SK LHENICE – SOKOL ZÁBLATÍ 6:0 (1:0)
06. Září 2008

Domácí, po dvou výhrách v řadě na hřištích soupeřů, vstupovali do utkání jako jasný favorit. Vždyť hosté ze
Záblatí měli po čtyřech odehraných kolech pouze 2 body a stejný počet vstřelených branek. Navíc obrana
domácích v čele golmanem s Boškou už třikrát v řadě neinkasovala.
Lheničtí začali roli favorita plnit hned od začátku, již ve druhé minutě pálil nebezpečně z dobré pozice Petr
Lukšovský, ale golman Carda byl na místě. Kdežto ve čtvrté minutě po dobře zahraném kopu Berana,
neuhlídala hostující obrana domácího Tůmu, který tvrdou střelou k tyči otevřel skóre - 1:0. Od prvních
minut se hrálo převážně na polovině hostí, a i když už domácí žádnou branku do poločasu nepřidali, měli
hru plně pod kontrolou. Do pětačtyřicáté minuty stojí ještě za zmínku několik střeleckých pokusů Bárty,
Švece, Pořádka a Motze.
Druhý poločas začal stejně jako ten první. Domácí ihned od první minuty na svého soupeře vlétli a
výsledkem toho byl rychlý gól v Cardově brance. Pořádek krásně vysunul střelce Švece a ten se v situaci
sám na golmana nemýlí - 2:0. Po čtyřech minutách zakombinovali Pořádek se Švecem a celou akci dokončil
vstřelením branky Beran - 3:0. To hosty položilo do kolen a po zbytek zápasu se hrálo především kolem
šestnáctky hostujícího celku. V 52 minutě využil zmatku v obraně opět Radek Švec a svým druhým gólem v
zápase zvýšil na 4:0. Hosté za celý zápas zahrozili jen jednou, ale překonaného brankáře Bošku nahradil na
brankové čáře obětavě Beran. Hned z protiútoku udeřili znovu domácí. Po levé straně přes polovinu hřiště
unikl Tůma, vlétl do pokutového území a technickou střelou na vzdálenější tyč překonal bezmocného
brankaře hostí.Utkání se poté dohrávalo spíše v exhibičním tempu pro pobavení diváka. V 82 minutě
vybojoval před hranicí šestnáctky balon Švec, předložil jej střídajícímu Borovkovi, který tvrdou střelou levou
nohou prostřelil Cardu a upravil tím výsledek na konečných 6:0!
„Peckáři“ podali dobrý kolektivní výkon, potřetí v řadě vyhráli, a navíc brankář Pavel Boška po čtvrté za
sebou neinkasoval. Pod staronovým trenérem Hrachovcem se týmu daří a tabulkou stoupá výš a výš.
Sestava Záblatí: Carda-Sova M, Šimek ( 65". Tomek ), Klabouch, Sova V.- Gerhart, Lahkovič, Sarauer,
Kvasnička - Kolafa, Bárta (46".Kovanda )
Rozhodčí: Š.Kouba-M.Mráz,T.Barták
Branky: Švec 2(48´a 52´),Tůma 2(4´a 59´),Beran(59´),Borovka(83´)
Střídání: P.Lukšovský (53´P.Borovka),R.Pořádek (54´J.Babůrek),T.Tůma (59´J.Exner)

