BLANÍK STRUNKOVICE – SK LHENICE 2:2 (1:1)
13. Září 2008

Lheničtí v zápase 2x vedli, 2x vedení ztratili, nakonec brali bod !
Sudí: Krčín ml. – Novák, domácí laik (delegovaný sudí se nedostavil)
Delegát JČFS – Bajčík
Branky: 8.‘ R.Švec (0:1), 43.‘ Beneš (1:1), 75.‘ P.Lukšovský (1:2), 90.‘ Brych (2:2)
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D.Bolech

(84.‘ O.Jakl) (56.‘ J.Babůrek)
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J.Beran
M.Bárta

(69.‘ P.Lukšovský)
R.Švec
Dále

do

hry

R.Pořádek
připraven:

gólman

P.Trnka

Lheničtí sice popáté v řadě neprohráli, ale po čtyřech utkáních bez inkasované branky tentokráte neudrželi
čisté gólové konto, jejich herní projev zaostal za tím v předcházejících zápasech a to zejména ve druhém
poločase, kdy jejich hra byla rozháraná a kdy se nechávali přehrávat od soupeře, který hrál celou druhou
„pětačtyřicíctku“ o deseti a v samém závěru dokonce o devíti! Lacinými obdrženými góly se navíc 2x
připravili

o

vedení

v zápase…

V prvním poločase byli Lheničtí lepší domácích, také šli R.Švecem, po dorážce Beranovy střely, v 8.‘ do
vedení (0:1) a zdálo se, že zápas bude mít obdobný scénář, jako ty předchozí. Avšak krom toho, že se
dožadovali penalty za faul na R:Śvece, další minuty nic „gólového“ pro ně nepřinesly, aby to naopak byli
Strunkovičtí, co v závěru poločasu (ve 43.‘) využili nedorozumění ve lhenické obraně, kdy nevydařenou
„malou“ domů odkopl v nouzi gólman P.Boška přímo na Beneše, který jej z 35m přeloboval a srovnal na
2:2. Těsně před poločasovou otáčkou (ve 45.‘) spatřil červenou kartu domácí Šandera za faul na R.Švece a
putoval o něco dříve než ostatní hráči do kabin. To nahrávalo Lhenickým, aby ve druhém poločase přivodili
očekávaný zvrat. Gól do šatny je však zřejmě vyvedl z míry. Jejich hra najednou působila chaoticky a byli to
překvapivě domácí, ač o deseti, co se chopili iniciativy a měli více ze hry. Přesto to byli ale hosté, kteří mohli
jít v 63.‘ znovu do vedení, ale R.Švec v „gólové šanci“ trefil gólmana. V 75.‘ se to přeci jen podařilo
střídajícímu P.Lukšovskému, který z ofsajdové hranice zvýšil pro hosty na 1:2, ale ani napodruhé
jednogólový náskok Lheničtí neudrželi, ač v 89.‘ trefil P.Lukšovský z úhlu břevno. Běžela 90.‘, a strunkovický
Brych, po chybě gólmana P.Bošky, srovnal na 2:2. Šťastný střelec za svou spontánní radost spatřil druhou
žlutou kartu v zápase a poté červenou, aby za zloby svého trenéra předčasně odešel do sprch. I o devíti
Strunkovičtí poslední herní okamžiky zvládli a zaslouženě brali bod.

