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Sousedské derby nemělo vítěze.
Sudí: R.Gondek – P.Hladík, J.Kapuscínský - delegát JČFS – L.Bernát
Sled branek: 31.‘ – R.Švec 1:0; 45.‘ – M.Raušer 1:1; 86.‘ – Vl.Kusý 1:2; 94.‘ – K.Muška 2:2.
Sestava: P.Boška K.Muška (K) J.Růžička D.Bolech J.Motz M.Bárta J.Gregora J.Beran Jar.Exner (60.‘
R.Pořádek) (75.‘ V.Hrachovec) (53.‘ O.Jakl) R.Švec T.Tůma
Dále do hry připraveni: gólman P.Trnka, do pole P.Borovka
Soupiska Vitějovic: P.Břicháček – J.Klein, J.Vlček, J.Vozábal, J.Kovář, M.Vorlíček, M.Richter, V.Ludačka
(K), M.Tremmel, J.Záhorka, M.Raušer a dále J.Doubek, J.Janutka, Vl.Kusý, R.Doubek.
Do derby nastupovali jako mírný favorit domácí, kterým se po nepříliš povedené loňské sezóně letos v celku
daří. Navíc ve svých řadách mají kanonýrka Švece,který měl před zápasem na svém kontě již 6 vstřelených
branek, tedy jako Vitějovičtí dohromady. Ovšem na hřišti to znát nebylo a hrál se vyrovnaný bojovný zápas.
Hned v úvodní minutě musel zasahovat domácí brankář Boška, kterého střelou z dvaceti metrů testoval
Martin Tremmel. Bohužel pro oko diváka to byl na dlouhou dobu povedený moment. Hrálo se uprostřed
hřiště s velkým množstvím soubojů a nepovedených přihrávek z obou stran.Až po 30 minutách hry dal o
sobě vědět domácí střelec Radek Švec, ale jeho střelecký pokus letěl mimo branku hájící Petr Břicháček.
Hned z protiútoku se po chybě domácího stopera Růžičky řítil do veliké šance Miroslav Raušer, ale střílel
metr vedle branky.Ve 32 minutě se domácím podařila krásná akce.Míč šel po ose Motz,Beran,Bárta,Švec,a
by posledně jmenovaný krásnou tvrdou střelou z hranice vápna otevřel skóre. Zvýšit náskok mohl ještě do
poločasu domácí Jakub Beran, ale po Bolechově centru pálil z otočky těsně vedle hostující branky. A tak
přišel trest. V 45 minutě přešel Raušer přes tři domácí zadáky a s velkým štěstím prostřelil domácího Bošku.
Tak se šlo do kabin za nerozhodného výsledku. Ani po změně stran se žádnému z týmu příliš nevedlo.
Domácí se sice snažili, ale často ztroskotávali na špatné kombinaci, popřípadě na dobře dirigované obraně
kapitánem Václavem Ludačkou. Ta si poradila i s útokem Švece, kterého dobře vyslal střídající Pořádek.
Rušno na hřišti začalo být až od 75 minuty, kdy nastoupil hrající trenér Václav Hrachovec a rozhýbal hru
domácích. Hned v téže minutě se postavil k přímému kopu z pětadvaceti metrů, ale jeho povedenou střelu
směřující pod břevno vyrazil brankář Břicháček na rohový kop. Ovšem udeřilo na druhé straně. V 86 minutě
zahrála domácí obrana z ojedinělého útoku hostí na rohový kop,po kterém se parádně z voleje trefil
střídající Vladimír Kusý. Lhenické to ale nepoložilo a dočkali se ještě zaslouženého vyrovnání. Už
v nastaveném čase po Hrachovcově trestném kopu vrátil míč před branku Švec a domácí kapitán Karel
Muška hlavou nebojácně vyrovnal. Nakonec byli domácí rádi i za remízu, přestože po celý zápas byli o něco
aktivnějším týmem. Ale už po šesté v řadě neprohráli a v tabulce se drží na pěkném čtvrtém místě.
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Text: Petr Maxa

