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27. Září 2008

Ani prachatická rezerva nepřerušila lhenickou sérii bez prohry. Peckáři ji tak prodloužili na sedm zápasů!
Sudí:
H.Ambrožová
–
J.Tomek,
J.Kapucínský
–
delegát
JČFS
J.Bartůšek
Branky: 73.‘ M.Nerad 1:0; 78.‘ vlastní (J.Motz) 1:1
Sestava:
P.Boška
K.Muška
M.Bárta
D.Bolech
T.Tůma
J.Motz
(75.‘ P.Lukšovský)
R.Pořádek
J.Beran
(60.‘ J.Schön)
J.Růžička
J.Babůrek
R.Švec
Dále

do

hry

připraveni:

gólman

P.Trnka,

do

pole

J.Gregora,

P.Borovka.

Soupiska Prachatických: J.Dvořák – Vl.Svěchota, J.Lašák, T.Had, T.Ryšánek, D.Lachkovič, J.Čížek,
M.Nerad, T.Soukup, M.Slípka, M.Rosa a dále M.Kotrch, M.Bednár, M.Grametbauer, J.Veselý, gólman
Z.Chocholouš.
Lheničtí před utkáním v Prachaticích 6 kol po sobě neprohráli a neporazitelnost uchovali i v utkáních
s perspektivní rezervou Tatranu, které bylo oboustranně kvalitní, když v poločase prvním měli o něco více
ze hry domácí, v tom druhém pak zase hosté. Dělba bodů byla tak spravedlivým vyjádřením poměru sil na
hřišti.
Byli to Lheničtí, kteří jako první (v 7.‘) ohrozili Švecem, po Babůrkově nahrávce, prachatickou branku, ale
gólman Dvořák nebezpečí odvrátil na roh. Ve 13.‘ to byli zase Prachatičtí, co mohli jít do vedení, aby však i
strážce lhenické branky Boška reflexivněji zasáhl a svůj tým podržel. Ve 26.‘ dali domácí možnost opět
vyniknout Boškovi, tentokráte při trestném kopu za Bártův faul, když „vyškrábl“ dobře mířenou střelu k tyči.
Ve 28.‘ využil nedorozumění ve lhenické obraně Nerad, ale i on ztroskotal na Boškovi. Ve 30.‘ a 33.‘ se
prachatickým obranným valem probíjel lhenický střelec Švec, byl v obou případech zastaven faulem, v tom
prvním Lašákovým, v tom druhém Hadovým, při kterém se i „zažlutilo“. Před tím však, při samostatném
Babůrkově úniku na Dvořáka, zůstala při obranném zákroku píšťalka sudího němá, ač se hosté dožadovali
penalty. Posouzen byl jako čistý. Ve 43.‘ zachraňoval před Boškou Bolech, který centrovaný míč „uklidil“ do
bezpečí
na
roh.
I v druhém poločase měli opět jako první gól „na kopačce“ hosté (v 54.‘), konkrétně Pořádkově, po Švecově
uvolnění, ale ani on nezamířil zblízka mezi tyče. V 50.‘ dal o sobě vědět J.Růžička, jeho střelu však gólman
Dvořák vystihl a balón bravurně vyrazil. 70.‘ přinesla „gólovku“ Prachatickým, to když Nerad obelstil
lhenické stopéry i vyběhnuvšího gólmana, předložil míč Svěchotovi, aby ten střelecky minul odkrytou
branku. Velkou gólovou možnost promarnil (v 71.‘) po Švecově nabídce lhenický Beran, když jeho střela
„ulízla“ tyč a skončila za autovou čarou. V 73.‘ znovu obelstil defenzívu hostí Nerad, tentokráte zamířil
přesně a poslal domácí do vedení (1:0). Poté přešli Lheničtí na hru na tři útočníky a tento taktický tah jim
vyšel, neboť v 77.‘ mohli srovnat po Růžičkově prostrčení míče Švecovi, ten však trefil gólmana, ale o
minutu později (v 78.‘) se jim to již podařilo a to po rohovém kopu a následných dorážkách – zřejmě za
přispění jednoho z protihráčů (1:1). Utkání se za tohoto stavu dohrávalo v oboustranné snaze vyvarovat se
chyb a zřejmě za smíření se s remízou a tak i při závěrečném hvizdu zůstalo na ukazateli 1:1.

