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Poosmé bez prohry, ale popáté bez vítězství! Výkonem muži určitě nenadchli!
Rozhodčí: Gondek-Borovka, Kapuscinský
Branky: Švec-Hrubý
ŽK: 2:3 (Trnka,Tůma-Mikeš, Pechlát, Novotný )
Diváci: 80
Sestava:
Trnka
Muška (K)
Bárta
Bolech
Motz
Tůma
Beran
Růžička
Pořádek
(54‘ Lukšovský ) ( 80‘ Beran ) ( 58‘ Gregora )
Švec
Schön J.
Tři body-přesně takový byl rozdíl mezi oběma dnešními soupeři.Proto se dalo čekat vyrovnané utkání.V
hostujícím dresu přijel i Milan Hrubý,který minulý týden rozhodl svoji brankou o výhře Šumavanu proti
béčku Katovic.Domácím chyběli Jakl,Babůrek a především dlouholetá opora mezi tyčemi Pavel
Boška,kterého v brance nahradil méně zkušený Petr Trnka,což jak se později ukázalo,hrálo v zápase velkou
roli.
Lheničtí hned od úvodního hvizdu na svého soupeře vlétli a zatlačili jej před jeho vlastní šestnácku.Hosté se
zmohli jen na odkopávané balóny k půlící čáře.Ve 2 minutě se do obrovské šance dostal dvacetiletý útočník
domácích Jiří Schön,ale jeho pokus Tomáš Sýs v brance hostí chytil.O minutu později po nakrátko
rozehraném rohovém kopu střílel Bolech,bohužel pro domácí vysoko nad.Mezi tyče nemířila ani pohotová
střela Radka Švece ze čtrnácté minuty.V 15 minutě předvedli domácí,že se v tréninku zaměřují na
nacvičování standartních kopů.Od rohového praporku našel krásným přesným centrem Beran Růžičku
stojícího za vápnem,který se uvedl pěknou střelou pod břevno.Ovšem i tentokráte byl Tomáš Sýs na svém
místě. V 18 minutě poslal Švec milimetrovou přihrávkou do dobré příležitosti Schöna,ale ten ani napodruhé
sít nerozvlnil.Hosté úvodní tlak domácích se štěstím přestáli a pomalu začali vystrkovat růžky.Ve 23 minutě
zastavil z poloviny hřiště unikajícího Hrubého domácí brankář Trnka za vápnem jen za cenu faulu a mohl
hodně děkovat rozhodčímu,že mu ukázal pouze žlutou kartu.Následný volný přímý kop Uhříčka Trnka
zlikvidoval bez větších problémů.Ve 29 minutě střílel dvakrát po sobě útočně hrající obránce David
Bolech,jenže nejprve trefil sudího Gondeka a jeho druhý pokus zlikvidoval Sýs. Poté,se po chybě Motze řítil
sám na Trnku Milan Hrubý,ovšem jeho nepovedený „Poborského“ dloubáček stačil před brankovou čárou
zneškodnit domácí stoper Bárta.Poslední šanci na změnu skóre v prvním poločase měl domácí Radek
Švec,ovšem
i
jeho
pěkný
střelecký
pokus
Tomáš
Sýs
vyrazil
na
roh.
Druhý poločas začal asi nejkrásnější akcí zápasu,které chybělo jen gólové zakončení.To si Tůma na jeden
dotyk narazil míč se Švecem,opět z první přihrál do vápna Beranovi,ovšem jeho zakončení chyběli
milimetry.A tak z čista jasna uhodilo na druhé straně.To si neporadil Petr Trnka z jednoduchou malou
domů,nechal se školácky obrat o balón Milanem Hrubým,který pak vstřelil zřejmě pro něho svoji
nejjednodušší branku v kariéře-0:1.Domácí gólman nebude mít po této akci zřejmě dobré spaní.Poté trenér
Hrachovec sice udělal změny v sestavě,ale k žádnému většímu nasazení domácích nedošlo.I přes veškerou
snahu,která jim nejde upřít,hráli hodně složitě a nepřesně,jakoby byli svázaní nervozitou.Malý důraz v
zakončení chyběl Muškovi i střídajícímu Gregorovi v 63 minutě po trestném kopu Tomáše Tůmy.O minutu
později fauloval nejlepší hráč hostí Novotný domácího středopolaře Tůmu a za následující potyčku obdrželi
oba žlutou kartu.V 67 minutě pokoušel z volného přímého kopu štěstí Švec,ale o metr přestřelil Vimperskou
branku.Čím víc se blížil konec utkání,tím víc se hosté zatáhli před vlastní bránu a chvílemi to vypadalo,jak
obléhání soupeřovy branky při házené.V 75 minutě se domácí konečně dočkali branky,ale Motzův přesný
zásah hlavou rozhodčí správně pro ofside neuznal.Regulérní gól dali domácí až v 81 minutě.To Milan Bárta
zahrával trestný kop od lajny,Tomáš Sýs jeho přízemní střelu neudržel a dobíhající Radek Švec vyrovnal.I
tentokráte nemůže mít gólman čisté svědomí.V posledních minutách to byl doslova drtivý tlak
domácích,bohužel pro ně bez vstřelené branky.Nejblíže k ní měl kdo jiný, než Radek Švec,ale jeho nádherná

střela z třiadvaceti metrů skončila na břevně.V zápětí hlavičkoval ještě Borovka,Tomáš Sýs už se ale
zaskočit nenechal.Hostující brankář své lehké zaváhání při inkasované brance částečně napravil ještě v
nastaveném čase,kdy jen tak tak vyrazil další nebezpečnou střelu v posledních minutách agilního kanonýra
Švece.Stav zápasu už se nezměnil a Lhenickým se popáté remíze v řadě začíná přezdívat „remízový král“.
Vimperk: Sýs T.-Kubovec,Pešl (K),Pechlát,Havlan-Málek(90´Valach),Uhříček,Mikeš(9´Sýs P.),NovotnýFrk,Hrubý.
Text Petr Maxa.

