SOKOL STACHY – SK LHENICE 1:2 (0:1)
11. Říjen 2008

Ze Stach peckáři hned tak body nevozívají, tentokráte na Šumavě plně bodovali!
Sudí: Vorel – Důra, Hodek
Branky: 3.‘ Borovka 1:0, 78.‘ Záleský 1:1, 85.‘ Švec 1:2
ČK: 1:2 (Šebánek – Bárta, Tůma)
SESTAVA:
P.Boška
K.Muška
M.Bárta
J.Gregora
(89.‘ O.Jakl)
J.Babůrek
T.Tůma
P.Borovka
R.Švec
(27.‘ J.Beran) (54.‘ R.Pořádek)
J.Schön
P.Lukšovský
(54.‘ R.Švec)
Dále

do

hry

připraveni:

gólman

P.Trnka

Po ne příliš herně vydařeném utkání doma s Vimperkem (1:1), trenér V.Hrachovec pořádně zatočil základní
sestavou a i když Lheničtí ani tentokráte ve Stachách nic oslnivého nepředvedli, hráli účelně a ke čtvrtému
vítězství v soutěži tentokráte zápas dovedli, aby tak podeváté v řadě neprohráli…
Lhenickým vyšel vstup do utkání, neboť ve 3.‘, po Babůrkově rozehraném trestném kopu, to byl P.Borovka,
který nadvakrát „propasíroval“ míč do stašské branky (0:1). V 8.‘ byli domácí blízko k vyrovnání, kdy za již
překonaného P.Bošku zaskakoval na brankové čáře R.Švec. Ve 13.‘ mohl Švecův rohový kop v gól proměnit
J.Růžička, ale jeho dorážka cestu mezi tyče nenašla. Ve 20.‘ to byli znovu Lheničtí, kteří rychlonohým
J.Schönem si vytvořili slibnou gólovou možnost, jeho přihrávka na nabíhajícího P.Lukšovského jej již zastihla
v postavení mimo hru, navíc míč nezasáhl. 24.‘ přinesla pořádný rozruch před oběma brankami. Nejprve
hosté Babůrkem zahráli rohový kop, jehož zakončovatelem byl J.Schön, ale jeho dobře mířenou střelu
vykopl jeden z bránících hráčů ze stašské svatyně, aby okamžitě následoval rychlý stašský atak, který
skončil nástřelem lhenické brankové tyče. Ve 33.‘ zazvonila tyč zase na druhé straně po zblokované Švecově
střele. A když ani ve 40.‘, po Švecově nepřímém kopu, P.Lukšovský nezamířil „do černého“, odcházeli do
kabin
oba
týmy
za
poločasového
stavu
0:1
pro
Lhenické.
Úvod poločasu druhého nepřinesl nic významného ve vývoji utkání. Až v 68.‘ to byl lhenický R.Švec, který
uvolnil J.Schöna, avšak jeho střela byla zblokována a ani z Beranovy dorážky míč v síti neskončil. V 70.‘ stáli
na straně Lhenických „fotbaloví svatí“. Před gólmanem P.Boškou se vráz ocitli dva Stašští, když první jejich
střelu stačil vyrazit na břevno a ani ty následné za jeho zády neskončily. V 73.‘ a v 74.‘ se začervenalo na
obou stranách. Nejprve šli do deseti domácí za zahrání rukou gólmana Šebánka mimo šestnáctku po
Pořádkově ataku a poté, při rychlém stašském protiútoku, to byl M.Bárta, který jej zastavil jen za cenu faulu
a po druhé žluté kartě i on předčasně putoval do sprch. V 76.‘ se mezi střelce mohl po úniku zleva zapsat
R.Pořádek, ale z hranice šestnáctky přestřelil branku. 78.‘ přinesla domácím kýžené vyrovnání. Záleský se
na velkém vápně nejlépe zorientoval a poslal balón přesně k zadní tyči (1:1). Aby těch červených karet
nebylo málo, ukázal ji sudí Vorel po druhé žluté i lhenickému T.Tůmovi. Na „vyklizeném“ kolbišti počali mít
domácí přeci jen více ze hry, avšak byl to R.Švec, který se v 85.‘ individuálně prosadil přes tři hráče a znovu
poslal Lhenické, ač v devíti, do vedení (1:2). V 89.‘ byli znovu Stašští velice blízko vyrovnání. P.Boška byl
proti a svůj tým v samém závěru podržel.

