SK LHENICE – FC VLACHOVO BŘEZÍ 7:1 (4:0)
18. Říjen 2008

Příliš vysoko byla tentokráte pro březské kozlíky lhenická třešna! Nedosáhli na ně!
Sudí: M.Chudožilov – R.Vorel, M.Jaroš
Delegát KFS: Fr.Šafránek
Branky za Lhenice: R.Švec 3 (45.‘ z 11, 49.‘, 82.‘); J.Babůrek 1 (1.‘); T.Tůma 1 (8.‘); J.Motz 1 (v
prodloužení 1..pol.); J.Schőn 1 (50.‘)
Branka za Vl.Březí: V.Pešta 1 (71.‘)
SESTAVA:
P.Boška
K.Muška (K)
M.Bárta
D.Bolech
(58.‘ J.Růžička) (43.‘ J.Gregora)
J.Motz
J.Růžička
(58.‘ O.Jakl)
J.Babůrek
J.Beran
T.Tůma
J.Schőn
R.Švec
(50.‘ R.Pořádek)
Dále
do
hry
připraveni:
gólman
P.Trnka,
P.Borovka,
P.Lukšovský
Jestliže v minulém kole ve Stachách vyšel Lhenickým vstup do zápasu (gól ve 3.‘), pak tentokráte byl ještě
vydařenější. V 8.‘ již vedli 2:0 (góly v 1.‘ a v 8.‘) ! Březský omlazený tým byl tak nucen útočit, upustit od
předpokládaného „zanďoura“, což byla voda na mlýn pro domácí. „Lhenický brankostroj“, řízený R.Švecem
(3 branky dal, na 3 přihrál), se rozjel naplno a do březské sítě „napadaly“ další pěkné góly po utěšených
akcích. Zvláště v prvním poločase se hrál oboustranně pohledný fotbal. Břežští nezahodili flintu do žita a i
přes krajně nepříznivý vývoj zápasu dokázali v poločase druhém získat herně „dvacetiminutovku“ nad
uspokojenými
domácími
pro
sebe…
Hned po Chudožilově úvodním hvizdu poslal J.Růžička míč na R.Švece, ten přesnou přihrávkou našel
nabíhajícího J.Babůrka, který kolem gólmana M.Uhra poslal balón do březské sítě, aby tak zařídil zřejmě
vůbec nejrychlejší lhenický gól. Padl do 10 úvodních sekund! Břežští prahli po vyrovnání, zatlačili Lhenické
před jejich branku, nic vážného z této snahy však nevytěžili. Naopak to byl R.Švec, co v 8.‘ unikl pravým
křídelním prostorem, přesným centrem „posadil“ míč na hlavu T.Tůmy a ten v pádu zvýšil na 2:0. Snaha
hostí byla dále neutuchající. V 19.‘ pronikl zleva Friš a jeho střela jen těsně minula Boškovu branku. Ve 22.‘
J.Schőn zase vystihl březskou „malou domů“ a jím vypíchnutý míč jen se štěstím nenašel cestu mezi tyče.
Lheničtí postupem času získali navrch, vytvářeli si gólové možnosti. Ve 26.‘, po Tůmově rohu, Motzova
hlavička skončila jen těsně nad břevnem. Ve 30.‘ musel nadvakrát zasahovat na druhé straně Boška, při
březské náhlém závaru, aby ve 30.‘ a 32.‘ odolali hosté gólovkám“ z Babůrkových kopaček a to nejprve po
Švecově servisu, kdy z brankové čáry jeden z beků odvrátil akutní nebezpečí na roh a podruhé po
spolupráci s Motzem, kdy vyražený míč orazítkoval tyč, aby poté přinesl domácím jen další výhodu
rohového kopu. Závěr poločasu srazil bojovné březské kozlíky definitivně do kolen. Ve 45.‘ zastavili
pronikajícího J.Schőna za cenu faulu., aby následnou penaltu bezpečně proměnil R.Švec (3:0). V
prodloužení prvního dějství prováděl trestný kop J.Motz. Ze 30m vyslal na březskou branku „projektil“, jenž
k úžasu přesně trefil „šibenici“! (4:0). Byla to krásná tečka za kvalitním prvním poločasem.
Otřesení Břežští nezachytili ani úvod poločasu druhého, neboť opět 2x lovili míč ze sítě. Hned ve 49.‘ pronikl
zprava R.Švec a zvýšil na 5:0 a v 50.‘, po spolupráci dvojice Švec – Schőn, to byl druhý jmenovaný, který
zamířil přesně a upravil pro hosty na hrozivých 6:0! Lheničtí přistoupili ke střídání a zřejmě ukolébáni tak
příznivým vývojem, vypadli z herního rytmu, vyklidili pole a „dvacetiminutovku“ přenechali hostím.
Odměnou Březským za „aktivitu“ a herní převahu byl gól dosažený v 77.‘ Peštou z trestného kopu (6:1),
když ještě Kravčenkův samostatný únik (v 68.‘), naštěstí pro Lhenické, gólem neskončil. Domácí se z
uspokojenosti přeci jen probudili a závěr utkání jim opět patřil. Vysoké vítězství v něm pečetili, kým jiným,
než R.Švecem (v 81.‘) po Pořádkově narážečce a jeho průniku šestnáctkou přes několik hráčů (7:1). Břežští
tak ve Lhenicích vypili pohár hořkosti do dna.

