SK LHENICE - SOKOL ZDÍKOV 5:0 (1:0)
01. Listopad 2008

Zdíkovští dostali „bůra“! Tucet gólů v soupeřových sítích ve dvou posledních zápasech doma! (Ve
vlachovobřezské sedm, ve zdíkovské pět !) Sudí: M.Vítek – J.Borovka, J.Kapuscínský
Branky: R.Švec 3 (58.‘, 72.‘, 77.‘), J.Babůrek (19.‘), V.Hrachovec (83.‘)
Sestavy:
Lhenice:
Boška
Gregora(60´Jakl)
Bárta
Motz
Růžička
Tůma, Muška(K) Babůrek
Beran
Švec (80´Hrachovec)
Lukšovský(67´Pořádek).
Zdíkov:
Carda
Hrách, Blaško,
Kurz(K),
Sova P.
Šebánek, Vašíček(80´Martan), Nový, Sova M.
Černý,
Vondráček
Pátý tým se šestým se utkali v sobotním zápase I.B třídy sk.B v rámci třináctého kola.Lheničtí minulý týden
prohráli ve šlágru kola na hřišti vedoucí Zlivi 1:0 a okusili tak hořkost porážky poprvé od prvního kola.Proto
si
chtěli
před
vlastními
fanoušky
napravit
reputaci
a
to
se
jim
podařilo.
Vstup do utkání se ale povedl lépe zdíkovským a byli to právě oni,kdo v prvních minutách ohrožovali branku
soupeře.V 5. minutě kopal volný přímý kop Milan Sova a jeho pěkná tvrdá rána z pětadvaceti metrů skončila
na břevně.Hned o minutu později pokoušel štěstí Petr Sova,ale jeho pokus se mezi Boškovy tyče nevešel.
Největší příležitost ke skórování měli hosté ve 14. minutě,kdy se po zbytečné ztrátě míče Babůrka dostal do
vyložené šance Nový,ale vynikajícím zákrokem ho vychytal Pavel Boška. Domácím chvíli trvalo, než se
zahřáli na správnou provozní teplotu.Poprvé ohrozili hostující svatyni až v 17. minutě, jenže po přihrávce
Švece střílel Jan Babůrek metr vedle branky.O dvě minuty později se už ale Babůrek nemýlil. To sám zatáhl
míč do vápna,Švecovu střelu gólman Carda vyrazil jen k domácímu středopolaři a pro toho už nebyl
problém otevřít skóre.V 21. minutě mohl Babůrek přidat druhý gól,ale po Motzově střele se místo včasného
zakončení utopil ve vlastních kličkách.Hosté kontrovali střelou Karla Nového z hranice velkého vápna,ale na
pozorného Bošku nevyzráli.Domácím po vstřelené brance začala vycházet lépe i kombinace.V 26. minutě
našel krásným dlouhým pasem Motz Švece,který ovšem vyběhnuvšího Cardu neprostřelil. Druhou uklidňující
branku přeci jen domácí do poločasu ještě vstřelili,ale rozhodčí ji pro údajný ofsajd nesprávně neuznal.
Lhenické to ovšem do kolen nesrazilo,ba naopak. Hned od úvodních minut druhého dějství svého soupeře
svírali před vlastní šestnáctkou.V 47. minutě se do dobré příležitosti dostal Tůma,ovšem po centru Švece
hlavičkoval těsně vedle.Poté se domácí prezentovali několika střeleckými pokusy ze střední vzdálenosti,ale
bez většího efektu. Až v 58. minutě předvedli akci zápasu. Babůrek se na polovině hřiště krásně uvolnil mezi
dvěma zdíkovskými hráči, poslal do ulice Berana,který se zpětnou kličkou zbavil beka a hezky vystřelil.Jeho
povedená střela se odrazila od břevna k volnému Švecovi,který dorazil míč do prázdné brány-2:0. I když do
konce zápasu chybělo ještě dost času,zápas se zdál téměř rozhodnutý,protože dobře pracující domácí
obrana hosty do Boškovy blízkosti vůbec nepouštěla. Sami mohli přidat další gól,ale po Tůmově rohu a
následné Motzově hlavičce se vyznamenal Václav Carda. Krátký už byl v 72. minutě,kdy po parádní
přihrávce Pořádka zvýšil na 3:0 Radek Švec. Svůj dnešní třetí a celkově již patnáctý gól v sezoně vstřelil
domácí ostrostřelec Švec v 77. minutě,kdy mu ho daroval jako na podnose hrubou chybou hostující
Šebánek. Závěr zápasu se spíše dohrával v poklidném tempu za stálého držení míče Lhenických. Na
posledních deset minut nastoupil na hřiště i domácí hrající trenér Václav Hrachovec a i on se zapsal do
střelecké listiny. Když si v 82. minutě postavil míč čtyři metry za hranicí velkého vápna k rozehrání přímého
kopu,začali se diváci na tribuně vsázet,zdali z něho padne gól. A věděli proč. Domácí veterán a bývalý velký
kanonýr napálil míč přesně k tyči a nedal Cardovi sebemenší šanci. Další pokusy již zůstaly nevyužity a tak
Lhenice po dobrém výkonu vyhráli zcela zaslouženě,vysoko 5:0. Na Lhenice nebude mít dobré vzpomínky
rodina Cardova. Brankář Václav Carda starší dostal letos v dresu Záblatí ve Lhenicích šest branek,jeho syn v
brance
Zdíkova
pět.
Celkem
si
tak
odvezli
jedenáct
inkasovaných
gólů.

Text Petr Maxa

