SK LHENICE – OTAVAN ŠTĚKEŇ 2:1 (1:1)
09. Listopad 2008

Lhenická vítězná odplata v jarní předehrávce za štěkeňskou prohru v prvním kole!
Sudí: Ondra – Klimeš, Sýkora – delegát JČFS - Hovorka
Branky: K.Muška 11.‘ (1:0), V.Uhlík 40.‘ (1:1), V.Hrachovec 83.‘ (2:1)
Sestava:
P.Boška
K.Muška M.Bárta J.Růžička
T.Tůma
J.Motz
R.Pořádek J.Babůrek J.Beran
(75.‘ V.Hrachovec)
(89.‘ P.Borovka)
P.Lukšovský
(69.‘ J.Gregora)
Dále
do
hry
připraveni:
gólman
P.Trnka,
P.Pavlík
Lheničtí v jarní předehrávce oplatili Štěkeňským prohru z 1.kola (2:0), aby jim tak uštědřili druhou porážku
v soutěži a neztratili tak kontakt s popředím tabulky pro mistrovské jaro. Domácí vstoupili do utkání rázně.
V 6.‘ měl příležitost po rohovém kopu Muška, ale střelu nasměroval do náruče gólmana Čakra. V 7.‘ se
individuálně prosadil Babůrek, v koncovce však mířil těsně vedle štěkeňské branky. Úvodní lhenická herní
převaha byla zúročena v 11.‘, kdy po Beranově rohovém kopu a Muškově hlavičce, skončil míč mezi tyčemi
(1:0). Ukolébaní Lheničtí vedením polevili a Štěkeňští se počali více prosazovat. Přesto to byli domácí, kteří
byli v 18.‘ blízko zvýšení svého vedení, to když po Švecově trestném kopu poslal balón hlavou těsně mimo
Śtěkeňskou svatyni Tůma. Ve 20.‘ zahrozili hosté, nejprve z trestného kopu a poté i z kopu rohového. Ve
22.‘ to byli znovu oni, co Vaňkem pořádně zaměstnali gólmana Bošku, který stačil jeho střelu vyrazit
nohama a ve 23.‘ ho Lojíkem po centru pořádně vystrašili. Když už se zdálo, že se Lheničtí z herního útlumu
vymaňují, neboť v 33.‘ a 34.‘ si připravili Švecem dvě gólové možnosti – ten nejprve po Růžičkově uvolnění
šel sám na Čakra, ale nevyzrál nad ním, aby následně z trestného kopu posadil na Muškovu hlavu míč, ten
však skončil nad břevnem, přišel ve 40.‘ štěkeňský gólový úder. Domácí při herní ofenzívě ztratili míč a
rozhozenou
lhenickou
obranou
pronikl
Uhlík
a
srovnal
na
1:1.
Po poločasové trenérově „bouřce“ v šatně domácích vstoupili Lheničtí na hřiště nabuzeni strhnout opět
vedení na svou stranu. Získali herní převahu, která přecházela místy ve výrazný tlak, ale Štěkeňští, hrající
ve Lhenicích viditelně na bod, jim dobře organizovanou obranou tyto snahy po dlouhé minuty úspěšně
hatili. A když se domácí přeci jen k něčemu gólovému dostali, v koncovce postrádali rozvahu s přesností. A
tak v 58.‘ v gólové pozici přepálil branku R.Pořádek, která ho přímo vyzívala. Gólově neskončila v 76.‘ ani
Švecova nabídka střídajícímu hrajícímu trenéru Hrachovcovi, jemuž pevná „obranná vozba“ hostí stačila
střelu zblokovat. Byl to nakonec stejně zkušený V.Hrachovec, který v 83.‘ z trestného kopu se štěstím
rozhodl o osudu tohoto utkání (2:1). Lhenické rodící se vítězství nepojistil dorážkou v samém závěru (v
89.‘), po Hrachovcově střele, ani Tůma a tak Lheničtí, i přes prodloužení, dospěli k těsné výhře.

