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JASNÉ VÍTĚZSTVÍ SE NERODILO LEHCE

Neděle, 12. 4. 2009
Do utkání vstupovali domácí jako velký favorit i díky tomu, jak oba celky vstoupili do jarní části soutěže.
Lheničtí se blýskli překvapivým vítězstvím ve Vacově, zatímco rezerva Katovic prohrála záchranářský souboj
doma se Žabovřeskami. Za krásného, slunečného počasí a před slušnou diváckou kulisou necelých dvou
stovek diváků začali aktivněji dle předpokladů domácí. Již ve 4.minutě načechral J.Růžička balon do vápna
na hlavu J.Schönovi, který ale trochu zbrkle hlavičkoval hodně nepřesně. V 8.minutě se po dalším
centrovaném míči do vápna, tentokráte T.Tůmou, ocitl ve velké šanci domácí ostrostřelec R.Švec, ovšem
jeho hlavičku Petr Brož v hostující brance znamenitě zneškodnil.
Ten byl pozorný i v 11.minutě, kdy se po dalším Růžičkově centrovaném balonu pokoušel zakončit Karel
Muška. Katovičtí se až po čtvrthodině hry začali oklepávat z úvodního náporu domácích a pomalu začali
ohrožovat i zkušeného P.Bošku ve lhenické brance. Jenže po Vincíkově rohovém kopu hlavičkoval David
Blatský pouze dva metry nad branku.V 19.minutě odstoupila ze hry opora zadních řad domácích, Josef
Motz, s podezřením na přetržený lýtkový sval a tímto okamžikem jakoby se nastartovala hlužší část zápasu.
Oba celky se snažily o kombinační hru, leč marně. Všechny akce končily na nepřesnosti hráčů, či na dobře
hrajících obranných řadách obou celků. Vyjímkou byla 28.minuta, kdy se po přihrávce Vandy a
"promáchnutí" bránícího J.Schöna, dostal do velké šance Miroslav Vincík, ovšem celou situaci zažehnal
včasným vyběhnutím P.Boška. O chvilku později pokoušel štěstí J.Vaněček, jenže jeho střela z dvaceti
metrů letěla příliš vysoko. Ke konci poločasu přišly ještě dvě šance domácích. Ve 38.minutě přiklepl Švec
míč ve vápně T.Tůmovi, toho ale dalším skvělým zákrokem vychytal Petr Brož. Tůma se pokoušel vyzrát na
třiadvacetiletého gólmana ještě z trestného kopu, bohužel, pro domácí šla jeho technická střela o milimetry
vedle branky. I proto se šlo do kabin po nepříliš záživné první půli za bezbrankového stavu.
Hráči hojné divácké návštěvě vše vynahradili po příchodu z kabin. Lheničtí stejně jako v prvním dějství na
svého soupeře vlétli, tentokrát se však dokázali prosadit i střelecky. V 47.minutě prodloužil střídající
P.Lukšovský míč hlavou na Romana Pořádka, který doslova propálil bezmocného Brože a otevřel tak skóre
zápasu. O dvě minuty později se mohl do střelecké listiny zapsat samotný P.Lukšovský, ale s pěknou
přihrávkou od R.Švece si poradit nedokázal. Domácí byli na koni a neustále dávali zabrat hostujícím
zadákům, kterým muselo být hodně horko. V 53. minutě, po akci v tomto zápase hodně agilního Pořádka,
ostře centroval do vápna D.Jarolímek a na míč jen o chloupek nedosáhl dobře postavený P.Lukšovský.
Zaslouženou druhou branku přidali domácí až v 58.minutě. To opět R.Pořádek vysunul krásně za beky
domácího Radka Švece, který se ukázal jako správný věhlasný kanonýr a obloučkem přes vybíhajícího Brože
dal svou osmnáctou branku v sezóně-2:0. Až poté se zase osmělili hosté a začali provětrávat domácí
obranu. V 66.minutě se do stoprocentní příležitosti dostal Miroslav Vincík, své umění však naplno předvedl
P. Boška v domácí svatyni. Stejná dvojice se proti sobě postavila i v 68.minutě. Tentokrát měl navrch
hostující záložník Vincík, který po faulu, v tomto zápase asi nejlepšího domácího hráče, Oldřicha Jakla,
bezproblémů proměnil pokutový kop a snížil na 1:2. V 71.minutě si po centru z pravé strany od Švece

dovolil nůžky ve vápně Pořádek, ale míč z jeho kopačky letěl vysoko nad. V 73.minutě předvedli domácí
smrtící brejk. Z trestného kopu hostí se dostal míč k Pořádkovi, poté putoval po ose Růžička-Švec-Schön až
k P.Lukšovskému, pro kterého již nebyl problém zasunout míč do branky-3:1. Snížit mohli Katovičtí v 77.
minutě, ovšem na velmi dobře chytajícím Boškovi si tentokráte vylámal zuby v obrovské šanci M.Klecan.
Domácí již ve zbytku ukání bez problémů kontrolovali výsledek utkání, naopak sami i na dále ohrožovali
hostující branku. V 86.minutě se k trestnému kopu za hranicí vápna postavil z Vodňan na hostování
zapůjčený D. Jarolímek, jeho střelu vytěsnil konečky prstů Brož na břevno a zpět do pole odražený balón
dopravil do sítě hlavou domácí kapitán Karel Muška. V nastaveném čase se pokoušel ještě R.Švec vylepšit
svoji střeleckou bilanci, žel neúspěšně. Nejprve pálil levou nohou tvrdě do břevna, v zápětí to zkoušel
pravou, ale P.Brož už za svá záda míč pustit nehodlal. Po nudné první půli viděli diváci ve druhém dějství
mnohem atraktivnější hru okořeněnou pěti brankami a tak zejména domácí fanoušci mohli odcházet na
Bílou sobotu domů spokojeni.
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16.kolo I.B třídy, skupiny B
hráno v sobotu 11/04/2009 od 16:30 hodin / Stadion "Za sokolovnou" / Lhenice
Rozhodčí:Hladík
Asistenti:Gondek,Štěpán
ŽK 1:3-68.min.Jakl-30.min.Vaněček,63.min.Kroupa,88.min.Baloun
Diváci:180
Poločas:0-0
Góly: 47.min. R.Pořádek 1-0, 58.min. R.Švec 2-0, 68.min. M.Vincík z pen. 2-1, 73.min. P.Lukšovský 3-1,
86.min. K.Muška 4-1
Sestavy:

SK Lhenice: Boška, Jakl,Muška (K), Růžička, Schön, Tůma, Motz (20´Jarolímek), Pořádek (82´Šíma),
Bárta, Švec, Borovka (46´Lukšovský)
Katovice „B": Brož - Matas, Vaněček(K), Baloun, Chodl (74´Vápeník) - Blatský(82´Kouba), Nejedlý,
Vanda, Vincík - Kroupa, Martínek (53´Klecan)

Napsal Petr Maxa

