Smrčina a Šumava doma remizovaly,
Dynamo dokonce padlo
Českokrumlovsko - Trojlístek okresních účastníků B skupiny oblastní I. B třídy měl ve
druhém dějství výhodo domácího prostředí, ale naplno ji nevyužil ani jeden.
Zatímco hornoplánská Smrčina v partii s Husincem zapisovala druhou remízu a frymburský
FC Šumava proti Stachům jen částečně odčinil předchozí debakl z Chelčic, tak vyšebrodské
Dynamo vyšlo z utkání se Lhenicemi zcela naprázdno.

Zlá půlhodina
V. Brod – Lhenice 1:2 (1:2). Vyšebrodským se první utkání nové sezony na domácím hřišti
výsledkově vůbec nezdařilo. Domácí doslova prospali první půlhodinu zápasu, ve které
dominovali hosté z Lhenic. Ani zlepšený výkon ve druhé polovině už ke kýženému obratu
nevedl.
Hosté vstoupili do utkání daleko lépe, byli agresivnější, lépe se pohybovali a byli silnější na
míči. Již v 16. minutě využil chyby v domácí rozehrávce Mrkvička, ale nastřelil pouze tyč. O
pět minut později hosté již vedli. K trestnému kopu z dvaceti metrů se postavil matador Motz,
přízemní pumelicí propálil zeď a míč skončil u pravé tyče domácí svatyně – 0:1. A ve 24.
minutě to bylo již o dvě branky, když po přihrávce za obránce s přehledem uklidil míč do
branky Pořádek – 0:2. V poslední čtvrthodině půle se domácí přece jen zvedli, zvýšili aktivitu,
ale nedokázali proměňovat šance. Tu největší spálil Dibďák, který po přistrčení od Marka
střílel z malého vápna, ale mířil přímo do náruče Šísla. Snížení přišlo až v poslední minutě
poločasu, kdy z hranice vápna vypálil Račák a vykřesal pro domácí jiskru naděje – 1:2.
Přes velmi dobrý výkon ve druhém dějství ale domácí s výsledkem již nic udělat nedokázali.
Ani po dvou tutovkách Jirkala a jedné velké šanci Marka se nepříznivé skóre nezměnilo a
Dynamo si tak v domácí premiéře nepřipsalo ani bod.
Sestava Dynama: D. Rapčan – Bartoň ml., L. Rapčan, Bartoň st., Vančura – Gondek,
Dibďák, Jirkal, Račák, Pham (81. Kovačík) – Marek.

Využitá přesilovka
H. Planá – Husinec 2:2 (1:0). Za distancovaného Beránka v domácí brance zaskočil Radek
Ryneš a v první půli Smrčinu několikrát výrazně podržel. Nejvíce se zaskvěl při zlikvidování
nájezdu Ostádala ve 24. minutě a hlavičky Červíka o tři minuty později. Domácí měli první
větší šanci až ve 33. minutě, ale hned šli do vedení, když Rada ideálně našel Kvasničku, jenž
dal na 1:0.
Ve druhém poločase domácí zahodili dva sólové nájezdy (Koritar, Gajdoš) a hosté je za to
dokonale ztrestali, když v rozmezí 71. až 74. minuty hlavičkami Řeháka a Červíka otočili na
1:2. V 86. minutě však byl hostům za protesty po druhé žluté vyloučen Hrdlička a krátkou
přesilovku domácí využili. V poslední minutě se ve vápně prosadil Vojtěch Ryneš a
zaslouženě srovnal na konečných 2:2.
„Sportovně je třeba uznat, že hosté nás předvedeným výkonem hodně překvapili. My jsme
neproměnili několik tutovek, a tak nakonec musíme brát i ten bod," viděl domácí premiéru
vedoucí Karel Řepa.
Sestava Smrčiny: R. Ryneš – V. Ryneš, Novák (46. Truhlář), Gajdoš (79. M. Schönkypl),
Kostínek, Kvasnička, Rada, Grmela, Klik, Koritar, Švábirt.

Prohrávali už o dva
Frymburk – Stachy 3:3 (2:3), branky: J. Šisler, Michal, Schneider – Záleský, Šíp, Vozobule.
Už v 1. minutě měl tutovku domácí Michal, ale jeho hlavička těsně minula branku hostů.
Vzápětí platilo otřepané nedáš – dostaneš a hosté šli do vedení. Domácí se však z úvodního
šoku rychle otřepali. Po centru D. Račáka a vyhraném souboji Michala dorážkou J. Šislera
srovnali. Remízový stav ale také nevydržel dlouho a hosté ze standardky opět odskočili. A za
chvíli po hrubce mladého Ribára to bylo dokonce o dva. Frymburské ale ani to nepoložilo a
ještě do půle se dostali do kontaktu po pěkné střele Michala – 2:3.Po změně stran si pak
domácí vynutili převahu, ale přes zhuštěnou obranu soupeře se dlouho nemohli prosadit.
Kýženého vyrovnání se domácí dočkali až dvě minuty před koncem, kdy střídající matador
Schneider dal krásnou střelou zpoza vápna na konečných 3:3.
„Remíza doma je pro nás určitě ztrátou, ale vzhledem k vývoji zápasu je i bod nakonec
ziskem. Herně se nám moc nedařilo, ale kluci si za bojovnost a odvahu s nepříznivým stavem
až do konce něco udělat pochvalu zaslouží. Musím ovšem uznat, že některým hráčům tento
zápas vyloženě nevyšel a bylo proto škoda, že jsme neměli téměř nikoho na lavičce. Naštěstí
tam byl zkušený Pavel Schneider, kterého jsem nepustil na zápas béčka, a nakonec jsem byl
za to rád. I za těch pětadvacet minut, co byl na hřišti, nám svým klidem a přesnou přihrávkou
hodně pomohl. Jeho vyrovnávací gól už byla jen pověstná třešnička na dortu," chválil
frymburský trenér Vlastimil Mertl a ještě dodal: „Teď nás čeká derby v Horní Plané a sám
jsem zvědavý, s čím do této tradičně velké a vyhecované bitvy vyrukujeme."
Sestava FC Šumava: Vítek – Tomka, D. Račák, Ribár, J. Šisler – Michal, M. Račák, V.
Šisler (80. Liebl), Kaňa – Mrázik (63. Schneider), Budík.
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