Start do jarní části sezóny se divizním fotbalistům Náchoda nepovedl. Doma prohráli se Lhotou pod Libča
Napsal uživatel René Herzán
Pondělí, 18 Březen 2013 07:53

První náchodský jarní zápas minulý týden v Semilech byl pro nekvalitní terén odložen a tak do
druhé poloviny sezóny Náchod vstoupil v sobotu na domácím hřišti v Bělovsi proti týmu Lhoty
pod Libčany. Po prohraném poločase Náchod prohrál i celý zápas 2 : 1.
{jathumbnail off}
FK Náchod – Sokol Lhota pod Libčany 1 : 2 (0 : 1)

Vstup do zápasu přitom domácí neměli vůbec špatný. Už v 7. minutě dostali výhodu trestného
kopu z nebezpečné vzdálenosti, pokus kapitána Nejmana však našel střed branky a
připraveného gólmana. O chvíli později zahrávali domácí od půlící čáry další trestný kop, Hubka
našel dlouhým míčem nabíhajícího Šulce, jehož gólovou hlavičku vytěsnil mimo své tyče
brankář Lhoty. Po nadějném úvodu se hra přesunula mezi obě vápna a začala se utápět v
nepřesnostech. Na první branku se na umělé trávě v Bělovsi čekalo až do 38. minuty a většina
z přítomných diváků z toho nadšená nebyla. Hosté podnikli rychlý kontr, přečíslili domácí
obranu a syn bývalého náchodského trenéra Krejčíka vstřelil vedoucí gól Lhoty – 0 : 1. Domácí
trenér na trefu hostí zareagoval posílením ofenzivy, do konce poločasu ale domácí nic
nevymysleli.

Ze druhé půle uběhly necelé dvě minuty, když hosté zahrávali od půlící čáry standardní situaci.
Dlouhý míč do vápna prodloužil hostující Michálek a Baláž v domácí brance byl krátký – 0 : 2. Z
tvrdého direktu se domácí jen těžko sbírali a mohlo být ještě hůře, o chvíli později měl Baláž po
další standardce Lhoty co dělat, aby neinkasoval potřetí. S přibývajícím časem se Náchodští
stále více tlačili na půlku soupeře, v 62. minutě Malého centr našel na zadní tyči nabíhajícího
Petra, jenž ve stoprocentní šanci selhal. Kýženého snížení se Náchod dočkal až v 88. minutě,
kdy se po další standardní situaci prosadil hlavičkující Rompotl. Šanci vyrovnat dostali domácí v
nastaveném čase, ale závar po rohovém kopu hosté odvrátili a i díky tomu si z Náchoda
odvážejí tři body.
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Sestava Náchoda: Baláž – Nejman, Kudláček, Hubka (46. Gross), Rompotl – Šulc (41. Malý),
Hubička, Srkal, Petr (81. Punar) – Kuťák, Faltus.

Zdroj Michal Malý, FK Náchod
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