Broumov i Police nad Metují v poháru postupují. Broumovský Hečko vstřelil čtyři branky - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Pondělí, 31 Červenec 2017 04:56

Slovan Broumov a Spartak Police nad Metují v sobotu hráli předkolo Poháru hejtmana
Královéhradeckého kraje a oběma týmům se podařilo postoupit. Police své vítězství potvrdila v
posledních minutách. Broumov hrál od 26. minuty v oslabení po nepochopitelném zákroku
Marka Gaga, přesto si po čtyřech brankách Miroslava Hečka šel v brankové přestřelce pro
vítězství.
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Střelci: 65. Nguyen Khac Tiep - 15. Bergmann, 46. Mucha, 85. Tér, 86. Mucha(P.K.), 87.
Klapkovský

Sestava Police: Bouška, Bergmann, Hauschke, Jandík, Klapkovský, Kollert, Kudláček, Mucha,
Šolc, Rieger, Semerák (32. Tér)

"Jsme rádi, že i za úmorného vedra jsme tempo utkání řídili my a naše výhra je zcela
zasloužená," řekl po zápase trenér Police Lubomír Jansa.

Police se v dalším zápase poháru utká v sobotu 5. srpna od 17:30 hodin s Jaroměří.

Slovan Broumov - SK Česká Skalice 5 : 4 (2 : 2)
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Střelci: 15., 32, 67. a 77. Hečko, 47. Schubert Jan - 14. Kožený, 38. Berger, 64. a 87. Voráček

Sestava Broumova: Drahorád, Gago O., Štejnar (67. Dostál), Gago M., Michálek, Wilke, Šimon
(77. Riabec), Novák, Němeček (46. Schubert), Hanzlík (80. Čihák J.), Hečko

"Zápas jsme začali velice slušně, koncentrovaně a hráči si plnili to, co měli. Pak přišla 26.
minuta, kdy se nesmyslně nechal vyloučit Marek Gago za nesportovní chování. Nemůžeme si
dovolit takové zkraty, které do týmu přinášejí nervozitu a zmar z dobře se vyvíjejícího utkání.
Děláme pořád stejné chyby, které nás sráží do kolen. Pozitivní je, že jsme dali branky po
dobrých kombinacích. Doufám, že proti Náchodu to bude lepší," komentoval zápas trenér
Broumova Jindřich Kitler.

"Vzhledem k vývoji utkání a počtu neproměněných šancí bereme prohru jako zklamání.
Vracíme se však z hlavou vzhůru a z pohledu přípravy můžeme být vcelku spokojeni. Diváci ale
viděli atraktivní utkání okořeněné množstvím branek," uvedl k zápasu vedoucí mužstva České
Skalice Marek Vik.

V dalším kole Poháru hejtmana KHK se Slovan Broumov střetne v neděli 6. srpna od 17:00
hodin s extradivizním FK Náchod. Po zkušenostech z Červeného Kostelce, kde na pohárové
utkání příšlo 1 400 lidí, broumovský oddíl upozorňuje diváky, aby přišli na Stadion
Opočenského včas. Upozornění platí také pro řidiče, aby parkovali na jim určených místech.
Celý prostor okolí broumovského stadionu bude monitorovat městská policie.
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