Slovan Broumov i Spartak Police nad Metují v poháru končí - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Pondělí, 07 Srpen 2017 04:55

První kolo Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje bylo konečné pro Slovan Broumov i
Spartak Polici nad Metují. Police v sobotu prohrála s Jaroměří 3:2, i když v poločase ještě vedla
o dvě branky. Broumov v neděli jednoznačně prohrál s Náchodem 4:0.
{jathumbnail off}
Slovan Broumov - FK Náchod A 0 : 4 (0 : 2)

Střelci: 18. Vaněček, 40. Malý, 46. Brich, 59. Hlava

Sestava Broumova: Drahorád, Gago O., Štejnar, Schubert Jan (65. Dostál), Michálek (72.
Riabec), Němeček, Wilke, Šimon, Svoboda, Hečko, Hanzlík (76. Čihák)

"Toto utkání nám ukázalo, kde máme slabiny a kde se zlepšit. Ale na druhou stranu dnes jsme
byli důraznější v osobních soubojích a aktivnější než v minulém utkání," řekl po zápase trenér
Broumova Jindřich Kitler.

Vedoucí náchodského mužstva Michal Malý dodal: "V utkání jsme byli fotbalovějším týmem a
měli jsme územní převahu. Domácí se snažili vyrovnat bojovností. Naši převahu jsme potvrdili
čtyřmi pěknými góly. Domácí našeho brankáře neohrozili, za zmínku stojí nebezpečný volný
kop domácího Hečka, který skončil těsně nad a před závěrem prvního poločasu i střela Šimona,
kterou Hladík vytáhl s námahou na roh. Ke kvalitě přispěl i výkon rozhodčích."

Spartak Police nad Metují - FK Jaroměř 2 : 3 (2 : 0)
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Střelci: 19. Kudláček, 22. Bergmann - 49. Knap, 75. Bano, 80. Muller

Sestava Police: Bouška, Hauschke (81. Dunovský), Kollert (79. Pataki), Kudláček, Rieger,
Bergmann, Jandík, Klapkovský, Vik, Mucha, Semerák

"Utkání proti favoritovi jsme měli nadějně rozehrané, bohužel druhý poločas nás soupeř
převyšoval ve všem. Blahopřeji soupeři k postupu," uvedl po zápase vedoucí polického týmu
Karel Klimeš.

Trenér FK Jaroměř Miloš Exnar dodal: "Pro tvořící se vnitřní charakter týmu je velmi důležité, že
se nám podařilo otočit zápas, ve kterém jsme prohrávali již o dvě branky. Postupu si ceníme.
Zvítězit na horké polické půdě není vůbec jednoduché. Soupeř měl kvalitu zejména směrem
dopředu."
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