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  FOTO: Fotbalisté Řepče-Opařan získali první vítězství na velikém favoritovi
  Soutěž: I.B třída, skupina C

Řepeč: Sobotní utkání přivedlo fotbalisty Tábora do Řepče a již před zápasem
se zdálo být papírově o výsledku rozhodnuto. Na místní trávník totiž zavítal
doposud neporažený lídr tabulky, Meteor, a své postavení  si  chtěl  i  nadále
uchovat. Do cesty se mu postavil domácí celek krčící se na chvostu tabulky s
nulou bodů a s bídnou koncovkou jednoho vstřeleného gólu.

I přes pěknou hru, kterou domácí fotbalisté většinou
předváděli, se jim nedařilo přesně zakončovat, a proto se trenér
domácího celku Lukáš Vachuta spolu s vedením týmu rozhodl
ke značné obměně sestavy tak, aby byla schopna nepříznivý
gólový i bodový stav změnit.

Odvážnému štěstí přeje a hned ve 3. minutě se o tom
přesvědčil Pražma, který si krásně naběhnul na Jonášův zdařilý
centr, ale hostující gólman Kvěch zázračně vychytal tuto
obrovskou šanci domácích. Obavy z dalšího trápení v koncovce
zažehnal v 5. minutě opět Pražma, kdy se po důrazu Břicháčka
na půlce dostal míč k Jonášovi, který jej nesobecky přihrál mezi
obránce na nabíhajícího Pražmu a domácí se mohli radovat z
rychlého vedení 1:0.

Po celou první půli předváděl domácí celek lepší fotbal, svým
důrazem a přistupováním nepustil Meteor do jejich tradičního
„ťukesu“, a to byl ten správný recept na úspěch. Meteor v první
půli zahrozil pouze střelou z dálky, kdy ve 40. minutě vypálil
Široký asi ze třiceti metrů, ale míč jen těsně minul šibenici domácí branky. První půle nabídla spousty
soubojů a pěkného fotbalu, ale veseleji se šlo do kabin domácím, kteří si vypracovali jednobrankové vedení.

Druhý poločas nabídl divákům ještě atraktivnější fotbal, v němž měl domácí bojovný tým více ze hry. Tato
půle se nesla ve znamení hrubých chyb hostujícího celku v obraně. Jednu z nich bravurně potrestal v 50.
minutě Jonáš, kdy gólman vykopl míč přesně na nohu tohoto benjamínka, ten s elegancí a důvtipem
„vyškolil“ stopera a přesnou ranou zvýšil na 2:0. Jen o deset minut později dával Bednář nepřesnou malou
domů, rozběhnutý Pražma vystihl jeho úmysl, na míč však pořádně nedosáhl, ale v následujícím závaru se
nejlépe zorientoval domácí kanonýr Mikšovský a poslal svůj tým již do tříbrankového vedení – 3:0.

Korigovat nepříznivý stav se hostům povedlo ze standardní situace, kdy v 68. minutě zahrávali roh. Tomáš
Novák si na něj krásně naběhl a hlavou snížil na 3:1. Oživil tak naději hostů na zvrat v utkání. S vedením
o dvě branky jakoby domácí celek nebyl spokojen a vypracovával si stále více šancí. V 70. minutě byla k
vidění ve středu hřiště krásná akce, kdy si postupně vyměnili balon Kaspřík, Mikšovský a Pražma, avšak
posledně jmenovanému scházelo jen pár centimetrů od překonání gólmana.

To v 76. minutě si tito tři aktéři opět pěkně přihráli míč a tentokrát se Mikšovský nemýlil, navýšil vedení
opět o tři branky a nedopustil tak drama na konci zápasu – 4:1. V posledních minutách měl ještě pár šancí
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střídající Brandštýl, ale k překonání gólmana mu scházel klid a přesnější zakončení.

Lukáš Vachuta (trenér Řepče–Opařen A): ,,V tomto zápase jsme konečně ukázali naší sílu a doufám, že
jsme nechali za sebou i střeleckou smůlu, která nás první tři kola doprovázela. Změnili jsme systém hry i
sestavu a přineslo to ovoce. Kluci dodržovali pokyny a celý zápas odmakali. Nový útok v čele s Mikšovským
se skvěle prosazoval a zapsal si čtyři góly. Chtěl bych také vyzdvihnout stoperskou dvojici, která hrála s
přehledem a s jistotou rozdávala míče. Jediné mínus tohoto zápasu, je opět inkasovaný gól ze standardní
situace. Myslím si, že jsme dnes ukázali, že rozhodně nepatříme na dno tabulky a doufám, že začneme
naplno bodovat a dnešní cenný zisk tří bodů potvrdíme i v dalších zápasech.“

Řepeč–Opařany A - FK Meteor Tábor 4:1 (1:0)
Branky: 5. Pražma, 50. Jonáš, 60. a 76. Mikšovský – 68. Novák.
Rozhodčí: Passler – Weidenthalerová, Pinc.

Sestavy

FK Meteor Tábor: Kvěch – Bednář, Jiroušek, Farber, Žamboch - Jíra, Novák J., Štěrba, Pilař - Široký,
Novák T. – Hrstka, Dvořák, Bartáček.

FK Řepeč–Opařany A: Mansfeld – Kolář, Rataj, Břicháček, Hořejší – Vachuta, Kaspřík, Seidl – Pražma,
Mikšovský, Jonáš – Brandštýl, Matyš, Koktan P., Koktan M.

Připravil Jan Kravar

Fotogalerie
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