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FOTO: Hattrick Brandštýla pomohl Řepči-Opařanům zdecimovat Albrechtice
Soutěž: I.B třída, skupina C

Albrechtice: V sobotním utkání se utkali dva sousedi v tabulce. Tým ŘepčeOpařan v minulém kole překvapil dosavadního lídra tabulky, přehrál Meteor
Tábor, a chtěl tak navázat na bodový zisk. Albrechtice nad Vltavou prohrály v
Borotíně o čtyři góly. Tyto výsledky dávali předzvěst brankových hodů.

Hostům se vydařil začátek utkání. Ve 4. minutě Seidl uplatnil
svojí rychlost, předběhl od poloviny hřiště tři domácí hráče a
vypálil bombu k tyči, po níž se brankář pouze otočil – 0:1. V 5.
minutě přistrčil Pražma Jonášovi, po jehož krásném centru
Brandštýl začal své střelecké představení – 0:2. Po rohu v 9.
minutě přestřelil z výhodné pozice na zadní tyči Břicháček. V
17. minutě si vybrala hostující obrana slabší chvilku, nedůraz
stoperů využil Bartuška a prostrčil na nabíhajícího Vladimíra
Gotfrída, hostující brankář Mansfeld však tuto akci zneškodnil
výběhem mimo pokutové území.
Poté měli postupně velké příležitosti ke skórování útočníci
Jonáš a Pražma, ale ke vstřelení gólu jim chyběla větší
přesnost. V 29. minutě si vyměnili míč ve středu hřiště
Břicháček, Kaspřík a Brandštýl, který vyslal Vachutu do gólové
šance. Hrající trenér hostů nabídku využil a zvýšil již na 0:3. V
32. minutě přihrál ve velké pohodě hrající Jonáš Brandštýlovi,
a ten si v tváří v tvář poradil s gólmanem a propálil jej - 0:4. V
prvním poločase hosté domácí jasně přehrávali a mohli jít do kabiny velmi spokojeni.
Vstup do druhého poločasu se hostům opět podařil a již v 48. minutě vznikl po centru Pražmy v brankovišti
domácích veliký závar. V něm se nejlépe zorientoval Vachuta a vstřelil svůj druhý gól v utkání – 0:5. V 53.
minutě odcentroval domácí Heine přes Břicháčka, na zadní tyči se objevil úplně sám Lukáš Gotfríd a
hlavou snížil na 1:5. V 55. minutě utekl po levé straně Seidl, krásně přihrál před branku, ale Brandštýl tuto
200% příležitost laxně zahodil.
Po rohovém kopu v 59. minutě, který domácí úspěšně odvrátili, si Jonáš všiml vyběhnutého gólmana a
vtipně jej přehodil - 1:6. V 62. minutě předvedli hosté zdařilou akci, kdy si postupně vyměnili míč Pražma,
Jonáš a Vachuta, jenž vybídl Brandštýla, který tak završil hattrick - 1:7.
Hosté poté vystřídali a pustili na hřiště i náhradníky, stále si vytvářeli jednu šanci za druhou, avšak nedařilo
se jim je přesně zakončovat. V 85. minutě předvedl krásnou individuální akci Seidl, z levé strany předložil
míč na střídajícího Matyše, kterého však hostující gólman nadvakrát vychytal. Hosté předvedli velice
kvalitní výkon a vstřelili sedm gólů. Domácí v tomto zápase nestíhali ani fyzicky, ani technicky a mohou být
rádi, že dostali pouze těch sedm gólů.
Lukáš Vachuta (trenér Řepeč – Opařeny A: „V tomto zápase jsme byli po celou dobu lepším týmem. K
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herní pohodě nám přispěly dva rychlé góly v první pětiminutovce. Dále jsme si vytvářeli šance a dávali
góly. Hráli jsme celý zápas s chutí, v pohodě, a to je důležité. Z minulého zápasu nám chyběl útočník a
dosavadní nejlepší střelec Mikšovský, ale skvěle ho nahradil Brandštýl, který se blýskl hattrickem. Mrzí mě,
že jsme inkasovali gól, v podstatě úplně zbytečně a také škoda, že jsme nevyužili všechny šance, které
jsme si vytvořili, některé z nich byly i 200%. Ale opět chválím celý tým. Jsem rád, že to co jsme nedokázali
v prvních třech zápasech, tak teď to doháníme více než skvěle. Poslední dva zápasy jsme dali jedenáct
gólů, a to je hezká vizitka. Těším se na další zápas, kde doufám ukážeme neméně povedený výkon jako
dnes.“
Albrechtice nad Vltavou - Řepeč–Opařany A 1:7 (0:4)
Branky: 53. Gotfríd L. - 5., 32. a 62. Brandštýl, 4. Seidl, 29. a 48. Vachuta, 59. Jonáš.
Rozhodčí: Mach – Bašta, Hronek.
Sestavy
FK Řepeč – Opařany A: Mansfeld – Kolář, Rataj, Břicháček, Hořejší – Vachuta, Kaspřík, Seidl – Pražma,
Brandštýl, Jonáš – Dončuk, Matyš, Koktan P., Koktan M.
Albrechtice nad Vltavou: Cihla – Pícha, Smola, Velický, Lidinský - Šabatka, Vyskočil, Toman, Heine Bartuška, Gotfríd V. – Polánský, Polák, Gotfríd L., Kosík.
Připravil Jan Kravar
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