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  FOTO: Řepeč-Opařany se vrátily k tradičním dresům a zmasakrovaly Chotoviny
  Soutěž: I.B třída, skupina C

Řepeč:  Výsledky fotbalistů  Řepče–Opařan jsou v posledních kolech jako  na
houpačce. Jednou prohrají rozdílem třídy a podruhé pokoří soupeře debaklem,
který se vidí spíše na hokeji. Vložené kolo I.B třídy přivedlo na řepečské hřiště
fotbalisty z Chotovin a domácí měli z nepodařeného minulého kola, kdy doma
podlehli Zahoří 2:5, co napravovat.

Někdo je pověrčivý a někdo rituálům nepřikládá takovou váhu.
Hráči Řepče-Opařan proto zřejmě začínají věřit, že zejména
vítězná kombinace dresů se nemění. Zatímco minulý zápas hráli
domácí v zelených dresech a prohráli 2:5, pro tentokrát se
vrátili k již tradiční, i když nezvyklé kombinaci, červené dresy a
zelené trenýrky. V této kombinaci ještě neprohráli a rozhodli se
udělat z toho tradici.

Po rozehrávání na půlce se dostal Hořejší středem hřiště ke
střele a odražený balon uklidil Mikšovský do sítě a poslal tak
svůj tým do rychlého vedení - 1:0. Ve 4. minutě odcentroval
Kolář, Pražma sklepnul míč na Brandštýla, ale ten v presu minul
branku hostů. Domácí uklidněni rychlým gólem hráli v klidu,
někdy až moc v klidu. V 6. minutě totiž laxně přihrával
Břicháček, hosté míč vystihli a z protiútoku nedal Vrhel
gólmanovi žádnou šanci - 1:1.

Po vstřelené brance se hosté nadechli k náporu a dělali
domácím problémy, vážnější příležitosti si však nevypracovali. Tento nápor doslova utnula akce, když
Brandštýl na půli vybojoval balon, předběhl dva hráče a předložil na vápno Pražmovi. Ten merunu zasekl a
krásnou střelou do horního rohu zvýšil na 2:1.

Navýšit vedení mohl ve 30. minutě Vachuta, kdy po centrovaném balonu předběhnul obránce a řítil se sám
na gólmana, vyloženou šanci však nedal. O čtyři minuty později zahrával Kaspřík roh a krásně našel
nabíhajícího Brandštýla, s jehož pokusem měl hostující gólman velké starosti. Ve 36. minutě obešel
Vachuta u lajny dva hráče, postrčil míč na Břicháčka, který z první posunul na Kaspříka a jeho rána skončila
na tyči, s následnou dorážkou už si věděl rady dobře postavený Pražma a zvýšil tak na 3:1. Nečekaný gól
do šatny dostali domácí, když Vrhel obešel u lajny Koláře a s velkým štěstím z nulového úhlu přehodil
Mansfelda - 3:2.

Tak, jak nastoupili domácí do první půle, tak se jim náramně vydařil i začátek té druhé. Ve 47. minutě
zahrával nepřímý kop Vachuta, krásně našel Brandštýla, ten se hlavou z malého vápna nemýlil a navýšil
tak vedení na 4:2. V 53. minutě vykopával Mansfeld od brány, hostující stoper míč podběhl a Pražma se
řítil sám na gólmana. Nabídnutou příležitost však trestuhodně zahodil a z vápna vysoko přestřelil.

Druhá půle už byla naprosto v režii domácích a byla jen otázka, jaké bude konečné skóre. Na chotovinskou
branku se valil jeden útok za druhým a kdyby domácí proměnili všechny šance, odvezli by si hosté pořádný
ranec. V 60. minutě Kolář poslal po lajně Pražmu, na jehož centr si zkušeně naběhl Mikšovský, avšak
hlavou těsně minul. V 65. minutě byl ve vápně faulován Vachuta a Pražmovi se naskytla příležitost
zkompletovat hattrick. Nařízenou penaltu však lacině zahodil a musel si na třetí gól ještě chvíli počkat.

V 71. minutě převzal ve středu hřiště balon Mikšovský, sklepnul na Vachutu, který z první mezi beky
ideálně našel Pražmu, a ten krásnou střelou na vzdálenější tyč zkompletoval svůj první hattrick sezóny -
5:2. V 72. minutě vybídl Břicháček k úniku Seidla, domácí rychlík přesprintoval všechny hostující hráče, ale
ve vyložené šanci volil ránu místo technického zakončení a branku netrefil.

 V 78. minutě zahodil další tutovku Vachuta, když po centru od Koktana přepálil branku vysoko nad. V 81.
minutě předvedli domácí nejhezčí akci zápasu, Koktan si u lajny poradil s dvěma protihráči, posunul na
Kaspříka, který se nebojácně vrhnul do vápna, kde krásně našel Mikšovského, a ten chladnokrevně zvýšil
na 6:2.

Střídající Koktan, jenž výrazně oživil hru, odcentroval v 85. minutě na s velkou chutí hrajícího Mikšovského,
který však trefil pouze břevno. Tím, ale akce ještě neskončila, odražený míč poslal do vápna Brandštýl a na
konečných 7:2 upravil hlavou Vachuta. Domácí byli v tomto zápase ve všech ohledech lepší a hosté,
zejména ve druhém poločase, vůbec nestíhali a mohli odjet s ještě daleko větším přídělem.

Lukáš Vachuta (trenér Řepeč – Opařany A): ,,Podali jsme opět výkon se vším všudy. Snažili jsme se držet
balon a kombinovat. Dařilo se nám oproti minulému zápasu proměňovat šance, což bylo velice důležité. V
první půli jsme bohužel promarnili gólový náskok, když jsme si nechali dát zbytečný gól do šatny.
Druhou půli jsme už na hřišti dominovali, soupeře k ničemu nepustili a naopak přidali ještě čtyři góly. Jsem
rád, že jsme po minulém zápase neztratili herní pohodu a doufám, že ji teď udržíme co nejdéle. V zápase
mě potěšil výkon Pražmy, který i se šrámem na obličeji po střetu v prvním poločase s protihráčem, odehrál
skvělý zápas a nasázel tři góly. Jsem rád, že se do sestavy vrátil zkušený útočník a střelec Mikšovský, který
dvěma trefami napomohl k vysoké výhře. Teď jenom potvrdit formu v dalších zápasech a budu spokojený.“

Řepeč–Opařany A - Sokol Chotoviny 7:2 (3:2)
Branky: 1. a 81.Mikšovský, 24.,36. a 71.Pražma, 47.Brandštýl, 85.Vachuta – 6. a 45.Vrhel.
Rozhodčí: Kovařík – Sebera, Čítek.
ŽK: 1:6 (Seidl, Fák 2, Jordák, Podroužek, Bašta).
ČK: 0:1 (Fák)

Sestavy

Sokol Chotoviny: Pecka – Lachout, Jordák, Podroužek, Randl - Fák, Švehla, Katolický, Bašta - Sedláček,
Vrhel – Klejna.

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

Připravil Jan Kravar

Fotogalerie

Hledaný text
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Tabulka KP
1 Dražice 17:4 21
2 Malše Roudné 27:10 19
3 FC Písek B 15:7 16
4 FK Lažiště 14:13 16
5 FK Rašelina Soběslav 13:8 14
6 Jiskra Třeboň 19:12 13
7 FK Spartak MAS Sez. Ústí B 15:12 13
8 SK Jankov 11:9 13
9 Hluboká nad Vltavou 14:14 11
10FK Tatran Prachatice 10:11 10
11Lokomotiva Veselí n/Luž. 8:11 10
12FK Vodňany 10:14 10
13FK Spartak Kaplice 12:20 8
14FK J. Hradec 1910 10:20 4
15SK Čkyně 8:23 4
16SK Rudolfov 11:26 1

Partneři
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