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  FOTO: Poslední Albrechtice nevyhrály již sedmnáct zápasů v řadě! Černou sérii
nezlomily ani v Řepči
  Soutěž: I. B třída, skupina C

Řepeč: V nedělním utkání přivítali na hřišti v Řepči hráče s Albrechtic. Minulé
měření sil  deklasovali  řepečtí  fotbalisté v Albrechticích domácí tým 7:1 a v
této  bilanci  chtěli  pokračovat. Domácím se v současné době  moc nevede a
střelecky se také nemůžou chytit, proto jen vítězství jakýmkoli  rozdílem by
jim mohlo pomoci k lepším výkonům.

Od začátku zápasu byla patrná převaha domácích, kteří si
vypracovali několik příležitostí ke skórování. Na jejich konci byl
vždy R. Seidl, ale uklidit míč do branky se mu nepovedlo.
Nejblíže k tomu měl hned ve 2. minutě, kdy z malého vápna po
krásném centru jeho bratra J. Seidla trefil již ležícího brankáře
Cihlu. Ve 20. minutě se ve velké příležitosti ocitl na penaltě
Dončuk, ale netrefil přesně balón, který skončil vysoko nad. Ve
24. minutě vymotal J. Seidl ve středu hřiště tři hráče, ale jeho
střela byla bohužel sražena na roh. Ve 27. minutě odcentroval
Koktan přímo na hlavu R. Seidla, ale ten z malého vápna těsně
minul branku. 

Obléhání albrechtické branky ukončil ve 40.minutě až Kaspřík,
kdy mu chytře rozehrál standardní situaci Koktan, domácí
kapitán si převzal na vápně balón a chytrou střelou mířenou na
vzdálenější tyč poslal svůj tým do jednobrankového vedení.

Druhá půle nepřinesla nic nového. V 60. minutě vybojoval Seidl
R. balón u lajny a perfektně podél malého vápna předložil míč
J. Seidlovi, který uklidil s přehledem míč do branky a zvýšil
vedení již na 2:0. Hosté si nedokázali vypracovat vážnější příležitosti a Mansfeld si příliš nezachytal.
Několik šancí ke skórování měl také domácí Pražma, ale ani po jedné efektní hlavičce a krásnému položení
se do střely branku nevstřelil.

Na 3:0 zvýšil v 78. minutě opět Kaspřík, když po podražení Pražmy ve vápně proměnil pokutový kop.
Navýšit náskok domácích mohl ke konci utkání Kravar, ale nepodařilo se mu správně umístit střelu. Domácí
tak získali povinné tři body a doufám, že začnou předvádět alespoň tak líbivý fotbal jako v tomto utkání.

Lukáš Vachuta, trenér Řepče-Opařan: „Dnes jsem měl možnost vidět celý zápas z lavičky. Hned na
začátku musím pochválit celý tým, hrál od začátku zodpovědně, i když se hrálo pod tlakem nutnosti
zvítězit. Dovolím si tvrdit, že po celý zápas jsme měli navrch a snažili se stále vytvářet gólové šance. V
první půli jsme jich spoustu zahodili, ve druhé půli už jsme trestali. Albrechtice přijeli od začátku pouze jen
bránit a to se ukazovalo v podstatě v celém utkání. Nechávali nás hrát na naší půlce, hráli zataženě a
podnikali pouze rychlé brejky, ale našeho gólmana moc z klidu nevytrhli. Soupeř z chvostu tabulky se od
podzimní části určitě hodně zlepšil, ale cestu za záchranou bude mít ještě složitou. My jsme dokázali
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zvítězit v důležitém utkání a můžeme už zase hrát s větším klidem. Za to jsem rád.“

FK Řepeč-Opařany vs. Albrechtice nad Vltavou 3:0 (1:0)
Branky: 41. a 78. Kaspřík, 60. Seidl Jiří
Rozhodčí: Zabilka – Kovařík, Pinc
ŽK: 0:4 (Hronek, Gotfríd V., Gotfríd L., Smola)

FK Řepeč – Opařany: Mansfeld – Mikšovský, Břicháček, Dončuk, Kolář – Hořejší, Kaspřík, Koktan M.–
Pražma, Seidl J., Seidl R. – Štecher, Matyš, Kravar.

Albrechtice nad Vltavou: Cihla – Polánský, Vyskočil, Král, Matouš, Hronek D., Milota, Gotfríd V., Gotfríd
L., Šabatka, Smola – Hronek J., Marek, Malý.

Připravil: Jan Kravar
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