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  Dvougólové manko dokázalo Záhoří srovnat
  Soutěž: I. B třída, skupina C

Záhoří: Na programu jarní části krajské fotbalové I.B třídy bylo další soutěžní
utkání, ve kterém fotbalisté Záhoří hostili na svém hřišti tým Řepče – Opařan.
Pro domácí se nevyvíjelo utkání nejlépe, již po dvaceti minutách prohráli o
dvě branky a museli dotahovat náskok soupeře.

Domácí dobře znali sílu svého soupeře, začali opatrně a s pěti
muži ve středové formaci. Hosté byli v úvodu zápasu lepší a
hned ve 2. min. unikl po pravé straně Radek Seidl a záhořská
defenziva měla hodně práce, aby jeho průnik zlikvidovala. V 5.
min. podnikl sólo z poloviny hřiště Pražma, střelou z dálky však
brankáře Kápla příliš nevystrašil. V 7. min. už hosté svoje úsilí
korunovali vedoucí brankou. Břicháček poslal centr do malého
vápna a Pražma chladnokrevně skóroval – 0:1. 

Káplova neprůstřelnost trvala 295 minut. První náznak slibné
šance si Záhořští připravili až v 15. min., to Hadraba křižnou
přihrávkou našel Hausera, který pronikl až do vápna, jenže tam
ztroskotal proti dobře postavenému Mikšovskému. Hosté byli
stále při chutí a domácí obranu stále více zlobili. Stoprocentní
šanci zazdil Jiří Seidl, po Vachutově přihrávce nedokázal
záhořského gólmana přelobovat. Ve 20. min. hosté už udeřili
podruhé, když Radek Seidl šikovně padáčkem přehodil
vybíhajícího brankáře Kápla – 0:2.

Rozhodnuto ani za tohoto stavu však zdaleka ještě nebylo.
Fotbalisté Záhoří si vzniklou situaci uvědomovali a přidali na obrátkách. Předvedli divákům několik
pohledných akcí, jenže Martin Kvěch vyslal střelu nad a na Blažkovu i Hauserovu střelu byl brankář
Mansfeld připravený. Kontaktního gólu se domácí do přestávky přece jen dočkali. Ve 32. min. se Alexandr
zbavil dvou protihráčů a s přehledem skóroval – 1:2.

O minutu později mohlo být srovnáno, Martin Kvěch z dvaceti metrů vystřelil a míč jen o pověstný chloupek
minul levý růžek Mansfeldovy branky. Ve 39. min. Vachuta trefil jen Kápla a následná dorážka Martina
Kaspříka odkrytou záhořskou branku přeletěla. Vzápětí na druhé straně chtěl hostujícího brankáře prostřelit
Sup, ale s jeho tvrdou ranou si Mansfeld poradil a bravurně vyrazil krátce nato dělovky Blažka a Alexandra.

Druhá pětačtyřicetiminutovka byla o pořádný kus živější, oba brankáři se museli pořádně otáčet. Domácí
Kápl se blýskl především likvidací jedovaté střely Koláře. Větší horko bylo před brankou hostí. Ve 49. min.
po rozehraném rohu Martin Kvěch vyhrál vzdušný souboj s Dončukem, jenže jeho hlava zamířili vedle. Za
pět minut Radek Seidl obešel dva domácí obránce a křižná střela podél celé branky skončila v autu. V 61.
min. domácí faulovali Vachutu, Pražma z trestného kopu trefil zeď a odražený míč poslal Břicháček nad.
Sladké odměny se Záhořští dočkali v 67. min., když Alexandr trefil levou tyč, balon pak orazítkoval i tyč
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pravou, od ní se odrazil až na hranici vápna, kde číhal Blažek a pohotovou střelou srovnal na 2:2.

Za minutu napřáhl Koktan z velké dálky a falšovaná střela nadělala záhořskému gólmanovi spoustu
starostí. V závěrečných deseti minutách bylo na hřišti hodně rušno, oba celky chtěly strhnout výhru na
svou stranu. V 81. min. Dončuk fauloval Němce, Alexandrova standardka přeletěla břevno Mansfeldovy
branky. V 84. min. zcela volný Kravar dokázal bombou zatřást břevnem Káplovy branky. A když v úplném
závěru Martin Kvěch z výhodné pozice už neskóroval, rozešly se oba týmy smírně.

SOKOL ZÁHOŘÍ - FK ŘEPEČ-OPAŘANY 2:2 (1:2)
Branky: Alexandr, Blažek - Pražma, Radek Seidl. Rozhodčí: Nedvěd – Rous, Tanáč,
ŽK: 1:1 (Alexandr – Koktan). Rohy: 3:3. Přihlíželo 75 diváků.

Záhoří: Kápl – Hauser, Němec, Hadraba, Kořán – Malý (66. Polívka), Alexandr, Michal Kvěch, Blažek, Sup -
Martin Kvěch. Trenér Zdeněk Hůla.

Řepeč-Opařany: Mansfeld – Dončuk, Mikšovský, Břicháček, Kolář – Vachuta, Martin Kaspřík, Koktan –
Radek Seidl (81. Rataj), Pražma, Jiří Seidl (64. Kravar). Trenér Ladislav Brůžek.

Připravil: Václav Karas
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