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TATRAN RAKO RAKOVNÍK B – TJ SOKOL BRANOV 1:1 (0:0)

V

ýkonnost Branova v přípravě prověřil další zdatný soupeř – momentální lídr okresního přeboru,
jenž je nejžhavějším kandidátem na postup do I. B třídy.

V hostujícím týmu chyběli útočník Karel Červenka a univerzál Josef Rys, kteří ze dne na den
ukončili svoji branovskou anabázi. Je to velká škoda. Oběma se v přípravě dařilo a zdáli se být
velkými posilami před jarními boji o udržení. Jejich NE je velkou ranou pro kouče Bedřicha
Kocha.

Hostující trenér naopak vyslal do utkání Petra Tvrze z SK Rakovník, který se ukázal ve velmi
dobrém světle. Hráč se skvělou fyzickou kondicí patřil k nejaktivnějším v branovském dresu.
Doufejme, že minimálně na jaře bude oblékat modrobílý dres. Jeho umění i přístup by se nám
v příštích třech měsících mohly hodit.

Samotné utkání bylo velmi vyrovnané. Odehrávalo se především mezi oběma šestnáctkami.
Obrany fungovaly znamenitě. První vážnou příležitost měli ve 20. minutě domácí. Přes
Melichara a Hvězdu se dostal míč k Vráťovi Novákovi, který pálil z úhlu vysoko nad branku. O
deset minut později uprchl po pravé straně aktivní Melichar. Jeho centr odvrátil Karel
Konopásek ke zcela volnému Jiřímu Brožovi. Střela tatranského středopolaře však mířila do
nebe. Krátce nato se dočkali i hosté. David Šika přihrál z pravé strany na zcela volného Kubu
Šindeláře, jenž z hranice velkého vápna prověřil schopnosti gólmana Aleše Herinka. Těsně
před koncem první půle se vyznamenal jeho protějšek Vašek Zavadil, který výborným skokem
pod nohy zlikvidoval stoprocentní šanci Vráti Nováka.

Ve druhém poločasu se obraz hry nezměnil. Nejprošlapanější byl stále prostor kolem

1/2

Spravedlivá dělba bodů
Napsal uživatel Marek Pavlík
Neděle, 04 Březen 2012 21:25

středového kruhu. Střel na bránu ale bylo přeci jen více. První vyslal v 50 minutě hostující Petr
Podzemský z přímého kopu. Střídající Radek Zach byl na místě. Chvíli poté zastavil Petr
Podzemský taktickým faulem pronikajícího Jirku Brože. Míč si postavil Pavel Kollár. Jeho
bombu ovšem Vašek Zavadil zpacifikoval. V 60. minutě uvolnil tatranský Kučera Libora Šímu,
který poprvé v utkání rozvlnil síť. Branka ale kvůli ofsajdu neplatila. V 72. minutě unikl obraně
Tomáš Koch. Zpětnou přihrávkou vyzval ke střele Kubu Šindeláře. Jeho přesně mířená střela
k pravé tyči zajistila Branovským vedení – 0:1. Domácí Tatran přidal obrátky. Vyrovnání bylo na
spadnutí. Pár minut před koncem pálil před vápnem Radek Pokorný. Bethel Amauwah změnil
těsně před Vaškem Zavadilem dráhu střely a zasloužená remíza byla na světě!

OHLASY:

Bedřich Koch, trenér TJ Sokola Branov:

„Hrál se svižný fotbal. Soupeř byl velmi kvalitní. Drželi jsme s ním krok. Plichta je spravedlivá.“

SESTAVA TJ SOKOLA BRANOV:

Vašek Zavadil – Karel Konopásek, Petr Podzemský, Luboš Helebrant, David Šika – Tomáš
Koch, Jarda Kruba, Vašek Erben, Kuba Šindelář – Sam Kuchař, Petr Tvrz. Hokejově střídal
Kája Sklenička.
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