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TROPHÉE
DU RHIN
2019
Reportáž z turnaje

Sokol Řepy reprezentovali:
Jiří Boháček, Matěj Cabejšek, David Holkovič, Ivan
Krichfalushi, Filip Kysela, Daniel Linhart, Yuriy
Motovylchuk, Josef Pešek, Štěpán Říha, Matyáš
Stárek, Adam Strupek, Tomáš Strupek, Dominik
Šnajdr, Jan Štolba, Jiří Ticháček a Jan Zejda.
Realizační tým – trenér Allan Sauquet, asistenti Jiří
Boháček a Aleš Říha, vedoucí David Strupek.
Poděkování za pomoc a podporu patří i zbývajícím
členům výpravy – řidiči Marek Adensam, Honza
Štolba a Michal Šnajdr, fotograf Tomáš Stárek a
v neposlední řadě Robert Holkovič, který nám
improvizovaným okamžitým sponzorským darem
pomohl vyřešit krizi s ubytováním.

O víkendu 8.-9.6.2019 se náš tým ve Francii zúčastnil turnaje
Trophée du Rhin, který pořádá organizace Euro-Sportring ve
spolupráci s místními fotbalovými kluby SS Brumath a FC La
Wantzenau. 24 přihlášených týmů bylo rozděleno do dvou turnajů
po 12 týmech, přičemž naši kluci se zúčastnili turnaje v městečku
Brumath. V sobotu se hrály zápasy ve třech základních skupinách,
dva nejlepší z každé skupiny pak postoupili do dvou
semifinálových skupin o třech týmech. Závěrečné zápasy o pořadí
sehrály týmy se stejným umístěním v semifinálových skupinách.
Pravidla byla mírně odlišná oproti českým poměrům – hrálo se
8+1, ofsajdy se pískaly již od poloviny hřiště a brankář směl
vykopávat přes půlící čáru.

Hráli jsme na dva střední obránce, dvě defenzivní křídla, dva
střední záložníky a dva útočníky. Naše obranné pilíře Dominik
se Šťopkou byli na hřišti celý zápas, zbývající hráči tvořili dvě
stabilní šestky, které se vyměnily vždy v polovině zápasu.
Úkolem první šestky (Pepa s Ivanem jako defenzivní křídla, Dan
s Filipem v záloze a Jirkové Boháček s Ticháčkem v útoku) bylo
pečlivou obranou zabránit rychlému nástupu soupeře. To se
jim podařilo stoprocentně – všechny tři góly jsme dostali až
v samotném závěru zápasu. Navíc ve dvou zápasech otevřeli i
náš gólový účet. Druhá šestka (Štěpán s Matějem jako
defenzivní křídla, Adam s Davidem v záloze a Maty s Jurou v
útoku) už měla za úkol víc tvořit dopředu.
Individuální střídání bylo výjimečné např. v případě zranění,
nebo v závěru zápasu, když jsme se snažili zvrátit nepříznivý
stav nebo udržet těsné vedení. Brankáři Honza s Tomášem se
v brance pravidelně střídali, každý chytal tři zápasy. Na hřišti
tak všichni kluci (s výjimkou stoperů) strávili prakticky stejný
čas.

ZÁKLADNÍ
SKUPINA
8.6.2019

TJ SOKOL ŘEPY - SC LÜDENSCHEID
(NĚMECKO) 0:1
Brankář : Zejda
Hned v prvním zápase nás čekal silný soupeř, budoucí finalista
turnaje, který vsadil na držení míče a pečlivé rozehrávání
z obrany, úplná tikki takka. Němci běhali s míčem, my bez
míče, ale protože pohyb bez míče byl na turnaji naší silnou
stránkou, podařilo se nám udržet si silného soupeře od těla a
nepouštěli jsme jej do zásadního tlaku. Našich šancí bylo
pomálu, hráči si stále nemohli zvyknout na ofsajd od půlky,
často v postavení mimo hru končili. Už to vypadalo, že
uhrajeme cennou remízu, ale dvě minuty před koncem jsme
na jeden rychlý útok soupeře přece jen nestačili. Porážka asi
zasloužená, ale s ohledem na průběh zápasu přesto bolestivá.

TJ SOKOL ŘEPY - FC HAGONDANGE
(FRANCIE) 2:0
1:0 A.Strupek
2:0 Šnajdr (A.Strupek)
Brankář : T.Strupek
Hoši z Hagondange byli asi nejslabším z našich soupeřů
(skončili desátí), přesto se nám dlouho nepodařilo prorazit,
trochu to připomínalo naše mistrovská utkání proti slabším
soupeřům, kdy nejsme schopni proměňovat šance. Úvodní gól
padl až po vystřídání a byl kuriózní – Adam se protáhl až
k brankové čáře a propasíroval míč do branky z takřka
nulového úhlu. Soupeř za celý zápas zahrozil jen jednou, ale
stálo to za to – Adam musel vykopávat míč z prázdné brány.
Kdyby nejslabší soupeř vyrovnal a remízu udržel, bůhví jak by
se celý turnaj nakonec pro nás vyvíjel. Naštěstí přišla pojistka –
Dominik si naběhl na Adamův roh a z voleje doklepl do sítě.

TJ SOKOL ŘEPY - FC AMICAL
SAINT-PREX (ŠVÝCARSKO) 6:0
1:0 Boháček
4:0 Motovylchuk (Boháček)
2:0 Krichfalushi (Boháček) 5:0 A.Strupek (Motovylchuk)
3:0 Stárek (Motovylchuk)
6:0 Motovylchuk (A.Strupek)
Brankář : Zejda
Do přímého souboje o druhé postupové místo jsme nešli
s přehnaným optimismem, dosavadní průběh skupiny
naznačoval, že může jít o vyrovnaný zápas. Nakonec ale
švýcarští borci (s několika dívkami v sestavě) nestačili na
rozjetou řepskou lokomotivu a utrpěli debakl. Kluci si zastříleli
(soupeřův brankář byl menší postavy a dvakrát neoplýval
jistotou) a druhé místo ve skupině bylo naše. V semifinálové
skupině nás tak měli čekat dva vítězové zbývajících skupin.
Organizátoři nám to ještě trochu zamotali – výsledek
posledního zápasu skupiny Lüdenscheid – Hagondange 4:0
zapsali do systému obráceně a my jsme už všem rozesílali
šokující zprávu, že jsme skupinu vyhráli. O chybě jsme byli
informováni až v neděli ráno, kdy bylo potvrzeno druhé místo a
dozvěděli jsme se, že začínáme o půl hodiny dříve.

POŘADÍ
1. SC Lüdenscheid 10:0 | 9
2. TJ SOKOL ŘEPY 8:1 | 6
3. FC Amical Saint-Prex 2:11 | 3
4. FC Hagondange 0:8 | 0

SEMIFINÁLOVÁ
SKUPINA

9.6.2019

TJ SOKOL ŘEPY – FC ETOILE CAROUGE
(ŠVÝCARSKO) 2:1
1:0 Boháček
2:0 Stárek (Říha)
Brankář : T.Strupek
Zřejmě nejlepší výkon našich kluků na turnaji. Čekal nás silný soupeř,
obhájce trofeje, klub, jehož dospělí hrají třetí švýcarskou ligu. Navíc
zde byla velká výšková převaha – tři jejich hráči byli opravdoví
čahouni. Ale do zápasu nenastoupili s plným nasazením, jakoby
unavení, nebo nás jen podcenili. Naším klukům se podařilo čahouny
udržet na uzdě a udeřili jsme jako první. Jirka Boháček střílel trestný
kop z poměrně velké dálky, švýcarský obránce patrně míč lehce
přizvedl hlavou a brankář už jen nevěřícně zíral, jak míč míří do sítě.
Po vystřídání unikl po křídle Štěpán a jeho dělovka levačkou natáhla
brankáře, který míč jen konečky prstů srazil. Dobíhající Maty ho pak
poslal do branky. Teprve poté se carougeští trochu probrali a začali
nám zatápět. Nakonec se jim podařilo snížit z rohu, kdy si kluci špatně
rozdělili obsazení hráčů a Jura skutečně nemohl jednomu z čahounů
zabránit v pohodlné hlavičce. Vedení jsme ale udrželi a medailový sen
se přiblížil. To jsme ještě netušili, jakou fanouškovskou oporou pro nás
sympatičtí švýcarští hráči budou v nervózním zápase o třetí místo.
Naši kluci se s hráči s Carouge skamarádili, vyměnili jsme si kontakty a
kdo ví, třeba z toho ještě může být zajímavá družba.

TJ SOKOL ŘEPY – FOOT RÉGION
MORGES (ŠVÝCARSKO) 0:1
Brankář: Zejda
Zápas s pozdějším vítězem turnaje byl nad naše síly. Převážnou
většinu zápasu jsme byli zamčeni na své polovině, branka byla
pravidelně ostřelována, soupeř kopal snad deset rohů. Přesto
se ale naše skvělá obrana celý zápas držela, nechybělo mnoho
a díky disciplinovanému a bojovnému výkonu našich kluků
jsme se mohli stát jediným týmem, který by Morges uzmul
body. Za polovinu jsme se dostali zřídka, ale nakonec jsme i
ohrozili branku soupeře, naposledy Maty střelou těsně vedle.
Již v nastaveném čase jsme kopali roh a potřeba vyhrát
převážila nad hrou na jistotu. Vzadu zůstalo málo obránců a
rozhodčí si netroufl rychlý protiútok soupeře závěrečným
hvizdem přerušit. Kluci byli krutým závěrem zdrceni, ale jak se
ukázalo, ani remíza by nám na finále nestačila. Morges byli
suverénní – jediný gól za celý turnaj dostali až ve finále, v němž
porazili Lüdenscheid 3:1.

POŘADÍ
1. Foot Région Morges 3:0 | 6
2. TJ SOKOL ŘEPY 2:2 | 3
3. FC Étoile Carouge 1:4 | 0

ZÁPAS
O 3. MÍSTO

9.6.2019

TJ SOKOL ŘEPY – VV LYRA DE LIER 1
(NIZOZEMSKO) 1:0
1:0 Stárek (Motovylchuk)
Brankář: T.Strupek
Bohužel se ukázalo, že i mezi dětmi můžou nastat situace, kdy ve
fotbalovém zápase nejde jen o sport. Zápas s nizozemskou Lyrou
získal osobní rozměr kvůli konfliktům, které jsme se zpovykanými a
arogantními nizozemskými kluky měli nejen dvě noci v tělocvičně, ale
i během neděle v areálu. Nervózní zápas ale ustáli naši kluci lépe, a to
díky zdrženlivosti a pokoře, s níž k zápasu přistoupili. Navíc nás
zásadním způsobem podpořili kluci z Carouge, kteří se hlasitě přidali
k chorálům našeho rodičovského kotle. Nizozemcům jejich
povýšenost svazovala nohy – to oni, kteří se nám dva dny vysmívali do
očí, si nemohli dovolit prohrát. Zápas zahájili nepřesnými nahrávkami,
chybami a ztrátami míče. Po několika minutách se ale chytli a ukázali
fotbalovou převahu. Dostali jsme se pod tlak, který chvílemi
připomínal předchozí zápas s Morges. Ale zahrozili jsme – asi ve dvou
třetinách zápasu Jura prokličkoval do vápna a byl faulován. Dominik
penaltu nejprve proměnil, ale byla opakována, protože předběhl
pokyn rozhodčího. Napodruhé brankář jeho střelu vystihl a drama
pokračovalo. Tomáš se v bráně rozhodně nenudil. Už jsme se
připravovali na penaltový rozstřel, když se v poslední minutě k míči
dostal Jura, prostrčil jej do uličky Matymu a ten šel sám na branku a
nezaváhal. Pomsta byla dokonána a chutnala sladce.

Třetí místo je skvělý úspěch. Kluci za celý turnaj dostali jen tři góly. Prohráli jen s týmy, které nakonec hrály finále, a to jim
ještě remíza proklouzla mezi prsty. Dva poražené týmy (Carouge, Lyra) byly fotbalově kvalitnější než my, a přesto jsme je
zdolali. Co rozhodlo?
Týmová soudržnost – nesourodý kádr, který se dával z praktických důvodů dohromady již před devíti měsíci, budil obavy,
ale zbytečně. Kluci, kteří většinu sezony odehráli za B tým nebo dlouho nehráli kvůli zranění, skvěle zapadli. Maximálně se
snažili vyrovnat těm zkušenějším a hráli zodpovědně a soustředěně, aby zbytečnou chybou tým nepoškodili. Svými výkony
nijak nezaostávali za těmi zkušenými, kteří je přijali na hřišti i mimo něj jako sobě rovné, a tým šlapal jako dobře namazaný
stroj.
Disciplína, zodpovědnost, bojovnost, soustředěnost – bylo jasné, že naše hra bude stát především na dobře zabezpečené
obraně, zároveň se ale kluci museli popasovat s takticky i fyzicky náročným systémem se dvěma středními stopery a
dvěma defenzivními křídly. To vyžadovalo důsledné plnění pokynů, okamžitý návrat dozadu při jakékoli ztrátě míče,
vzájemné zastupování obránců a důslednou defenzivní hru záložníků. Také byla třeba zodpovědná a soustředěná hra bez
zbytečných riskantních kliček v obraně. To vše se dařilo až senzačně. Na kvalitním řepském betonu si málem vylámal zuby
i pozdější vítěz turnaje. A nesmíme samozřejmě zapomenout ani na soustředěný a zodpovědný výkon obou spolehlivých
brankařů.

Pohyb bez míče, napadání – silní, technicky zdatní soupeři nesměli dostat ani centimetr prostoru. Klukům byla
naordinována fyzicky velmi náročná hra, kdy se nakonec ukázala výhodou možnost střídat větší počet hráčů. Pokud měli i
silní soupeři méně příležitostí přesně přihrát či vystřelit, naše šance se zvětšovaly. A klukům se tyto pokyny dařilo plnit.
Kluci si správně uvědomili, že i když je soupeř technicky i fyzicky zdatnější, dá se porazit bojovností, soustředěnou hrou a
důsledným plněním pokynů. Ve střetu s nevychovanými Nizozemci pak pochopili pravidlo, které platí nejen ve sportu, a
sice že pokora nakonec vítězí nad arogancí. Bronzová medaile budiž jim zaslouženou odměnou.

DĚKUJEME!
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