3.9.2017 1. kolo MSDŽ skupina „B“
Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice – FC Vsetín 2:4 (1:1)
Rozhodčí: Hlubinka Jakub – Cápal Roman, Stloukal Zbyněk
Diváků: 35
Žluté karty:
63. Bayerová Anna (Kotvrdovice)
Góly:
25. 1:0 Braunšlegerová (Bayerová)
40. 1:1 Rýdlová Sabina
56. 2:1 Braunšlegerová (Čtvrtníčková)
75. 2:2 Hradilová Jana
76. 2:3 Krčmářová Jaroslava
85. 2:3 Krčmářová Jaroslava
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina (5) – Svobodová Lucie (4), Vágnerová Vladimíra (4), Klímová Dana (5), Musilová
Martina (5) – Zouharová Marie (5), Bayerová Anna (6), Čtvrtníčková Romana (K - 5), Ptáčníková
Nikola (5) – Čechová Karolína (6), Braunšlegerová Ivona (7)
Na střídání: Kejíková Jana
Naše střídání:
35. Kejíková za Ptáčníkovou
55. Ptáčníková za Kejíkovou
88. Kejíková za Ptáčníkovou
Průměrná známka 5,2 bodů značí průměrný výkon.
Sestava Vsetína:
Jašková Adéla – Kocourková Daniela, Kovaříčková Ráchel, Pernicová Kateřina, Rýdlová Sabina,
Randuchová Martina, Petruželová Adéla, Krčmářová Jaroslava (K), Ševčíková Petra, Vlčková Denisa,
Čípová Bára
Na střídání: Marková Klára, Pospíšilová Dita, Mikešová Gabriela, Hrazdilová Jana (jediná střídala),
Palátová Nikola.
Ostatní výsledky 1. kola:
Držovice – Velké Pavlovice 2:7 (1:5)
Góly: Malinková Soňa, Valouchová Jitka
Mostkovice – Mutěnice 4:2 (1:1)
Góly: Domesová Marie 2x, Pereira S. Solange, Ptáčníková Hana – Froňková Adéla, Jansová Yvonne
Olomouc – Vlkoš 3:1 (1:1)
Góly: Smolíková Eliška, Šafářová Kateřina, Zahradníčková Nikola – Svatošová Aneta

Zápis do historie:
 1. zápas Karolína Čechová a Nikola Ptáčníková.
 390. vstřelený gól celkem- Ivona Braunšlegerová v 56. na 2:1.
 350. obdržený gól celkem – Krčmářová v 85. na 2:4.
 210. vstřelený gól doma celkem – Ivona Braunšlegerová ve 25. na 1:0.
 160. obdržený gól na podzim celkem – Krčmářová v 76. na 2:3.
 První prohra v poměru 2:4 v historii.
 14 000 odehraných minut Dana Klímová v 89.
 13 000 odehraných minut Lucie Svobodová v 1.
 11 000 odehraných minut Anna Bayerová v 86.
 9 000 odehraných minut Kateřina Jalová ve 25.
 10. bod v soutěži aktivity Ivona Braunšlegerová – gól ve 25. na 1:0
Bez kompletní sestavy nám vítězství nebylo přáno.
Jak je zvykem již více roků, naše působení v divizních soutěžích stále ovlivňuje nízký počet
hráček. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Na dovolené byly fotbalistky základní sestavy Konečná se
Sehnalovou, obě hráčky zálohy. Po mateřské již trénuje Kalábová, ale i ta byla na dovolené. Od
začátku se do základní sestavy tedy dostaly naše nové fotbalistky, které přestoupily ze žáků
z Protivanova a to Čechová s Ptáčníkovou. Přijela nám pomoct netrénující, ale zkušená Musilová
Martina, která odehrála celý zápas. Jediná hráčka na střídání byla, také nová, Kejíková z Kořence.
Jak je možné, že je nás stále málo, když máme tři nové hráčky? Protože podle jara 2017- Knoflíčková,
Kotoučková, Rytířová a Vlachová, všechny čtyři z různých důvodů netrénují a nehrají. Když také
k naší smůle nemůžeme postavit do divizních zápasů hráčky do 15 let, zjistíme, že náš kádr je opravu
velmi úzký. Ta děvčata do 15 let u nás nazývané juniorky, sice nejsou registrovaná v Rakovci
Kotvrdovice, hrají v žákovských týmech po okolí, ale většina jich jezdí trénovat se ženami do
Kotvrdovic. Jezdíme s juniorkami pod naší hlavičkou na různé turnaje a přáteláky se stejně starými
děvčaty. Hrají v přípravných zápasech. A všichni čekáme, až jim bude vytoužených 15 let. Ale ani zde
není jistota, že s námi budou v budoucnosti hrát. Občas je totiž spolknou „velcí fotbaloví žraloci“ a
jdou hrát do Brna.
Nový Vsetín měl situaci úplně jinou. Přijel s 16 hráčkami. Ale noc nestřídal, pouze jednou.
V jeho základní sestavě, ve které nastoupil na začátku utkání, byly fotbalistky se zkušenostmi
z ligových a divizních týmů jako Slovácko, Holešovské Holky, Valašské Meziříčí, Rožnov pod
Radhoštěm. Fotbalistky v průměru nízkého věku. Nejstarší hráčky základní sestavy jsou Krčmářová
(26 let), Vlčková (27 let), Rýdlová (23 let), ostatní mají od 17 let do 21 let.
Opravdu silný tým, který bude hrát o první místo v tabulce.
Proti takto sestavenému soupeři a bez dvou hráček základní sestavy čekal domácí Kotvrdovice
opravdu těžký oříšek. A nakonec se jej rozlousknout nepodařilo.
Na rohové kopy 7:5 za první poločas 0:4.
Jak se zápas vyvíjel.
Moc se nám v poli nedařilo, kombinace bylo poskrovnu, nestabilní obrana chybovala, Vsetín
byl lepší. Navíc uměl skoro pokaždé přerušit naše náznaky začínajících akcí faulem uprostřed hřiště.
Byla to vskutku dobrá taktika, kterou se nám podařilo „obelstít“ jen párkrát. Prvních deset minut jsme
se podívali na soupeřovu polovinu pouze jednou. Přesto se z prvního gólu radovaly Kotvrdovice. Ve
40. minutě srovnala Rýdlová. Až začátkem druhého poločasu šel náš týmový výkon částečně nahoru a
56. minutě nás její dnešní druhou brankou poslala Braunšlegerová do vedení. Hosté ale stále
zlepšovali zakončení, ve druhém poločase do horní části brány. Zlomový okamžik přinesla 75. minuta,
kdy srovnala střídající Hrazdilová na 2:2 a minutu později to bylo již 2:3.

Hned v první minutě Vsetín získá míč po naší středové rozehrávce, předvede rychlý útok,
který je zakončen střelou těsně vedle brány Jalové. A usídlí se na naší polovině.
3. První rohový kop hostí, míč posílá odkopem Klímová pryč z pokutového území.
5. Faul Vágnerové na polovině hřiště. Z přímého kopu vytěží soupeř druhý rohový kop.
9. Faul Bayerové na hraně velkého vápna, následuje přímý kop. Míč proletí nad naší bránou.
11. Jsme poprvé na soupeřově půlce.
12. Faul na Ptáčníkovou u tribuny. Přímý kop rozehrává Klímová, což si z poloviny hřiště zopakuje
ještě mnohokrát.
15. Hra se přenese zpět na naši polovinu. Vsetín ze třetího rohového kopu opět nic nezíská.
17. Hosté to střelecky zkoušejí znova a opět vedle naší brány.
19. Další prudká střela na naši bránu těsně vedle.
20. Faul na Ptáčníkovou u tribuny, přímý kop rozehrává Klímová. Zouharová z první posílá střelu na
vsetínskou bránu. Její zakončení je ale dost nepřesné.
22. Rodící se gólovou šanci hostí po rychlém útoku ukončí zvednutý praporek pomezního a odpískaný
ofsajd hlavním rozhodčím Hlubinkou. Ten si za svůj dnešní výkon nezaslouží moc dobré hodnocení.
Hosté ze Vsetína často používají ruce, ale tato porušení pravidel nejsou pískána. Takže v průběhu
utkání se hra přiostřuje, obzvláště když jsou ustavičně faulovány naše hráčky ve středu hřiště.
25. Propagační střela naší kapitánky Čtvrtníčkové. Vsetínská Jašková s přehledem chytá.
25. 1:0 – Tak jak to někdy bývá. Jeden hraje, druhý dá gól. Po přihrávce Bayerové na
Braunšlegerovou se zrodí nečekané vedení domácích. Braunšlegerová si to profrčí přes obránce do
pokutového území, obejde i vyběhnuvší Hlubinkovou a posílá míč do prázdné brány Vsetína.
Přímo z rozehrávky z poloviny hřiště se snaží hostující hráčky překvapit Jalovou v naší bráně.
To se jim nepodaří, Jalová míč chytá do svých rukavic.
26. Tentokrát Bayerová přihraje druhé útočnici Čechové, jejíž zakončení jde hodně vedle.
31. Jalová nadvakrát chytá střelu na střed brány.
34. Hodně nebezpečná akce Vsetína. Střela z malého vápna končí naštěstí pro nás těsně vedle.
35. Naše první střídání mezi Ptáčníkovou a Kejíkovou.
36. Slabé zakončení hostující hráčky opět v pokutovém území Jalová zkrotí.
36. Ve středu hřiště se zrodí další nadějná šance pro Vsetín, když hráčka přejde přes Bayerovou i
Čtvrtníčkovu a její střela opět mine těsně naši tyč.
38. Další faul hostí kousek za půlící čárou, tentokrát to schytá Braunšlegerová. Klímová najde
Čtvrtníčkovu, ale její snahu zakončovat ukončí hvizd rozhodčího pro postavení mimo hru.
40. 1:1 – Rýdlová dává gól. Objeví se před Jalovou a z malého vápna zakončuje. Přestože její střela
není nikterak důrazná, tak na překonání naší gólmanky tentokrát stačí.
41. Braunšlegerová je vyslána na další rychlý útok na bránu hostí. Těsně před ní v rohu velkého vápna
chytá míč vyběhnuvší Jašková.
42. Čtvrtý a opět neúspěšný rohový kop Vsetína bez zakončení.
42. Jalová se vyznamenává, když dobře mířenou střelu po zemi vyráží pěkným zákrokem na další
rohový kop. Hosté ho sice zahrají, ale opět bez zakončení.
44. Ruka ve vápně a následná píšťalka ukončí rodící se gólovou šanci hostí v našem vápně.
45. Nepříjemný šlapák na Zouharovou, jak jinak, na polovině hřiště.
Druhý poločas.
50. Faul na Zouharovou, jak jinak než na polovině hřiště u tribuny.
53. Rodící se šanci Zouharové zastaví praporek a hvizd rozhodčích. Ofsajd.
55. Střídání na naší straně, Kejíková pouští zpět na hřiště naši nejmladší hráčku Ptáčníkovou.
56. 2:1 – Po výkopu Jalové a přihrávce Čtvrtníčkové předvede svoje umění Braunšlegerová. Potáhne
si míč po straně hřiště na roh velkého vápna, odkud přesně po zemi zakončí na protilehlou tyč.
57. Další střela po zemi na naši bránu jen těsně mine naši kovovou konstrukci.
60. Faul na Bayerovu u tribuny.
62. Rozhodčí otočí faul na Čtvrtníčkovu uprostřed hřiště, asi potřebuje změnu.
63. Přímý kop Vsetína přinese žlutou kartu Bayerové po hrubším zákroku a další přímý kop Vsetínu
z nebezpečné vzdálenosti. Hostující hráčka najde z přímého kopu hlavu spoluhráčky, která hlavičkuje
těsně nad bránu Kotvrdovic.
65. Pokus vsetínské fotbalistky přehodit z dálky Jalovu, ta je však pozorná a s přehledem míč chytá.

66. Faul na Ptáčníkovou na polovině hřiště u střídaček.
68. Faul na Čtvrtníčkovu, ano na polovině hřiště.
68. Po pěkné přihrávce střílí hostující hráčka, naštěstí pro nás na střed brány kde je naše Jalová.
69. Tentokrát nás od gólu zachrání břevno, které se zatřepe po prudké střele Vsetína.
70. První a jediné střídání hostí. Čípová pouští na hřiště Hrazdilovou.
72. Máme rohový kop. K míči se postaví Čtvrtníčková a posílá střílený centr na přední tyč. Následuje
další rohový kop v podání naší kapitánky. Který nám nic nepřinese.
75. 2:2 - Přichází důležitý okamžik. Ve středu hřiště dojde k souboji o míč Čtvrtníčkové
s protihráčkou. V pádu se snaží vypíchnout míč, to se jí podaří a zůstane ležet na hřišti, je vidět, že
není v pořádku. Některé naše hráčky přestanou hrát, ležící Čtvrtníčková je pro ně impulsem, kdy
žádají přerušení hry. Pokračuje se ve hře, míč má jiná hráčka Vsetína, přihrávkou najde svoji
spoluhráčku Hrazdilovou, která srovnává skóre na 2:2. Tak jsme si přišli nejenom o vedení.
76. 2:3 – Vzápětí po naší rozehrávce na polovině hřiště přicházíme o míč a přichází ledová sprcha, ze
které se do konce utkání neotřepeme. Kapitánka domácích Krčmářová potrestá naši nedůslednost a
následky předchozích okamžiků a dává nám další gól.
78. Bayerová opět tvrdším zákrokem fauluje na polovině hřiště a dozví se, že je „ koza blbá.“ Pokud si
představím, kolikrát faulovaly na polovině hřiště soupeřky, nedokážu si představit ten zvěřinec.
79. 2:4 – Gól ale neplatí, protože je máván a odpískám ofsajd.
80. Náš třetí rohový kop z kopačky Čtvrtníčkové bez zakončení v pokutovém území.
81. Střela Čtvrtníčkové po zemi jen těsně mine tyč vsetínské brány.
84. Dobře zahraný rohový kop Vsetína. Polovysoký míč ale proletí celým naším pokutovým územím
kousek před bránou a nikdo se ho nedotkne.
85. 2:4 – Krčmářová velmi pěknou střelou pod břevno stanoví celkový výsledek prvního utkání zatím
si neznámých celků v divizních soutěžích.
88. Poslední střídání utkání. Kejíková se vrací na poslední minuty na hřiště opět místo Ptáčníkové.
90. Střela Vsetína těsně vedle.
90. Faul na Čtvrtníčkovu na naší polovině. Následný přímý kop nám přinese sérii čtyř rohových kopů!
Všechny je rozehrává Bayerová ze stejného rohu. První tři jsou si podobné jako vejce vejci. Nikdo
z našich se k míči moc nedere a hosté odvrací na další rohový kop. Až ten poslední přinese změnu,
odkop od brány. Vzápětí ukončí hlavní sudí Hlubinka utkání.
TOMM

