10.9.2017 2. kolo MSDŽ skupina „B“

1. FC Olomouc, z.s. - Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice 1:5 (0:2)
Rozhodčí: Svoboda Radek – Kopecký David, Zatloukal Milan
Diváků: 50
Žluté karty:
37. Grygarová Nicole (Olomouc)
Góly:
43. 0:1 Braunšlegerová (Čechová)
44. 0:2 Braunšlegerová (Čechová)
52. 1:2 Zahradníčková Nikola
62. 1:3 Braunšlegerová (Zouharová)
80. 1:4 Čtvrtníčková (přímo z rohového kopu)
85. 1:5 Braunšlegerová (Čechová)
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina (6) – Svobodová Lucie (3), Vágnerová Vladimíra (6), Klímová Dana (5), Ptáčníková
Nikola (6), Musilová Martina (5) – Čechová Karolína (7), Konečná Iveta (5), Čtvrtníčková Romana
(K – 6), Zouharová Marie (4) - Braunšlegerová Ivona (8)
Na střídání: Kalábová Barbora
Naše střídání:
80. Kalábová za Svobodovou
Průměrná známka 5,55 bodů značí průměrný výkon.
Sestava Olomouce:
Hegrová Kristýna – Tomešová Lucie, Vykopalová Kristýna, Grygarová Nicole, Vlková Monika,
Pitáková Martina (K), Zapletalová Monika, Smolíková Eliška, Zahradníčková Nikola, Kornelová Jana,
Hájková Lucie
Na střídání: Kaňáková Diana, Skopalová Adéla, Malinová Lucie, Orságová Alena.
Ostatní výsledky 2. kola:
Velké Pavlovice - Mostkovice 1:3 (0:2)
Góly: Rathouská Iva – Domesová Marie, Karafiátová Barbora, Koudelková Kateřina
Mutěnice – Nové Sady 1:3 (1:2)
Góly: Lamáčková Lenka – Mokrušová Michaela 2, Mikulová Lenka
Vsetín – Držovice 15:0 (5:0)
Góly: 4 Krčmářová Jaroslava, 3 Petruželová Adéla, 2 Kocurková Daniela, 2 Kovaříčková Ráchel,
2 Rýdlová Sabina, Čípová Bára, Pernicová Kateřina

Zápis do historie:
 30. výhra na podzim celkem.
 80. výhra ve II. poločase celkem.
 340 bod celkem.
 160 bod venku celkem.
 320 bod v I. poločasu celkem.
 180 bod na podzim celkem.
 180. vstřelený gól venku - I. Braunšlegerová v 85. na 0:1.
 110. vstřelený gól na podzim venku – R. Čtvrtníčková v 80. na 1:4.
 90. vstřelený gól ve II. poločasu venku – I. Braunšlegerová v 85. na 1:5.
 Ivona Braunšlegerová vyrovnala čtyřmi vstřelenými góly rekord Romany Čtvrtníčkové z jara
2017 ze zápasu s Podivínem.
 M. Zouharová se dostala na páté místo v Soutěži aktivity s 67,5 body. O půl bodu přeskočila
Nikolu Prausovou.
 110. zápas Kateřina Jalová.
Dort pro královnu Braunšlegerovou.
Ženský fotbalový tým Olomouc „B“ hraje domácí zápasy na hřišti v Kostelci na Hané.
Hlavním důvodem určitě bude to, že hojný počet hráček bývalého Kostelce hraje právě v Olomouci.
Podle minulého týdne, kdy hrála Olomouc taky doma, byl jediný rozdíl v základní sestavě, že proti
nám nastoupila zkušená Tomešová. Polovina fotbalistek domácího týmu je v dorosteneckém věku. Na
lavičce čtyři náhradnice. Přesné minuty střídání domácích neznám.
A jak Kotvrdovice? Chyběla Bayerová, Sehnalová a Kejíková. Jedinou hráčkou připravenou
skočit do utkání byla na střídačce stále kojící Kalábová. Pro náš oslabený tým opět neznámý soupeř.
Nakonec nikdo nečekal, že se bude z naší strany jednat o takový brankový příděl, když jsme věděli
výsledek minulého utkání Olomouc „B“ – Vlkoš 3:1. Nikdo nepředpokládal, že Braunšlegerová dá
čtyři góly. Nová Čechová, hrající svůj druhý mistrovský zápas se blýskla třemi asistencemi.
Třešničkou na dortu byla parádní trefa Čtvrtníčkové přímo z rohového kopu.
Naše sestava byla tentokrát na jednoho útočníka (Braunšlegerová), čtyři záložníky a pět obránců.
Brankářka Jalová není od začátku utkání zcela zdravotně v pořádku, po píšťalce rozhodčího končící
první poločas si dokonce chvíli poležela na hřišti a chladí se vodou. Přesto podá dobrý výkon.
Průběh.
Z počátku utkání se hraje uprostřed hřiště mezi dvěma velkými vápny.
2. Neodpískaný faul na Čechovou asi tak 10m před velkým vápnem.
4. Útočný faul na Ptáčníkovou v hloubi naší poloviny.
9. Přímý kop domácích, který zahrává Grygarová, mine naši bránu.
12. Rychlonohá Čechová bude dnes dělat olomoucké obraně velké starosti. V této minutě nám
vybojuje rohový kop. Konečná z něj posílá míč do pokutového území, střelecký pokus Čechové je
zblokován.
14. První akce domácích se slabým zakončením, které je sice po zemi, ale Jalová s přehledem chytá.
16. Faul dnes slabé Svobodové před hranou velkého vápna. Další přímý kop z kopačky Grygarové
trefí naši zeď (Čtvrtníčkovu), míč se zvedne, padá do malého vápna, kde jej chytá do koše Jalová.
17. Další akce po straně bránící Svobodové. Přihrávku se jí podaří pouze ztlumit tělem. Domácí
hráčka se řítí do pokutového území. Vyběhnuvší Jalová jí sebere míč na rohu velkého vápna pádem
pod nohy. Hra se stále přelévá z jedné strany na druhou.
20. Centr Zouharové na roh velkého vápna. Čtvrtníčková z otočky střílí, ale její okus je zblokován.
24. Po nechtěné ruce Čtvrtníčkové se k míči postaví domácí Tomešová. Míč proletí těsně nad naší
bránou.
25. Po přihrávce Čtvrtníčkové se Čechová řítí středem hřiště na bránu Olomouce a je zfaulována.
25. Přímý kop Čtvrtníčkové po zemi jde mimo bránu domácích.
26. Další neodpískaný faul, tentokrát na Čtvrtníčkovu. Když se naše kapitánka zlobí směrem
k rozhodčímu a je jí řečeno: „Ty se zapřeš a otáčíš se.“
Postupně se stáváme pro olomoucký tým čím dál víc nebezpečnější.
31. Střelu Čtvrtníčkové na střed brány z 30 metrů gólmanka Hegrová chytá.

34. Faul na Čtvrtníčkovou na naší polovině.
37. Další faul na Čtvrtníčkovu, tentokrát na polovině Olomouce. Po odpískání neudrží Grygarová
nervy na uzdě a do naší kapitánky na zemi lehce kopne a také do ní strká rukama. Rozhodčí posoudí
okamžik po svém a dává Grygarové pouze žlutou kartu. Přímý kop rozehraje Čtvrtníčková, najde
Braunšlegerovou, která míří těsně vedle domácí tyče. Její okamžiky ale přijdou.
39. Po našem autovém vhazování blízko brány je nejprve zblokována střela Zouharové a vzápětí
Čtvrtníčkové. Máme rohový kop.
40. Míč z kopačky naší kapitánky letí na zadní tyč, kde je Čechová, jejíž zakončení jde těsně vedle.
43. 0:1 – Vágnerová přihraje Čechové, která potáhne míč směrem k bráně domácích a přihraje
Braušlegerové. Ta obejde kličkou bránící hráčku a dává první gól utkání.
44. 0:2 – Než se domácí tým vzpamatuje, máme opět míč. Čechová vybojuje míč a opět najde
přihrávkou Braunšlegerovou, která v zakončení nezaváhá.
Do konce poločasu ještě stihne vystřelit na bránu Zouharová, po přihrávce Braunšlegerové. Její střela
na protilehlou tyč jen těsně mine bránu.
47. Po faulu na Čechovou se k míči postaví Konečná. Míč letí do pokutového území, bránící hráčka
odvrací hlavou na rohový kop.
48. Čtvrtníčkové se rohový kop nepovede, přímo z rohu končí míč v zámezí.
51. Faul Ptáčníkové uprostřed hřiště.
52. 1:2 – Selhání ve středu naší obrany, když dlouhý nákop ze soupeřovy poloviny projde až
k Zahradníčkové, která dává jediný gól Olomouce v dnešním utkání.
53. Mezi dvěma rohovými kopy domácích se nám rozezní nastřelené břevno.
56. Zouharová zatáhne za záchrannou brzdu a těsně před dobíhající hráčkou ukopne míč na další
rohový kop Olomouce. Bez ohrožení naší brány.
57. Střela Konečné z 30 metrů k tyči před brankářkou Hegrovou skočí a ta pouze vyráží na roh.
Rozehrání rohového kopu se ujme Čtvrtníčková, míč letí na zadní tyč, nikdo se k zakončení nedostane.
62. 1:3 – Hattrick Braunšlegerové po přihrávce Zouharové.
63. Hosté mají šanci ohrozit naši bránu, když Klímová nedoskočí na míč. Situaci vyřeší Jalová skokem
pod nohy olomoucké hráčky.
64. Tentokrát rozezní břevno zakončení Čechové.
65. Po chybné přihrávce Musilové na soupeřově polovině letí dlouhý míč na naši polovinu.
Olomoucká fotbalistka se uvolní Vágnerové a Klímové a zakončuje po zemi přesně k tyči. Naštěstí je
zde pohotová Jalová, která dobrým zákrokem chytá míč do svých rukavic.
66. Svobodová nevhodně odkopává míč na rohový kop. Domácí si rohový kop zopakují. Ten druhý
letí přímo z rozehrání do autu.
67. Soupeř nás v těchto minutách drží na naší polovině. Moc mu to nestěžujeme. Faul Vágnerové 30
metrů od naší brány.
71. Slabá střela Konečné nemůže Hegrovou v bráně Olomouce překvapit.
72. Faul Svobodové na rohu velkého vápna. Střela z přímého kopu letí k tyči, Jalová opět chytá.
75. Ptáčníková vybojuje míč, přihraje jej Braunšlegerové, která nabídne další přihrávkou ke skórování
Čechovou. Střela mime bránu domácích.
79. Rohový kop Čtvrtníčkové letí na přední tyč, kde ho bránící hráčka pošle do zámezí. Naše
kapitánka si rohový kop tedy zopakuje.
80 1:4 – Tentokrát letí míč výš a přímo z kopačky Čtvrtníčkové rozvlní síť domácí brány!
Naše jediné střídání je na řadě. Kalábová vystřídá na hřišti Svobodovou.
82. Střela od lajny na naši svatyni je tečovaná Klímovou, přesto si s ní Jalová u tyče poradí a míč
chytá.
83. Další střela domácích k tyči, Jalová míč vyráží.
85. 1:5 – Neúnavná dvojice zařizující převážnou část našich branek opět zapracuje. Čechová přihrává
na střed hřiště Braunšlegerové a ta se v zakončení nemýlí.
86. Jalová si s přehledem poradí se střelou na střed brány.
88. Poslední události utkání. Klímová zůstane po souboji ležet u lajny. Hraje se dál, střela domácí
hráčky proletí nad naší bránou.
TOMM

