17.9.2017 3. kolo MSDŽ skupina „B“
Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice-Tělovýchovná jednota sokol Vlkoš 4:3 (3:0)
Rozhodčí: Martinec Michal – Barák Hanek, Flek Jaroslav
Diváků: 60
Žluté karty:
17. Klímová Dana (Kotvrdovice)
58. Polešová Jana (Vlkoš)
Góly:
10. 1:0 Braunšlegerová
15. 2:0 Braunšlegerová (Zouharová)
38. 3:0 Čtvrtníčková
72. 3:1 Novosadová Edita
74. 4:1 Braunšlegerová (Svobodová)
78. 4:2 Vlčková Tereza
82. 4.3 Novosadová Edita
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina (6) – Svobodová Lucie (4), Vágnerová Vladimíra (4), Klímová Dana (5), Ptáčníková
Nikola (5), Zouharová Marie (6) – Sehnalová (5), Konečná Iveta (7), Bayerová Anna (6) –
Čtvrtníčková (6), Braunšlegerová Ivona (8)
Na střídání: Šimek Michaela (5), Kovářová (Kalábová) Barbora – nenastoupí.
Naše střídání:
39. M. Šimek za Bayerovou.
Průměrná známka 5,58 bodů značí průměrný výkon.
Sestava Vlkoše:
Aujeská Silvie – Hlaváčová Anna, Vlčková Tereza (K), Lipková Lucie, Sležková Julie, Věčeřová
Veronika, Novosadová Edita, Polešovská Jana, Dohnálková Lucie, Koplíková Lenka, Svatošová
Aneta.
Na střídání:
Strmisková Monika, Mezihoráková Pavla
Ostatní výsledky 3. kola:
Nové Sady – Velké Pavlovice 10:2 (4:0)
Góly: Smičková Věra 3, Mokrušová Michaela 3, Otáhalíková Lucie, Harenčáková Romana,
Strnadlová Tereza, Šimková Lucie – Göndörová Aneta, Virágová Karolína
Mostkovice – Vsetín 1:5 (1:2)
Góly: Pereira S. Solange - Rýdlová Sabina 2, Krčmářová Jaroslav 2, Kocurková Daniela
Držovice - Olomouc „B“ 1:12 (0:6)
Góly: Frömmlová Klára – Čislinská Marie 4, Břenková Denisa 2, Hájková Lucie 2, Vykopalová
Kristýna, Pitáková Martina, Zahradníčková Nikola, Grygarová Nicole

Zápis do historie:
 90. výhra v I. poločasu doma.
 Poprvé výhra v poměru 4:3.
 180. bod doma celkem.
 140. obdržený gól doma celkem – Tereza Vlčková v 78. Na 4:2.
 210. vstřelený gól na podzim celkem – Ivona Braunšlegerová v 10. na 1:0.
 100. vstřelený gól na podzim doma – Ivona Braunšlegerová v 15. na 2:0.
 210. vstřelený gól v I. poločasu celkem – Ivona Braunšlegerová v 10. na 1:0.
 140. zápas Marie Zouharové.
 130. zápas Michaela Šimek.
 10 000 odehraných minut – Vladimíra Vágnerová v 7. minutě.
 Druhý hattrick – Ivona Braunšlegerová za 64 minut první měla v utkání s béčkem Olomouce
za 19 minut ve druhém letošním kole).
 10. gól – Ivona Braunšlegerová – v 15. minutě na 2:0.
 Ivona Braunšlegerová – se s jedenácti vstřelenými góly dostala v historické tabulce na 9.-10.
místo spolu s Ivetou Konečnou.
Souboj brankářek.
Tak kdo nám chyběl tentokrát? Na tento zápas jsme neměli Čechovou, Kejíkovou. Musilová
dnes také nemohla, tak místo ní nám přišla pomoct také netrénující Michaela Šimek. Na lavičce máme
tedy dva náhradníky. M. Šimek a Kalábovou. Vlkoš je na tom úplně stejně. Trenér Kotvrdovic zvolil
rozestavení, ve kterém do útoku postavil Braunšlegerovou a Čtvrtníčkovou. Obranu hrálo opět pět
hráček.
Třetí zápas dvou týmů, které se v minulosti tahaly o umístění v tabulce, dnes dopadlo lépe pro
domácí Kotvrdovice. Velký podíl na tom měla určitě forma Braunšlegerová, která se opět trefila
parádními góly a to hned třikrát. Na obě brány šlo hodně střel, při kterých si zachytaly obě gólmanky a
předvedly svůj brankářské umění. Lépe z tohoto brankářského souboje vyšla domácí Jalová.
Jak se zápas vyvíjel.
1. Klímová nastřelí přibíhající hráčku hostí, míč si to štráduje k naší bráně, a jakmile se tato hráčka
vzpamatuje, má šanci vystřelit. Střela na protilehlou tyč mine naši bránu. Vlkoš má ještě rohový kop,
který rozehraje na krátko. Míč letí na zadní tyč a skončí v zámezí za bránou Jalové.
3. Faul na Bayerovu těsně před rohem velkého vápna. Přímý kop rozehraje Čtvrtníčková. Hledá na
protilehlé tyči svoje spoluhráčka, nakonec její centr končí v zámezí za bránou hostí.
7. Přihrávky po ose Čtvrtníčková, Bayerová, Braunšlegerová končí střelou posledně jmenované. Ze
šance vytěžíme rohový kop. Čtvrtníčková z něj posílá míč na přední tyč. Zde stojí bránící hráčka, která
jí míč vrátí. Střelecký pokus naší kapitánky opět na přední tyč končí velmi těsně tyče hostí.
10. 1:0 – Braunšlegerová si vybojuje míč před velkým vápnem. Její zakončení patří do škatulky těch
výstavních. Míč trefí asi půl metru pod břevnem tyč a od ní se odrazí za záda bezmocné Aujeská
12. Konečná posílá do šance Sehnalovu, která se k zakončení nedostane. Pozorná vyběhnuvší Aujeská
před ní těsně ukopne.
14. Roh Čtvrtníčkové na střed brány kde je opět v pohotovosti Aujeská a má míč pod kontrolou.
15. 2:0 – Autové vhazování Zouharové zužitkuje Braunšlégerová jak jen to nejlépe jde. Uvolní se
dvěma bránícím hráčkám a zavěsí další výstavní gól do sítě hostí.
16. Faul na Zouharovou asi 30 metrů od brány Aujeské. Přímý kop Klímové je neefektivní.
17. Klímová si nafasuje žlutou kartu.
18. Vlkoš v gólové šanci. Míč jde na roh velkého vápna, Jalová vybíhá, hostující hráčka je u míče
dřív. Jalová stačí do střely lehnout a nadvakrát míč chytá.
20. Další rohový kop Čtvrtníčkové, míč padá na malé vápno před Aujeskou. Bayerová zakončuje po
zemi, ale Aujeská je pozorná a míč chytá.
22. Faul na Braunšlégerovou na polovině hřiště.

26. Přihrávka Bayerové po zemi od pomezní čáry najde na druhé straně Sehnalovou. Katka se snaží
přehodit vyběhnuvší Aujeskou. To se jí však nepodaří a gólmanka hostí nadvakrát chytá.
27. Na druhé straně, po rychlé akci, zkrotí a chytá Jalová střelu na střed brány.
30. Vlkoš má míč. Kolpíková si narazí míč s Novosadovou a posílá střelu na bránu, kterou zblokuje
domácí Vágnerová.
34. Jalová opět zachraňuje situaci, když na hraně pokutového území chytá míč před Novosadovou.
38. 3:0 - Aujeská udělá chybu při rozehrávce. Míč u brankové čáry si zpracuje nohou v místě, kde
končí malé vápno a vzápětí chce rychle rozehrát. Její výkop najde uprostřed hřiště, za velkým vápnem
Čtvrtníčkovu, která s chladnou hlavou míč zpracuje a umístěnou střelou zvyšuje vedení. Aujeská se
nestačí přemístit k druhé tyči, tam kam letí míč od naší kapitánky.
39. Faul na Bayerovou. Ta musí být vystřídána a do utkání už nenastoupí. Na hřiště jde M. Šimek.
42. Faul Vágnerové u tribuny.
44. Pohotová Ptáčníková zachrání náš tým před velkou šancí hostí skórovat.
Naše vedení je sice třígólové, ale druhý poločas bude stále plný faulů, šancí a gólů. Z počátku se hraje
uprostřed hřiště.
46. Faul na polovině hřiště na naši Zouharovu.
50. Faul na Vágnerovou na polovině hřiště.
56. Po našem faulu má Vlkoš přímý kop, střela letí na protější tyč - Jalová chytá.
58. Faul na Sehnalovou takovým zákrokem, že si vyslouží od hlavního sudího Martince žlutou kartu.
Přímý kop asi z 30 metrů kope Čtvrtníčková. Míč se jí nepodaří ale zvednout tak vysoko jak potřebuje
a trefuje zeď.
59. Další faul hostí, tentokrát na naší polovině na Klímovou.
64. Po přihrávce Konečné na Sehnalovou stihne Aujeská vyběhnout daleko z brány a míč odkopnout
do autu.
66. Jalová chytá střelu Dohnálkové po zemi.
68. Další faul na Klímovou u lajny na naší polovině.
Přichází deset minut, během kterých třikrát inkasujeme.
72. 3:1 – Krátká přihrávka ve středu hřiště před naší bránou a zakončení Novosadové přináší
hostujícím děvčatům první gól.
72. Svobodová odkopne míč tak nešťastně, že proletí těsně kolen naší tyče, bude následovat rohový
kop hostí. Po jeho rozehrání dojde ke střele na naši bránu, tečovanou střelu Jalová chytá.
74. 4:1 – Svobodová si to vyrazí na polovinu soupeře, dostane míč a posílá přihrávku na prostředek
hřiště před bránu Aujeské. Míč projde přes bránící hráčku, která se ho mine a nabídne
Braunšlegerové opět skórovat.
75. Faul Ptáčníkové. Přímý kop má Vlkoš, střela letí na naši bránu, Jalová si s ní poradí.
78. 4:2 – Potrestaná chyba, tentokrát na naší straně. Po autovém vhazování hostí letí míč do
pokutového území na přední tyč. Klímová volá a pouští míč Jalové. Ta je však moc daleko, míč má
kapitánka Vlčková a není pro ni problém překonat naši brankářku.
79. Faul na Braunšlegerovou u střídaček.
81. Náš faul asi 25 metrů od brány Jalové.
82 4:3 – Přímý kop v podání zkušené Novosadové. Míč padne těsně před Jalovou a projde jí pod
tělem až za brankovou čáru. Vlkoš cítí šanci pohnout s výsledkem.
83. Faul na druhé straně hřiště. Přímý kop Klímové letí na střed brány, Aujeská chytá.
85. Může být ještě větší drama. Další náš faul na hraně velkého vápna. Přímý kop hostí prověří
Jalovou na středu brány, naše gólmanka nadvakrát chytá.
87. Nebezpečný útok hostí, Klímová stačí odkopnout míč na rohový kop. Ten se kopat nebude, napřed
bylo odpískáno postavení mimo hru.
88. Braunšlegerová prověří z dálky Aujeskou, která střelu pouze vyráží.
90. Rozhodčí hvizdem ukončuje utkání a domácí děvčata si můžou zopakovat vítězný chorál.
TOMM

