24.9.2017 4. kolo MSDŽ skupina „B“
Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice-TJ sokol Držovice 13:0 (3:0)
Rozhodčí: Vondryska Luboš – Korčák Jaroslav, Reschovský Michal
Diváků: 30
Góly:
7. 1:0 Sehnalová (Konečná)
12. 2:0 Zouharová (Konečná)
39. 3:0 Čechová (Braunšlegerová)
54. 4:0 Braunšlegerová (Šimek)
57. 5:0 Šimek (Braunšlegerová)
62. 6:0 Konečná (penalta)
69. 7:0 Čtvrtníčková (Svobodová)
72. 8:0 Braunšlegerová (Konečná)
74. 9:0 Čtvrtníčková (Braunšlegerová)
76. 10:0 Braunšlegerová (Svobodová)
78. 11:0 Braunšlegerová (Jalová)
82. 12:0 Braunšlegerová (Jalová)
86. 13:0 Čtvrtníčková (Čechová)
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina (6) – Svobodová Lucie (6), Vágnerová Vladimíra (6), Klímová Dana (6), Ptáčníková
Nikola (6) – Sehnalová (6), Čtvrtníčková Romana (K/8), Zouharová Marie (7)
– Čechová Karolína (6), Konečná Iveta (7), Braunšlegerová Ivona (9)
Na střídání: Šimek Michaela, Kovářová – Kalábová (6) Barbora
Průměrná známka 6,58 bodů značí dobrý výkon.
Naše střídání:
42. Šimek za Čechovou
46. Kalábová za Ptáčníkovou
61. Čechová za Šimek
67. Ptáčníková za Sehnalovou
72. Šimek za Klímovou
73. Klímová za Jalovou (brána)
76. Jalová za Šimek
82. Sehnalová za Braunšlegerovou
88. Šimek za Čtvrtníčkovou
Hráčky Držovic (pouze 10):
Langerová Vendula – Jetelová Adéla, Malinková Soňa (K), Neherová Dominika, Frömmlová Klára,
Niklová Michaela, Klimešová Tereza, Valouchová Jana, Gottwaldová Aneta, Hrabalová Kristýna.
Ostatní výsledky 4. kola:
Vlkoš – Mutěnice 1:2 (0:0)
Góly: Koplíková Lenka – Jansová Yvonne 2
Olomouc „B“ – Mostkovice 1:0 (0:0)
Gól: Smolíková Eliška
Vsetín – Nové Sady 3:0 (2:0)
Góly: Kocurková Daniela 2, Vlčková Denisa

Zápis do historie (od Ladě Zřídkaveselého):
 180. zápas v soutěžích FAČR.
 Nejvyšší výhra v historii.
 Nejvyšší výhra ve II. poločasu celkem.
 400. vstřelený gól celkem – Kateřina Sehnalová – v 7.vminutě na1:0.
 410. vstřelený gól celkem – Ivona Braunšlegerová – v 78. minutě na 11:0.
 220. vstřelený gól doma celkem – Michaela Šimek – v 57. minutě na 5:0.
 220. vstřelený gól na podzim celkem – Romana Čtvrtníčková – v 69. na 7:0.
 110. vstřelený gól na podzim doma – Ivona Braunšlegerová – v 72. na 8:0.
 120. střelený gól v I. poločasu doma – Marie Zouharová – ve 12. minutě na 2:0.
 190. vstřelený gól ve II. poločasu celkem – Iveta Konečná – v 62. na 6:0.
 100. vstřelený gól ve II. poločasu doma – Iveta Konečná – v 62. na 6:0.
 20. zápas – Ivony Braunšlegerové.
 20. zápas v brance – Dana Klímová.
 Ivona Braunšlegerová – 5 gólů v jednom zápasu – rekord.
 Ivona Braunšlegerová – třetí hattrick v po sobě jdoucích zápasech – rekord.
 Ivona Braunšlegerová – hattrick za šest minut (76- až 82.), překonání rekordu Romany
Čtvrtníčkové z podzimu 2008, kdy dala hattrick za devět minut.
 Ivona Braunšlegerová – 14,5 bodu v Soutěži aktivity v jednom zápasu – rekord. Ten dosud
držela Romana Čtvrtníčková s 9,5 body z jarního zápasu s Podivínem.
 Romana Čtvrtníčková – osmý hattrick – za 17 minut.
 1. gól – Karolína Čechová – ve 39. minutě na 3:0.
 Romana Čtvrtníčková – 280. bod v Soutěži aktivity – gól v 69. na 7:0.
 Marie Zouharová – 170. bod v Soutěži aktivity – gól ve 12. minutě na 2:0.
 Lucie Svobodová – 30. bod v Soutěži aktivity – asistence v 76. na 10:0.
 10. gól – Kateřina Sehnalová – v 7. minutě na 1:0.
 30. a 40. bod v Soutěži aktivity – Ivona Braunšlegerová – 30. bod gól v 54. na 4:0, 40. bod gól
v 82. na 12:0.
V historickém pořadí jí patří 9. místo, na osmou Helenu Frühaufovou ztrácí 4,5 bodu.
 Ivona Braunšlegerová je se šestnácti vstřelenými góly na sedmém místě historických tabulek.
 Lucie Svobodová se se šestnácti asistencemi dostala na 7. místo historického pořadí.
 1. proměněný pokutový kop - Iveta Konečná.
 Gól Ivony Braunšlegerové na 4:0 v 54. minutě byl prvním v této minutě v historii.
Góly jsme ještě nedali ve 46., 61. a 89. minutě.
10 gólů za poločas.
Hosté z Držovic přijeli pouze s deseti hráčkami a s dosavadní bilancí 3:34 ze tří zápasů.
Nováček soutěže to neměl opět jednoduché a sklidil i v Kotvrdovicích vysoký gólový nášup. Velmi
pěkný výkon podala brankářka Langerová, ale ani ta nestačila zabránit ve druhém poločasu přívalu
branek domácích. Všichni víme, že začátky jsou těžké a přejeme sympatickým hráčkám, ať se jim daří
a určitě se i ony dočkají prvních vítězství.
Domácí Kotvrdovice jsou tentokrát bez zraněné Bayerové, která si léčí koleno z minulého
týdne, Kejíkové, Musilové. Na lavičce sedí na začátku utkání zase Kalábová a Michaela Šimek. Opět
jiné rozestavení. Dnes tři útočníci – Braunšlegerová, Čechová, Konečná a tři záložníci Čtvrtníčková,
Sehnalová, Zouharová. Jalová má před sebou obrannou čtveřici Klímová, Ptáčníková, Vágnerová a
Svobodová.
Celý zápas byl ve znamení hry na polovině Držovic, které se jen sporadicky pouštěly do
brejkových akcí. První poločas domácího diváka tolik nepotěšil jako druhý, ve kterém padlo
rekordních deset gólů za 32. minut. Ve druhém poločasu mohla Jalová z brány, do které si stoupla
Klímová. Naše střelkyně Braunšlégerová se rozstřílela až ve druhém poločasu a dal pět gólů! Tři
kapitánka Čtvrtníčková. Braunšlegerová stihla v utkání ještě přihrát na tři góly, stejně tak Konečná,
která se předvedla penaltou, která si zaslouží označení – Penalta roku. Jalová jde na hřiště v 76. minutě
a stihne přihrát také na dva góly. Dvakrát si připíše asistenci také Svobodová.

Průběh.
5. Náš první rohový kop v utkání. Zahrává jej Konečná na přední tyč, odkud míč bránící hráčka uklidí
na další roh.
7. 1:0 - Druhý rohový kop ze stejné strany kope opět Konečná. Míč se k ní vrátí, přihraje Sehnalové,
která otevírá účet dnešního utkání.
8. Střela Braunšlegerová je dost nepřesná mimo bránu. Zatím.
9. Střela Čechové je přesnější, brankářka hostí Langerová vyráží na náš třetí rohový kop. Konečná
míří opět na přední tyč a rohový kop si zopakujeme. Tentokrát z rohu hřiště rozehrává Čtvrtníčková a
to na krátko Konečné. Ta jí přihraje zpět a naše kapitánka posílá šikovný centr na zadní tyč, kde se
bohužel žádná z našich hráček netrefí míče.
10. Po pěkné akci zakončení těsně vedle brány Držovic. Zouharová si v běhu narazí s Čtvrtníčkovou a
přihraje Konečné, která volí střelu po zemi k tyči.
12. 2:0 – Konečná se netrefí a nabídne tedy možnost Zouharové křížnou přihrávkou na druhou stranu
hřiště. Zouharová střílí bez přípravy a zvyšuje naše vedení.
13. Střelecký pokus Čtvrtníčkové z 30 metrů Langerová chytá.
15. Pátý rohový kop Kotvrdovic. Míč z kopačky Čtvrtníčkové letí na přední tyč a opět jej bránící
hráčka nasměruje do autu. Šestý rohový kop si naše kapitánka zopakuje a najde v pokutovém území
Vágnerovou, která v první půli chodí na rohové kopy v naději, že se jí konečně podaří dát gól. A
tentokrát k tomu má blízko. Bohužel její hlavička jí radost neudělá. Přestože míč letí k tyči, stačí jej
bránící hráčka Držovic odkopnout do bezpečí.
17. Čechová po přihrávce Konečné centruje na do pokutového území na Braunšlegerovou, která bránu
hostí netrefí přesně.
18. Dorážka Čechové po střele Čtvrtníčkové jde jen těsně vedle tyče Držovic.
20. Střela Zouharové z dálky Langerovou nepřekvapí.
21. Po rychlé akci a přihrávce Braunšlegerové, míří Konečná těsně vedle.
23. Střela Konečné jde na střed brány a zde je dobře chytající Langerová.
24. Konečná má na kopačce další rohový kop, posílá míč na zadní tyč. Žádná naše hráčka nezakončí,
ale máme další rohový kop.
25. Ten z druhé strany kope Čtvrtníčková taky na zadní tyč, kde se k míči dostane Vágnerová a ….
Asi metr od brány překopne bránu! Ona si ten gól Vlaďka asi opravdu nedá. A jestli jednou jo, tak to
bude opravdu velká sláva se vším všudy.
28. Po rohu Konečné střílí Braunšlegerová. Její dobrou střelu po zemi k tyči gólmanka Držovic vyráží
pěkným zákrokem.
32. Propagační střela Konečné nemůže Langerovou překvapit.
33. Máme roh číslo 10. Čtvrtníčková posílá prudkou střelou míč do pokutového území, míč bohužel
netrefí ani Vágnerová, ani Braunšlegerová.
35. Faul Braunšlegerové v pokutovém území Držovic.
36. Stále se hraje na polovině soupeře. Braunšlegerová po předchozích pokusech po zemi volí
tentokrát střelu vrchem a trefuje břevno! Hosté mají odkop od brány.
39. 3:0 – Po faulu na Čtvrtníčkovu signalizuje rozhodčí výhodu. Míč mají domácí hráčky a posílají ho
do velkého vápna. Braunšlegerová přihraje patičkou Čechové, která přehodí obloučkem Langerovou,
která jde proti ní. Jedná se o její první gól v dresu kotvrdovických žen.
40. Langerová vyráží střelu Konečné k Braunšlegerové, která míří těsně vedle.
41. Braunšlegerová nabídne míč pěknou přihrávkou na malé vápno Čechové. Ta ale v nadějné pozici
netrefí bránu.
42. Naše první střídání. Michaela Šimek jde do útoku místo Čechové. Ještě v téže minutě proletí střela
Čtvrtníčkové těsně vedle tyče.
43. Konečná opět rozehrává dva rohové kopy po sobě, ale ani jeden nic ve vývoji zápasu nezmění.
45. Sehnalová se objeví na rohu malého vápna a místo přihrávky zvolí střelu, míč trefí brankářku
Langerovou.
První poločas vyhrajeme na rohové kopy 12:0.
Do druhé části utkání pustí Ptáčníková na kraj obrany Kalábovou, která na kraji obrany
zůstane až do konce utkání.
Druhý poločas se vyznačuje heslem méně rohů – více gólů. Na rohy druhý poločas 4:0.

47. Střela Braunšlegerové není zatím tak přesná a tak si s ní Langerová s pohodou poradí.
49. Svobodová fauluje, ale přímý kop Držovic nás nikterak neohrozí.
51. Braunšlegerová se zastřeluje a trefuje podruhé břevno!
52. Občas to přeženeme s přihrávkami v blízkosti brány hostí, tentokrát Čtvrtníčková po přihrávce M.
Šimek, místo aby zvolila zakončení.
52. Náš první rohový kop druhého poločasu. Hráčky Rakovce nám zakončení v pokutovém území
nepředvedou.
54. Těsně vedle brány Langerové končí střela M. Šimek z ostrého úhlu.
54. 4:0 - Tentokrát M. Šimek přihraje Braunšlegerové, jejíž střelu umístěnou do protipohybu
Langerové sice tečuje bránící hráčka, ale ani ta gólu nezabrání.
57. 5:0 – Braunšlegerová poděkuje Míši Šimek za předcházející akci a přihraje jí do gólové šance.
Michaela nepohrdne a přesnou střelou po zemi překoná hostující brankářku.
58.Braunšlegerová má možnost skórovat a to hned dvakrát po sobě, ale stejně se jí to nepodaří.
Nejprve není úspěšná dorážka a o chvilinku později netrefí míč ve vyložené šanci.
59. Asi jediná velká šance Držovic. Klímová zůstává ležet u lajny na vlastní polovině, když se snaží
přerušit rodící se brejk hostí. Dvě hráčky si to míří s míčem na Jalovou. Ta vybíhá a dobrým zákrokem
si udrží čisté konto!
60. Klímová je zpět na hřišti po ošetřování za lajnou. Staví se k míči u naší brány se snahou
vykopávat. Z lavičky ale přichází na hřiště další hráčka v domnění, že Klímová nemůže hrát. Rozhodčí
nařídí nepřímý kop za moc hráček na hřišti.
61. Šimek si jde odpočnout na střídačku a na hřiště vbíhá Čechová. V téže minutě je v pokutovém
území faulována Sehnalová. Rozhodčí Vondryska nařídí pokutový kop.
62. 6:0 - K míči se postaví Konečná a její provedení penalty je ukázkové. Míč navštíví pravý horní
roh držovické brány, lehce se otře o stojnou tyč a rozvlní síť.
65. Střela Zouharové po přihrávce Svobodové, Langerová chytá.
65. Střelu Čtvrtníčkové Langerová ztlumí tak, že padá za její záda. Vzápětí v pádu ale stihne míč
poslat pryč.
67. Střelu Čtvrtníčkové vyráží Langerová na rohový kop.
67. Střídáme. Sehnalová pouští na hřiště Ptáčníkovou.
68. Rohový kop Konečné na zadní tyč. Vzápětí si rohový kop zopakuje a najde Klímovou. Dana
zakončuje hlavou vysoko nad.
69. 7:0 – Svobodová přihrává Čtvrtníčkové. Její střelu stačí gólmanka hostí vyrazit, ale pouze
k Čtvrtníčkové, která se podruhé nemýlí a z malého vápna Langerovou přehodí.
72. 8:0 – Braunšlegerová předvede další pěkné zakončení po přihrávce Konečné.
72. Klímová je střídána aby se mohla převléct do gólmanského dresu. Na hřiště jde M. Šimek. Do
středu obrany je poslána Zouharová.
73. Klímová střídá v bráně Jalovou, která se jde na lavičku se z gólmanského převléct do dresu.
74. 9:0 – Braunšlegerová přihraje Čtvrtníčkové, která trefí vingl držovické brány!
75. Střela Čtvrtníčkové proletí těsně nad bránou hostí.
76. 10:0 – Svobodová má dnes svoji druhou gólovou asistenci. Přihraje na malé vápno
Braunšlegerové, která umístěnou střelou k tyči zvyšuje naše vedení na dvouciferný výsledek.
76. Jalová se po dlouhé době dočkala a může si jít zahrát do pole. Na hřiště ji pouští M. Šimek.
78. 11:0 – A ihned první asistence Jalové na gól, když přihraje Braunšlegerové. Její střelu stačí
Langerová vyrazit, ale s dorážkou si již poradit nedokáže.
80. Ptáčníková si narazí míč s Jalovou a střílí těsně vedle tyče.
81. Zakončení Jalové brankářka hostí chytá.
82. 12:0 – Druhá asistence Jalové. Braunšlegerová dává dnes pátý gól střelou k tyči!
Braunšlegerová je nejlepší střelkyní všech divizních skupin s 14 trefami!
82. Opět střídáme, Sehnalová jde na hřiště. Braunšlégerová si jde odpočinout a sklízí zasloužené ovace
diváků.
84. Slabou střelu Čechové po zemi Langrová chytá.
86. 13:0 – Další nádherné zakončení do vinglu z kopačky Čtvrtníčkové po přihrávce Čechové.
88. Poslední střídání. Také Čtvrtníčková je odměněna potleskem při střídání s M. Šimek.
89. Poslední roh utkání od Konečné již na výsledku nic nezmění.
90. Poslední střela utkání po zemi od Čechové jen těsně mine bránu.
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