1.10.2017 5. kolo MSDŽ skupina „B“
TJ Sokol Mostkovice - Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice 1:0 (1:0)
Rozhodčí: Grečmal Michal – Milar Jaroslav, Mašek Marek
Diváků: 50
Góly:
44. 0:1 Čtvrtníčková (přímý kop)
ŽK:
78. Čtvrtníčková Romana (Kotvrdovice)
78. Kraváková Nela (Mostkovice)
84. Všetičková Petra (Mostkovice)
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina (6) – Svobodová Lucie (5), Zouharová Marie (7), Klímová Dana (6), Musilová
Martina (5) - Sehnalová (4), Čtvrtníčková Romana (K/7), Konečná Iveta (6), Ptáčníková Nikola (5) –
Čechová Karolína (6), Braunšlegerová Ivona (7)
Na střídání: Kejíková Jana
Průměrná známka 5,82 bodů značí průměrný výkon.
Naše střídání:
38. Kejíková za Ptáčnikovou.
54. Ptáčníková za Kejíkovou
74. Kejíková za Svobodovou
82. Svobodová za Kejíkovou
Hráčky Mostkovic:
Mikešová Monika – Domesová Marie, Kraváková Nela (K), Kozlovská Terezie, Karafiátová Barbora,
Vaverková Natálie, Všetičková Petra, Ptáčníková Hana, Štefková Tereza, Pereira Soares Solange,
Koudelková Kateřina.
Na střídání: Jančíková Kateřina, Ošťádalová Nikola, Holubová Petra, Hejcmanová Klára.
Střídání Mostkovic nemáme evidováno.

Ostatní výsledky 5. kola:
Držovice – Vlkoš 0:11 (0:5)
Góly: Madajová Adriana 3, Dohnálková Lucie 3, Svatošová Aneta 2, Polešovská Jana 1, Strmisková
Monika 1, Lipková Lucie 1
Mutěnice – Velké Pavlovice 6:1 (3:0)
Góly: Jansová Yvonne 4, Nováková Romana 1, Lamáčková Lenka 1 – Rathouská Iva 1
Nové Sady - Olomouc B 0:0

Zápis do historie (od Ladě Zřídkaveselého):
 50. výhra venku celkem
 - 190. bod na podzim celkem
 - 330. bod v I. poločasu celkem
 - 140. bod v I. poločasu venku
 - Marie Zouharová - 11000 odehraných minut ve 32. dostala se na čtvrté místo v počtu
odehraných minut.
 - Kateřina Sehnalová - 6000 odehraných minut ve 3.

Těsné, ale zasloužené vítězství.
Dnes jsme přijeli do Mostkovic s jedinou hráčkou na lavičce. Chyběla Bayerová, Kovářová,
Šimek a Vágnerová. Navíc Braunšlegerová přijela přímo z práce po noční a Sehnalová má na krku
šátek a moc nemůže mluvit. Do zápasu si ochranu krku musí sundat, přikážou to rozhodčí. Nechybí
také pravidelní fanoušci z Protivanova s bubnem. Dnes hrajeme na dva útočníky – Braunšlegerová a
Čechová. Jalová v naší bráně nemá moc práce a kromě dvou vyběhnutí nejsou její zkušenosti moc
potřeba. Za to její spoluhráčky to dnes mají opravdu těžké. Hřiště díky deštivému počasí a sobotnímu
zápasu není moc rovné i přesto, že je poválené. V tomto počasí to není nic neobvyklého. Hlavní sudí
s třetiligovými zkušenostmi poprvé píská zápas žen. Jeho přístup k zápasům je hru moc nekouskovat
stálým pískáním a nechat soupeře hrát. Bohužel zrovna domácí Mostkovice jsou zvyklé hrát na doraz,
na hranici pravidel a také často rukama. To hlavní sudí kolikrát „neviděl“. A když ve druhém poločasu
hostující hráčky prováděly to stejné, bylo díky benevolnosti rozhodčího Grečmala dost často rušno na
hřišti, střídačkách a mezi diváky. Hráčky to bolelo, rozhodčímu nadávalo skoro všechno, co bylo
mimo hřiště.
Domácí tým z Mostkovic má na rozdíl od nás na střídačce čtyři hráčky. Jeho hra je založena
na stále aktivní hře plné napadání a přerušováním hry na hraně zákona. Má ve svých řadách dvě
hráčky, na kterých staví hru a všechny hráčky se vyznačují neutuchající bojovností.
Na body s naším celkem to Mostkovicím tentokrát nestačilo.

Po minutách.
9. Střela Čechové z úhlu trefí boční síť.
14. Centr Svobodové na malé vápno. Braunšlegerové chybí milimetry k tomu, aby se dostala
k nadějnému zakončení.
15. Neodpískaný faul domácích na čáře velkého vápna na Čechovou.
19. Braunšlegerová si vymění míč s Ptáčníkovou, ale její zakončení je slabé a neúčinné.
21. Jalová si poprvé chytne na míč.
22. Faul na Konečnou. Přímý kop rozehraje Klímová, což si dnes ještě párkrát zopakuje po faulech
v okolí půlící čáry.
22. Centr Braunšlegerové hledá Čtvrtníčkovou a i jí chybí milimetry k nadějnému zakončení.
23. Faul na Zouharovou rukou do obličeje.
29. Po naší pravé straně přichází šance domácích. Hráčka si to zamíří k našemu pokutovému území.
Šanci eliminuje vyběhnuvší Jalová, kterou se pokusí mostkovická hráčka přehodit, ale míč proletí
hodně vysoko nad naší bránou.
31. Braunšlegerová se uvolní bránící hráčce na velkém vápně a přihraje do dobré pozice k zakončení
Ptáčníkové. Ta možnosti moc nevyužije a míč ani pořádně netrefí.
33. Faul na naši kapitánku Romanu asi pět metrů od rohu velkého vápna. Sama Čtvrtníčková zahrává
přímý kop, míč letí moc nízko a trefí zeď.
36. Slabé zakončení Čechové, gólmanka Mikešová v bráně domácích míč neudrží. Vrhá se za míčem a
v témže okamžiku se snaží i Braunšlegerové dopravit míč do sítě. Situace končí naším rohem a
ošetřením obou aktérek. Naštěstí obě pokračují ve hře.
37. Rohový kop rozehraje nakrátko Čtvrtníčková s Konečnou a posílá centr na zadní tyč. Zde si nabíhá
aktivní Braunšlegerová, ale k tomu aby trefila míč hlavou, jí opravdu chybí jen kousíček.
38. První střídání hostí, Kejíková jde na hřiště místo Ptáčníkové na kraj zálohy.
40. Faul na Čtvrtníčkovou na polovině hřiště.
41. Rozehrává Klímová, že. Braunšlegerová pouští míč za sebe, kde je Čtvrtníčková, která se
k zakončení nedostane.
42. Náš faul dle hlavního sudí v pokutovém území Mostkovic, prý.
43. Rodící se šanci Mostkovic ukončí praporek pomezního a hvizd hlavního sudího. Ofsajd.
44. Faul na Čtvrtníčkovou asi třicet metrů od brány domácích.
44. 0:1 – Čtvrtníčková se trefí opravdu výborně. Míč rozvlní síť v protějším rohu brány Mostkovic
kousíček pod spojnicí tyče a břevna.

47. Z poloviny hřiště si to po levé zamíří Braunšlégerová na bránu hostí, její zakončení jde mimo
domácí svatyni.
49. Po našem autovém vhazování se Konečná uvolní bránící hráčce, ale její zakončení, jak je
v poslední době zvykem, je slabé a Mikešovou nepřekvapí.
50. Jalová musí z brány a brankářským zákrokem pod nohy P.S.Solange míč chytá do svých rukavic.
54. Střídání v našem dresu, dnes černém, Kejíková pouští na hřiště zpět Ptáčníkovou.
55. Opět faul ve středu hřiště na naši kapitánku asi 30 metrů od brány Mostkovic. Přímo z přímého
kopu najde Čtvrtníčková Braunšlegerovou jejíž šance přinese velký závar před bránou domácích. Vše
ukončí kopnutý míč do zámezí a náš rohový kop.
56. Konečná z rohu hřiště pošle míč přímo na střed brány, Mikešová stačí míč vyrazit nad břevno.
57. Následný rohový kop zahraje Čtvrtníčková na zadní tyč a nabíhající Braunšlegerovou, která ale
míč netrefí. Zůstává se v pokutovém území domácích a Zouharová vybojuje další rohový kop.
58. Ten se Konečné moc nepovede, centr na pření tyč je krátký a slabý.
59. Faul na Ptáčníkovou, která se díky faulu srazí se spoluhráčkou. Klímová je exekutorkou přímého
kopu. Míč letí na Čtvrtníčkovu, které chybí k zakončení opět milimetry.
65. Čtvrtníčková nabídne míč Braunšlegerové, ale její šanci skórovat ukončí Mikešová vyražením
míče na roh.
66. Míč z kopačky Čtvrtníčkové proletí pokutovým územím těsně kolem brány domácích, a aniž se ho
někdo dotkne, končí v zámezí.
67. Rodící se šanci Mostkovic přeruší hvizd hlavního sudího – ofsajd.
68. Faul na Zouharovou na naší polovině hřiště.
69. Rodící se šanci Kotvrdovic přeruší hvizd sudího Grečmala – ofsajd.
73. Mostkovice jsou v našem pokutovém území. Svobodová bojuje o míč u brankové čáry asi deset
metrů od tyče s mostkovickou hráčkou. Dopadne to tak, že pošle prudkou „střelu“ na naši bránu,
Jalová míč chytá.
74. Možnost skórovat Čechové ukončí rychlé vyběhnutím Mikešové z brány, která vyráží míč do
bezpečí. V těchto chvílích již nemá rozhodčí situaci na hřišti pod kontrolou. Pouští (nevidí) fauly na
obou stranách.
74. Svobodová musí střídat kvůli bolestivému zranění a ošetření. Vystřídá ji Kejíková.
76. Vymyšlený rohový kop hlavního sudího, který překvapí i Jalovou, která se vždy rozhodčích
zastávala. Po tomto utkání je tomu tentokrát jinak, výkon hlavního sudího Grečmala odsoudila i ona.
78. Uprostřed hřiště se bojuje o každý metr hřiště, kolikrát i za pomoci rukou a nohou mimo rámec
pravidel. Ne vždy hlavní sudí píská. Vše eskaluje v této minutě, kdy si názory nejen ústně, ale i ručně
vyřídí obě kapitánky. Dostanou každá po žluté kartě.
79. Faul na Sehnalovou na naší polovině. Přímým kopem se vracíme na polovinu soupeře. Střelu
Braušlegerové domácí Mikešová vyráží.
80. Čechová nám vybojuje rohový kop, který rozehraje Konečná, bez zakončení.
82. Střela Konečné je tečována a máme opět rohový kop. Také střídáme, Svobodová se vrací na hřiště
místo Kejíkové. Následuje rohový kop. Míč z rohu hřiště a kopačky Konečné si najde v pokutovém
území Čtvrtníčkovu. Ta si v podřepu a záklonu snaží zakončit, ale míří nad bránu Mostkovic.
83. Braunšlegerová jde středem hřiště sama na bránu domácích. Naneštěstí si ve velmi slibné možnosti
skórovat pokopne míč moc a nedostane se k zakončení.
84. Faul na Sehnalovou nám přinese další přímý kop a domácí Všetičkové žlutou kartu.
85. Vzdálenost třicet metrů. K míči se postaví Klímová. Míč letí na bránu Mostkovic. Mikešová chytá.
87. Gólová šance jak hrom! Čechová přihraje míč Braunšlegerové do pokutového území, ta se uvolní,
zhodnotí situaci a zvolí přihrávku úplně volné Ptáčníkové. Na malém vápně z očí do očí s gólmankou
se snaží naše nejmladší fotbalistka přehodit Mikešovou obloučkem, ale to se jí nepodaří.
TOMM

