22.10.2017 8. kolo MSDŽ skupina „B“
Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice – FK Mutěnice 2:2 (0:1)
Rozhodčí: Popelák Luboš – Barák Hynek, Flek Jaroslav
Diváků: 40
Góly:
10. 0:1 Jansonová Yvonne
48. 1:1 Čechová Karolína (Klímová Dana)
65. 2:1 Konečná Iveta (Čechová Karolína)
84. 2:2 Lamáčková Lenka
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina (6) – Kovářová Kalábová Barbora (5), Vágnerová Vladimíra (8), Klímová Dana (K/7),
Musilová Martina (6) - Sehnalová Kateřina (6), Konečná Iveta (7), Braunšlegerová Ivona (7),
Ptáčníková Nikola (6) - Čechová Karolína (7), Brodecká Lucie (6)
Průměrná známka 6,45 bodů značí dobrý výkon.
Hráčky Mutěnic:
Pavková Lucie – Jansová Yvonne, Lysáková Lucie, Nováková Romana, Čepilová Radka, Jakubčíková
Monika, Horecká Ivana, Rozkydalová Denisa, Lamáčková Lenka (K), Menyhartová Radana, Ivičičová
Kateřina
Na střídání: Siwiecová Sabina – hosté střídají průběžně
Ostatní výsledky 8. kola:
Vlkoš – Vsetín 1:2 (0:0)
Góly:
Novosadová Edita - Rýdlová Sabina, Krčmářová Jaroslava
Mostkovice – Nové Sady 0:3 (0:1)
Góly: Plocková Eva 2, Mokrušová Michaela
Olomouc B – Velké Pavlovice (8 hráček) 10:1 (3:1)
Góly: Vykopalová Kristýna 3, Smolíková Eliška 3, Grygarová Nicole 1, Pitáková Martina 1, Hájková
Lucie 1, Orságová Alena 1
Zápis do historie (od Ladě Zřídkaveselého):
 350. bod celkem.
 300. bod ve II. poločasu celkem.
 40. výhra ve II. poločasu doma.
 230. vstřelený gól doma celkem - Iveta KONEČNÁ v 65. na 2:1.
 180. obdržený gól v I. poločasu celkem - Y. Jansová v 10. na 0:1.
 170. zápas DANA KLÍMOVÁ.
 3000 odehraných minut MARTINA MUSILOVÁ.
 60. bod v Soutěži aktivity - Iveta KONEČNÁ - gól v 65. na 2:1.
 10. bod v Soutěži aktivity - Karolína ČECHOVÁ - gól ve 48. na 1:1.
 1. žlutá karta - Martina MUSILOVÁ.
 100. zápas v brance KATEŘINA JALOVÁ.

Doma s jedenácti hráčkami v černých desech.
Na poslední domácí zápas v podzimní části ročníku 2017/18 nám přihrál los tým z Mutěnic.
Hosté přijeli s červenými dresy a tak jsme nemohli hrát v růžových, přesto že podle pravidel mají
hosté ctít domácí barvu dresů. Hřiště nebylo kvůli dešti a sobotním zápasům mládeže ideální, ale na
druhou stanu bylo hratelné. Hosté přijeli s jedním náhradníkem a diváky s transparentem. Střídají
průběžně během utkání. Jejich bilance před utkáním byla 3 vítězství (Vlkoš, Velké Pavlovice,
Olomouc B) a tři prohry. Dnes získali jeden bod za zaslouženou remízu. Tento bod si odvezli hlavně
díky velké absenci zraněných hráček v domácím týmu.
Dnes bez náhradníka na lavičce a s Brodeckou, která nás přijela podpořit v tomto ročníku
poprvé. Kalábová nás ve štychu nenechala také a i s teplotou odehrála celý zápas a nakonec stála u
zrodu druhé branky. Všichni naši čtyři marodi základní sestavy nás přišli podpořit alespoň jako diváci
– Bayerová, Čtvrtníčková, Svobodová a Zouharová. Také fanoušci z Protivanova opět nevynechali a
přijeli i s bubnem. Ke čtyřem zraněným hráčkám můžeme ještě připsat Kejíkovou a Michael Šimek,
které dnes nemohli přijet. V bráně Jalová, v obraně Kalábová s Musilovou na krajích a ve středu
Klímová, která dnes převzala kapitánskou pásku. Druhá Vágnerová hrající před Klímovou dnes podala
velmi dobrý výkon. Do středu zálohy ke Konečné musel trenér Hédl postavit Braunšlégerovou, jejíž
absence v útoku byla velmi znát. Na kraji zálohy Ptáčníková a Sehnalová. Brodecká doplnila v útoku
Čechovou, která dnes byla u obou našich gólů a dělala opět svou rychlostí starosti hostující obraně.
Dnes byl favorit domácí tým, ale pouze tabulkově, protože v této sestavě na tři body nedosáhl i
přestože ve druhém poločasu, dal dva góly a vedl. Snaživý soupeř totiž pár minut před koncem utkání
dal srovnávající gól a Kotvrdovice již neměly sílu na další gólovou odpověď.
Průběh.
Ze začátku utkání se vynechá vzájemné oťukávání a bojuje se ve středu hřiště, odkud chodí
přihrávky na obě stany na nabíhající hráčky. Z naší strany dvakrát nabídne možnost skórovat
Braunšlégerová svým spoluhráčkám. Poprvé Čechové a podruhé Sehnalové. Obě dvě naloží s míčem
stejně a jejich zakončení jsou nepřesná a k ohrožení hostující brány nedojde.
10. 0:1 – Na druhé straně přijde z levé strany hřiště přihrávky na střed hřiště na čáru velkého vápna,
kde si Jansová poradí s dvěma hráčkami a je sama před naší bránou, kde proti ní pozdě vystoupí
Jalová. Jansová zvolí střelu po zemi vedle naší gólmanky a hosté se ujímají vedení.
Tento gól nakopne mutěnické hráčky a v prvním poločasu jsou lepší a více nebezpeční.
16. Tentokrát z pravé strany přijde přihrávka na střed a hráčka hostí se nachází v podobné situaci jako
před chvílí. Jalová je tentokrát venku z brány rychleji a chytá střelu vzduchem velmi pohotovým
zákrokem. V téže minutě je faulována Braunšlégerová na naší polovině.
22. Faul na Ptáčníkovou 35 metrů od brány Mutěnic. Z přímého kopu Klímová prověří Pavkovou
v bráně hostí, která její střelu vyráží. Konečná má míč a posílá další ránu na bránu, ale trefí pouze
protihráčku.
23. Náš rohový kop z kopačky Brodecké letí do pokutového území. Gólmanka hostí vyráží míč pryč
do bezpečí.
28. A mohlo být pro domácí zle ještě víc. Od další možné pohromy nás zachrání praporek a píšťalka
rozhodčích, kteří přeruší možnost hostující hráčce střílet z malého vápna. Ofsajd.
30. Faul Čechové na polovině soupeře.
32. Jalová sebere po rychlém výběhu z brány míč již téměř z kopačky hostující hráčky.
33. Opět Jalová. Chytá míč v pokutovém území po pěkné přihrávce Mutěnic do našeho vápna.
33. Faul na Čechovou, asi 30 metrů od brány hostí. Konečná Pavelkovou nepřekoná, protože její střela
jde sice po zemi na protilehlou tyč, ale těsně vedle brány.
39. Klímová obětavě ve vápně zabrání další šanci hostí.
41. Jalová musí z velkého vápna a stihne odkopnout míč před dobíhající hráčkou hostí.
43. Faul Ptáčníkové u střídaček.
43. Další nadějná gólová šance hostí. Míč se dostane za záda Jalové, ale Vágnerová jej naštěstí stihne
odkopnout pryč, už jen kousek o brankové čáry.

Poločasová přestávka. Do druhého poločasu jde náš tým s tím, že je stále o co hrát a začne být na hřišti
lepším celkem. A padají góly.
47. Rohový kop Brodecké je nepovedený a krátký.
48. 1:1 – Klímová posílá dlouhý míč středem hřiště na bránu Mutěnic na dva středové obránce. Rychlá
Čechová se vrhá mezi obránce do souboje, ze kterého vyjde vítězně, a když míč z její kopačky proletí
kolem vyběhnuvší Pavkové a rozvlní síť je srovnáno.
49. Braunšlegerová se stihne vrátit a zatáhnout za záchrannou brzdu. Hráčka Mutěnic projde přes
Klímovou a právě Braunšlégerová jí ukopne míč do bezpečí.
50. Faul na Čechovou na polovině hřiště.
53. Klímová udělá chybu, kterou musí napravit Jalová, když střelu hostí vyráží na další hostující
hráčku. Ta má možnost trefit odkrytou bránu, ale v bráně je již Klímová a hlavou posílá míč do
bezpečí.
55. Těsně vedle naší tyče proletí střela hostí.
Přebíráme otěže a začínáme hosty čím dál víc zlobit, z čehož pramení zvýšený počet faulů na naše
hráčky.
57. Faul na Sehnalovou.
58. Opět je Klímová autorkou přímého kopu. Hledá ve vápně prudkým míčem Braunšlegerovou, které
chybí milimetry k trefení míče.
62. Faul na Braunšlegerovou uprostřed hřiště. Míč z přímého kopu letí až na gólmanku Pavkovou,
která jej nadvakrát chytá.
63. Faul na Ptáčníkovou u tribuny.
65. Falu na Ptáčníkovou uprostřed hřiště.
65. 2:1 – Kalábová dvakrát dobře zapracuje na polovině hřiště a správně pošle míč po lajně směrem
k rohovému praporku. Zde se prosadí Čechová, která je sice u míče později, ale získá jej. Přihrává na
střed hřiště zpět na velké vápno Konečné. Iveta se konečně opře do míče, jak to umí a zajistí nám
zasloužené vedení.
67. Faul na Sehnalovou v rohu hřiště. Klímová posílá míč před bránu, brankářka hostí ho vyráží na
rohový kop. Brodecká pošle pěkný, střílený míč mezi malé a velké vápno. Zde si jej převezme
Braunšlegerová a prudkou střelou rozezní břevno mutěnické brány. Bohužel se míč odrazí za bránu.
Síly docházejí a tato šance nám budě chybět. Hosté se postupně vzpamatují a také oni se opět podívají
před naši bránu.
74. Faul Musilové kousek za půlící čárou na naší polovině byl správně posouzen žlutou kartou. Přímý
kop hostí naši bránu neohrozí a změní se na autové vhazování Mutěnic.
80. Jalová vyráží střelu hostí, kteří se jí snaží vzápětí překonat podruhé a to se jim podaří. Naštěstí je
tu Musilová, která vykopne míč takřka z brankové čáry pryč od brány a za chvíli skluzem pošle míč
do bezpečí za lajnu na autové vhazování Mutěnic.
82. Přichází druhá zasloužená žlutá karta. Tentokrát pro hráčku hostí Ivičičivou po faulu na
Čechovou. Zabrání totiž Čechové v pohybu držením za dres.
83. Opět Klímová u přímého kopu, asi 35 metrů od brány. Její střelecký pokus jde mimo bránu.
84. 2:2 – Lamáčková Lenka v červeném dresu dává gól a určuje konečný stav tohoto utkání.
Zakončení Lamáčkové z velkého vápna obstřelí Jalovou.
85. Faul na Čechovou v dostřelu brány hostí nám nabízí poslední možnost něco udělat s výsledkem.
Míč z přímého kopu z kopačky Klímové skončí za bránou Mutěnic, když se Dana snaží obloučkem
přehodit Pavkovou.
87. Slabá střela hostí vedle brány Jalové nás moc neohrozí.
90. Poslední roh utkání mají mutěnické fotbalisty, ale nedostanou se z něj ani k zakončení.
TOMM

