28.10.2017 9. kolo MSDŽ skupina „B“
TJ Slavoj Velké Pavlovice - Tělovýchovná jednota Rakovec Kotvrdovice 0:4 (0:0)
Rozhodčí: Kolář Jaroslav – Miklík David, Veverka František
Diváků: 30
Góly:
60. 0:1 Čechová (Braunšlegerová)
82. 0:2 Čechová (Ptáčníková)
85. 0:3 Braunšlegerová (Čechová)
90. 0:4 Braunšlegerová (Konečná)
ŽK:
68. Göndörová Adéla (Velké Pavlovice)
Sestava Kotvrdovic:
Jalová Kateřina (5) – Vlachová Soňa (6), Klímová Dana (K/6), Vágnerová Vladimíra (5), Musilová
Martina (6) - Sehnalová (4), Braunšlegerová Ivona (7), Konečná Iveta (6), Ptáčníková Nikola (5) –
Čechová Karolína (7), Chlupová Kamila (5)
Průměrná známka 5,64 bodů značí průměrný výkon.
Hráčky Velkých Pavlovic:
Hořčičková Terezie – Göndörová Adéla, Göndörová Aneta, Zemčíková Michaela, Maňáková Iveta,
Miklíková Natálie, Rathouská Iva (K), Fajtlová Nikola, Mikulicová Kateřina, Virágová Karolína,
Osičková Sabina.
Na střídání: Reháková Zuzana
Střídání Pavlovic nemáme evidováno, po střídání v prvním poločasu se na hřišti zraní jedna hráčka
domácích a do utkání již nenastoupí, bohužel nemám záznam, o kterou hráčku se jedná.
Ostatní výsledky 9. kola:
Mutěnice - Držovice 5:1 (1:1)
Góly: Jansová Yvonne 2, Menyhartová Radana 2, Rozkydalová Denisa – Albertová Šárka
Nové Sady - Vlkoš
Odloženo
Vsetín – Olomouc 3:7 (1:5)
Góly: Rýdlová Sabina 2, Krčmářová Jaroslava
– Stanjurová Eliška 3, Vykopalová Kristýna 2, Břenková Denisa 2
Neúplná tabulka:
1. Vsetín
2. Olomouc „B“
3. Nové Sady
4. Kotvrdovice
5. Mutěnice
6. Vlkoš
7. Mostkovice
8. Velké Pavlovice
9. Držovice
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Má se dohrávat utkání Nové Sady – Vlkoš (odloženo na 18.3.2018)

Zápis do historie (od Ladě Zřídkaveselého):
 100. bod na podzim venku.
 150. bod ve II. poločasu venku.
 230. vstřelený gól na podzim celkem - Karolína ČECHOVÁ v 60. na 0:1.
 200. vstřelený gól ve II. poločasu celkem - Karolína ČECHOVÁ v 60. na 0:1.
 1. asistence - Nikola PTÁČNÍKOVÁ - v 82. na 0:2.
 2000 odehraných minut IVONA BRAUNŠLEGEROVÁ - v 15. minutě.
Bylo nás jedenáct.
Na to, abychom odjeli na poslední mistrovský zápas podzimu, se muselo udělat a obětovat
hodně. Brankářka Jalová, v současnosti jediná naše brankářka, jela přes 100km, aby v tom nenechala
ostatní. Přijela 10 minut před začátkem utkání, takže obléct a na hřiště. Doma zůstaly vážně zraněné
hráčky základní sestavy – Bayerová, Čtvrtníčková, Svobodová a Zouharová. Také dnes nemohla
Kejíková, Kalábová. Takže ze 14 hráček naší podzimní soupisky do Velkých Pavlovic mohlo osm
hráček. Naštěstí se nám podařilo doplnit jedenáctku nehrající Chlupovou s Vlachovou a opět se
obětovala Musilová. Patří jim poděkování, že nás v tom nenechali.
Domácí tým, který má také problémy s počtem hráček, dnes nastoupil taktéž v plném počtu a
na lavičce s jednou hráčkou. V prvním poločasu nastoupila tato hráčka do utkání. Bohužel o něco
později se v prvním poločasu jedna domácí hráčka zranila a bylo po střídání. V. Pavlovice mají dnes
nejstarší hráčku ročník 1989 a druhou 1992. Všechny ostatní jsou mladší od ročníku 1996.
Absence zraněných hráček naší základní sestavy byla dnes opět znát, ale nakonec jsme ve
druhém poločasu převzaly iniciativitu a zaslouženě vyhrály. Začátek utkání nebyl po fotbalové stránce
pohledný ani z jedné strany. Byly sice šance skórovat na obou stranách, rozhodčí probouzeli emoce u
hostující lavičky po rozhodnutích-nerozhodnutích. Postupně Kotvrdovice získaly střed hřiště. Do
kabin se šlo za bezbrankového stavu. Během druhého poločasu se hostující tým stával více a více
nebezpečný pro domácí bránu a to hlavně díky rychlosti Čechové a šikovnosti Braunšlégerové.
Po minutách.
První poločas hrajeme proti prudkému větru. A hned v první minutě může být s námi zle.
1. Domácí hráčka ve středu hřiště s míčem a proti ní vyběhne nerozcvičená Jalová. Míč si to míří za
záda Jalové do naší sítě. Naše bránící hráčka stihne téměř z brankové čáry odkopnout míč do bezpečí.
2. Faul na Sehnalovou.
3. Střelecký pokus Konečné ze hry letí příliš vysoko a mimo bránu. Domácí brankářku Horčičkovou
nemůže nikterak ohrozit.
8. Po přihrávce Klímové na Čechovou se Karolína uvolní na velkém vápně. Její střela jde na střed
brány, kde domácí gólmanka s přehledem míč chytá.
12. Aktivní Braunšlegerová hrající opět střed zálohy s Konečnou přihrává rychlonohé Čechové. Její
možnost jít sama nabránu domácích přeruší praporek a hvizd rozhodčího pro postavení mimo hru.
13. Braunšlegerová si to míří s míčem středem hřiště do pokutového území, kde je faulována. Hlavní
sudí Kolář nechá pokračovat ve hře a sklidí vlnu nevole z naší střídačky.
16. Konečná si v pohybu narazí míč se Sehnalovou a centruje do pokutového území, ale Chlupová
v našem dresu na míč nedoskočí.
19. Faulujme u rohového praporku, Velké Pavlovice mají přímý kop. Míč letí do malého vápna na
přední tyč, kde ho Klímová hlavou posílá na rohový kop.
20. Rohový kop domácích. Míč opět letí do malého vápna před Jalovou, ale hlavní sudí píská faul na
naši Klímovou a ukončí tak naděje domácích dát první gól utkání.
21. Za minutu kope Konečná rohový kop na druhé straně a to na přední tyč. Velké Pavlovice mají míč
a přechází do rychlého protiútoku. Přichází druhý sporný okamžik. Míč letí na dvě hráčky domácích
ve středu hřiště. Jedna je v ofsajdové pozici a ta se k míči nakonec nedostane, ale běží společně
s druhou hráčkou, která v ofsajdové pozici není, na Jalovou. Naše brankářka vyráží střelu na rohový
kop. Naše protesty, že se jedná o ofsajd, nebere hlavní rozhodčí v potaz.
23. Rohový kop domácích nám žádné vrásky nepřidá.

27. Ani střela domácích na střed brány nám nezpůsobí žádné velké starosti – Jalová chytá.
28. A opět Jalová má míč ve svých rukavicích po další střele na střed brány.
31. Další roh Konečné na přední tyč bez našeho zakončení.
34. Čechová jde za míčem a je faulována asi třicet metrů od domácí brány. Přímý kop Klímové proti
větru, střela a padáček dohromady, proletí nad bránou Velkých Pavlovic.
36. Další faul domácích, tentokrát na Braunšlegerovou na polovině hřiště.
38. Střela Konečné na střed brány Horčičkovou nepřekvapí.
39. Velká možnost domácích. Míč se dostane za záda vyběhnuvší Jalové, ale naštěstí pro nás v síti
neskončí.
40. Faul na Chlupovou na polovině hřiště.
41. Dvakrát po sobě je správně odpískám ofsajd Čechové.
43. Čechová ve středu hřiště bojuje o míč s obránci, ale k zakončení se nedostane. Přesto máme
rohový kop. Opět jej zahrává Konečná a opět bez našeho zakončení.
45. Všichni se jdou ohřát do kabin a připravit se na druhý poločas. V něm mají šance dát gól oba
týmy, ale pouze Kotvrdovice se radují ze vstřelených branek a to v poslední půlhodině čtyřikrát.
47. Konečná zahrává náš rohový kop, míč se k ní z pokutového území vrátí. Posílá opět míč do
pokutového území před Horčičkovou, která míč chytá do svých rukavic.
48. Třetí sporný okamžik z našeho pohledu. Stojím kousek od střídaček na úrovni pomezního
rozhodčího, který je na protější straně. Míč letí kolem mne podél autové čáry a za ním vyráží Čechová,
přeběhne všechny hráčky a má míč. Naše dvě druhé hráčky, které stály v ofsajdové pozici, s ní za
míčem neběží. Přesto pomezní rozhodčí mává ofsajd. Hlavní sudí musel také jasně vidět, odkud
Čechová vybíhá. Přesto píská! Jaký je rozdíl mezi tímto ofsajdem a tím ze 12 minuty? Opravdu nevím.
A to navíc spoluhráčky Čechové za míčem neběží na rozdíl od obou domácích hráček ve 12 minutě.
49. Slabé zakončení Čechové po zemi na střed brány Hořčičková chytá.
51. Nevím, čím znervózňuji pomezního Miklíka, který mává blíže ke střídačkám. Asi ho znervóznily
moje protesty při neofsajdu Čechové. Ale sarkasticky mi radí: „Piš to tam všechno. “
Že si tykáme, jsem nevěděl, a ani netušil, čemu se tak blaženě usmívá. Asi si myslel, že budu o něm
psát. Tak jsem mu to splnil 
53. Střelu Braunšlegerové vyráží Horčičková na rohový kop.
54. Náš rohový kop je neúspěšný, naopak opět přinese protiútok domácích, který končí rohovým
kopem. Ten je také bez zakončení.
60. 0:1 – Autové vhazování na Braunšlegerovou. Ivona přihrává míč na střed hřiště. Zde je Čechová,
která střelou vzduchem prostřelí domácí Horčičkovou.
62. Centr do našeho pokutového území. Jalová vbíhá mezi hráčky do prostoru za malé vápno, vyráží
míč před sebe mimo dosah dobíhajících hráček a vzápětí jej drží ve svých rukavicích.
65. Rohový kop domácích je bez jejich zakončení, ale hraje se dál kolem našeho velkého vápna.
66. Za chvíli další rohový kop Velkých Pavlovic. Přímo z něho k ohrožení naší branky nedojde. Ale za
chvíli se vrací míč do pokutového území, kde zakončuje domácí hráčka. Naštěstí naši bránu přestřelí.
67. Faul na Braunšlegerovou, když jde sama na bránu Velkých Pavlovic.
68. Faulující Göndörová Adéla dostane za tento zákrok jedinou žlutou kartu tohoto utkání. Klímová se
postaví k míči a asi z 35 metrů posílá prudkou střelu na bránu. Gólmanka Horčičková stačí míč
reflexivně vyrazit kolenem.
72. Střela Braunšlegerové jde jen těšně vedle brány domácích.
79. Náš rohový kop z kopačky Konečné letí na střed malého vápna, Horčičková míč chytá.
80. Faul Ptáčníkové na polovině hřiště.
82. 0:2 – Ptáčníková posílá pěknou přihrávkou do šance Čechovou. Ta udělá kličku bránící hráčce,
potáhne míč a posílá jej s přehledem po zemi podél vyběhnuvší Horčičkové do domácí sítě.
85. 0:3 – Vágnerová přihraje Čechové, která šikovnou přihrávkou najde ve velkém vápně střelkyni
Braunšlegerovou a ta se v zakončení nemýlí.
86. Další rohový kop Konečné a opět bez našeho zakončení.
90. 0:4 – Konečná si připíše asistenci na gól po chytré přihrávce Braunšlegerové, která má opět
přesnou mušku.
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