1. kolo MSDŽ "C"
TJ RAKOVEC Kotvrdovice – TJ Sokol Troubsko 4:0 (2:0)
Rozhodčí: Miroslav Nejezchleb – Hynek Barák, Zbyněk Stloukal
Diváků: 40
Výsledky:
Medlánky – Okříšky 15:1 (7:0)
Jihlava – Jevišovice 6:4 (1:2)
Líšeň "B" - Tasovice 1:0 (0:0)
Zajímavosti 1.kola:
- medlánecká Veronika Svobodová zatížila konto Okříšek devíti góly
- Jevišovice vedly v Jihlavě v šesté minutě 0:2, ale dva proměněné pokutové kopy v úvodu druhého
poločasu rozhodly o výhře domácí Jihlavy.
Góly:
15. 1:0 Karolína ČECHOVÁ
34. 2:0 Anna BAYEROVÁ (Karolína ČECHOVÁ)
50. 3:0 Marie ZOUHAROVÁ (Romana ČTVRTNÍČKOVÁ)
65. 4:0 Marie ZOUHAROVÁ (odražený míč)
Sestavy:
RAKOVEC
JALOVÁ Kateřina (6) - SVOBODOVÁ Lucie (8), KLÍMOVÁ Dana (7), VÁGNEROVÁ
Vladimíra (7), PTÁČNÍKOVÁ Nikola (6) - SEHNALOVÁ Kateřina (8), ČTVRTNÍČKOVÁ
Romana (6), KONEČNÁ Iveta (6), ZOUHAROVÁ Marie (8) - BAYEROVÁ Anna (7),
ČECHOVÁ Karolína (6)
střídání:
60. KOLEDOVÁ Kateřina (5) za Čechovou
průměrná známka za výkon: 6,666
Troubsko
Švarcová Zita – Němečková Gabriela, Tichá Alexandra, Hochmutová Eva, Pinkrová Eva,
Pařízková Marcela, Vaculíková Marcela, Kalová Miroslava, Jakubů Renata, Doležalová Ilona
Zápis do historie
110. výhra celkem
60. výhra na podzim celkem
120. vstřelený gól na podzim doma – MarieZOUHAROVÁ – v 50. minutě na 3:0
210. vstřelený gól ve II. poločasu celkem – MarieZOUHAROVÁ – v 50. minutě na 3:0
1. zápas – Kateřina KOLEDOVÁ
14 000 odehraných minut – LucieSVOBODOVÁ – VE 46. MINUTĚ
7 000 odehraných minut – KateřinaSEHNALOVÁ – v 87. minutě
80. bod v soutěži aktivity – MarieZOUHAROVÁ – gól v 65. minutě na 4:0

Náš příští soupeř: FOTBAL JEVIŠOVICE
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Nejlepší střelec ve vzájemných zápasech: Romana ČTVRTNÍČKOVÁ 9 gólů
Nejvíce asistencí: Romana ČTVRTNÍČKOVÁ 5 asistencí
VÝHRA NA ÚVOD
V prvním zápasu nové sezóny jsme se utkali doma se Sokolem Troubsko. Byl to první vzájemný
zápas se soupeřem, který v uplynulém ročníku obsadil páté místo ve své skupině a v mnoha zápasech
dokázal potrápit favority. Tým však opustily tři hráčky z Portugalska a bývalé hráčky z Ivančic. K
nám přijel jen s deseti hráčkami, jejichž věkový průměr byl 33,3 let!
Ani nás nebylo mnoho, protože do úzkého kádru pro nastávající sezónu přišly jen dvě nové hráčky
a každá absence bude cítit.
Naše výhra byla zasloužená. Poměrně rychle jsme se dostali do vedení, které jsme do poločasu
ještě navýšili a mohli jsme si zápas užívat. Předvedli jsme množství kombinačních akcí, rychlých
přechodů do útoku i častou střelbu. Dokázali jsme se prosadit i ve hře jeden na jednoho. Obranná
čtveřice v čele s brankářkou Jalovou byla takřka bez práce. Krajní Ptáčníková se Svobodovou se
mohly věnovat podpoře ofenzívy, což se hlavně Svobodové bezezbytku dařilo. Vágnerová s Klímovou
si ve středu obrany hravě poradily s odebíráním míčů i s náznaky hostujících protiútoků. Ve středové
formaci se více dařilo oběma krajním, které prověřovaly pozornost obrany Troubska na maximum.
Zouharová korunovala svůj výborný výkon dvěma góly a na průniky Sehnalové se obrana hostů často
jen dívala. Středovým Čtvrtníčkové a Konečné k dokonalosti něco chybělo. Sice vybojovaly spoustu
míčů v osobních soubojích, ale v rozehrávce jim scházelo víc konstruktivnosti a rychlosti. Často hrály
až příliš na sebe. Útočná dvojice nezklamala. Bayerová byla všude, nabízela se, těžko se oddělovala od
míče, napadala soupeřovu rozehrávku už v zárodku. Čechová hrála zleva na pro ni nezvyklé pozici. Ač
limitovaná zraněním, dokázala jeden gól vstřelit a na další přihrát. Ani střídající Katka Koledová, pro
níž byl zápas premiérou, nezklamala. Dokázala se dostat do příležitostí, ovšem v zakončení byla
trochu zbrklá.
Hostující hráčky šly do zápasu s jednoduchou taktikou. Vysunuly obranu až k půlicí čáře a snažily
se nás vlákat do ofsajdové pasti. To se jim v úvodu častokrát dařilo, čímž otupily naši útočnou
aktivitu. Až naše hráčky pochopily, že takto se k ohrožení soupeřovy branky nedostanou a začaly lépe
kombinovat, byla to pro taktiku hostí konečná stanice. Poté se už musely soustředit na defenzívu v
blízkosti své branky a doufat, že neodjedou domů s ještě vyšší prohrou.
Co se dělo na trávníku
Začátek byl tak trochu slavnostní. Katka Jalová, Lucka Svobodová, Dana Klímová, Vlaďka
Vágnerová, Katka Sehnalová, Romana Čtvrtníčková, Marie Zouharová, Anička Bayerová a
spolu s nimi i bývalá hráčka Renča Korčáková obdržely od vedení malou pozornost
za sto odehraných zápasů od sezóny 2007/08. Navíc jsme se představili ve zbrusu nových dresech v
bílomodré kombinaci.
A mohlo se začít.

V prvních minutách jsme si nedokázali poradit s ofsajdovou taktikou soupeře a asistent rozhodčího
málem nestačil zdvihat praporek.
3. Po kombinaci na pravé straně útoku se míč dostal až k Čechové na levou stranu. Čechové se však
míč zamotal mezi nohama, takže z první příležitosti nebylo nic.
13. Čtvrtníčková vybídla přesnou přihrávkou k zakončení Bayerovou, ale její střela skončila v zámezí
u pravé tyče.
15. 1:0 Špatný odkop brankářky Švarcové skončil u ČECHOVÉ, která si míč zpracovala, zatáhla si
ho do pokutového území a překvapivou střelou levou nohou na bližší tyč otevřela brankový účet
zápasu.
Troubsko bylo po obdrženém gólu nuceno upustit od své ofsajdové taktiky a nám se díky zpřesněné
hře začala otevírat cesta k jeho brance.
18. Nevydařená střela Zouharové skončila daleko vedle hostující branky.
19. Také střela Čtvrtníčkové po přihrávce Bayerové skončila tamtéž.
21. Po faulu Čtvrtníčkové následoval přímý kop Troubska. S nepříliš vydařenou střelou Kalové si
Jalová lehce poradila.
23. Bayerová poslala kolmou přihrávkou za obranu do brejku Sehnalovou, ale ta ztroskotala na daleko
z branky vyběhnuvší Švarcové, která poslala míč do bezpečí.
32. Čtvrtníčková se rozhodla pro střelu z dálky, ale žádné nebezpečí pro Troubsko z toho nebylo.
33. Bayerová sklepla míč ke Konečné, ovšem Švarcová byla u levé tyče včas a pokus zneškodnila.
V těchto pasážích zápasu jsme měli zřetelně navrch a snahu o navýšení náskoku se nám podařilo
korunovat gólem.
34. 2:0 Čechová našla přihrávkou po zemi BAYEROVOU, která se uvolnila a střelou z úhlu zprava
křížem k pravé tyči rozesmutnila hosty podruhé.
37. Čtvrtníčková přihrála do šance Čechové, ale ta svou slabší levou nohou (jak by glosoval
nejmenovaný televizní fotbalový expert) vystřelila slabě a Švarcová míč snadno chytila.
38. Ani s následnou střelou Čechové po přihrávce Sehnalové neměla Švarcová příliš práce.
První půli jsme dohráli před brankou hostí a ve stejném rytmu jsme pokračovali téměř celý druhý
poločas.
50. 3:0 Čtvrtníčková zahrávala zprava od branky rohový kop na bližší tyč. Na hodinkách byl čas 11
hodin a 11 minut. U bližší tyče stála hráčka s číslem 11 ZOUHAROVÁ a pohotově zasunula míč do
sítě.
53. Neúnavná Sehnalová dokázala přesným centrem najít Čechovou, ale ta vystřelila jen těsně vedle
levé tyče.
60. Se sebezapřením hrající Čechovou vystřídala Katka Koledová, pro níž to byla premiéra v
mistrovském zápasu.
61. Vágnerová si nikým nehlídána naskočila na rohový kop Čtvrtníčkové, ale hlavou zamířila o dvacet
centimetrů výš,než chtěla.
63. Čtvrtníčková prověřila Švarcovou střelou z dálky. Ta ji chytila na brankové čáře.
65. 4:0 Po autovém vhazování do pokutového území nastala před brankou Troubska nepřehledná
situace, kdy jak Koledová, tak i další hráčky nedokázaly posunout míč do branky. Vše vyřešila
až ZOUHAROVÁ, k níž se dostal odražený míč a ona ho nekompromisně zavěsila pod břevno.
69. Nebojácná Koledová se dostala k přihrávce od Sehnalové, ovšem Švarcovou nepřekonala.
81. Další nebezpečný rohový kop Čtvrtníčkové vyhlavičkovala hostující Kalová z prázdné branky.
88. Až v samotném závěru zápasu se dostali hosté k naší brance a byla z toho šance. Nikým nehlídaná
Pařízková však hlavou poslala centr z pravé strany vedle pravé tyče naší branky.
Vladimír Zřídkaveselý

