2. kolo MSDŽ "C"
Fotbal Jevišovice – TJ RAKOVEC Kotvrdovice 2:2 (2:0)
Rozhodčí:Vostrejž Ivan
Diváků:45
Žlutá karta:
53. Pospíchalová Aneta
Výsledky:
Okříšky – Troubsko 4:2(2:2)
Tasovice – Jihlava 0:0
Medlánky – Líšeň "B" 2:4(1:1)
Jevišovice – RAKOVEC 2:2(2:0)
Zajímavost 2.kola
Ani ve druhém zápasu neudržely Jevišovice vedení 2:0 a znovu přišly o výhru.
Tabulka
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Góly:
14. 1:0 SKLENSKÁ Hana
18. 2:0 ŠOBOVÁ Terezie
50. 2:1 ČTVRTNÍČKOVÁ Romana (Braunšlegerová Ivona)
76. 2:2 BRAUNŠLEGEROVÁ Ivona (Bayerová Anna)
Sestavy:
Jevišovice:
KRATOCHVÍLOVÁ Markéta – PRINCOVÁ Monika, ŠOBOVÁ Magdaléna, ŠOBOVÁ Terezie,
SKLENSKÁ Hana, FIALOVÁ Barbora, FIALOVÁ Martina, NOVOTNÁ Gabriela, ČERNÁ
Dominika, KOMENDOVÁ Daniela, VRBKOVÁ Marie
na střídání: POSPÍCHALOVÁ Natálie, KŘIVÁNKOVÁ Hana, POSPÍCHALOVÁ Aneta,
LOVEČKOVÁ Sabina

RAKOVEC:
JALOVÁ Kateřina (7) - SVOBODOVÁ Lucie (6), KLÍMOVÁ Dana (5), VÁGNEROVÁ
Vladimíra (4), PTÁČNÍKOVÁ Nikola (6) - BAYEROVÁ Anna (6), KONEČNÁ Iveta (5),
ČTVRTNÍČKOVÁ Romana (6), ZOUHAROVÁ Marie (6) - KOLEDOVÁ Kateřina (3),
BRAUNŠLEGEROVÁ Ivona (7)
střídání:
28. VLACHOVÁ Soňa (5) za Koledová Kateřina
73. Koledová Kateřina za Vágnerová Vladimíra
průměrná známka za výkon: 5,5
BOD ZA DRUHÝ POLOČAS
Do zápasu s Jevišovicemi, který se hrál v nedalekých Mikulovicích, kde celek ze Znojemska hraje
své domácí zápasy, jsme nastupovali v roli favorita. V osmi dosavadních zápasech s tímto soupeřem
jsme klopýtli pouze jednou.
Nastoupili jsme bez Sehnalové a Čechové, k dispozici už byla Braunšlegerová a také Vlachová.
Úlohu favorita jsme však nenaplnili. Na vině byl hlavně výkon v první části zápasu, kterou jsme
nezvládli. Hráli jsme hůř než špatně. I když jsme měli častěji míč pod kontrolou, tak jsme toho
nedokázali využít. Naše hra se skládala ze spousty nepřesností. Nedokázali jsme si ani jednou přihrát,
míče chodily do prostorů, kde jsme nebyli. Byli jsme pomalí, nedůslední v osobních soubojích. Navíc
nás srazily dva slepené góly. Nejprve ve 14. minutě jsme na levé straně obrany nestačili pokrýt rychlý
kontr domácích ihned po naší nepovedené akci. Centr do volného prostoru v naší šestnáctce
zužitkovala SKLENSKÁ, která hlavou usměrnila míč za sebe tak šikovně, že jej Jalová zasáhla jen
konečky prstů a ten se od spodní části břevna odrazil za brankovou čáru. Sklenská dostala v našem
pokutovém území příliš volnosti, Klímová k ní nedostoupila a bylo 1:0.
Pouhé čtyři minuty stačily k tomu, aby Jevišovice zvýšily na 2:0.Chybu ve středu naší obrany
potrestala s přehledem Terezie ŠOBOVÁ.
Ani druhý inkasovaný gól nás neprobudil k lepšímu výkonu. Nepomohlo střídání Vlachové ve 28.
minutě za Koledovou. Náš výkon nadále trpěl hlavně množstvím zkažených přihrávek a nedůsledným
pokrýváním pohyblivých domácích hráček, pro něž nebyl žádný míč předem ztracený.
Do druhé půle jsme nastoupili s vědomím, že musíme svou hru zlepšit ve všech směrech, abychom
neodjeli s prázdnou. Do útoku se z pravé strany zálohy, kde se jí vůbec nedařilo, posunula Bayerová.
Její místo zaujala Vlachová. Naše hra se začala zlepšovat. Hodně tomu dopomohla situace
z 50. minuty, kdy po pěkné akci našla Braunšlegerová v pokutovém
území ČTVRTNÍČKOVOU, která zúročila svoje dobré postavení a snížila na 2:1.
Domácí hráčky znervózněly a začaly se obávat o výsledek. V 53. minutě uviděla domácí Aneta
Pospíchalová žlutou kartu za zbytečné řeči vůči rozhodčímu a Jevišovice znervózněly ještě víc. My
jsme toho začali využívat a několika pohlednými akcemi jsme dostali soupeře pod tlak. S přemírou
snahy o otočení skóre jsme však několikrát příliš otevřeli obranu, čehož rychlonohé domácí, zvláště
pak Černá s M.Fialovou, dokázaly využít. Nebýt vynikajících zákroků Jalové, která včasným
vyběhnutím a odvážnými pády pod nohy soupeřek, nejméně třikrát zabránila Jevišovicím ve
skórování. Všechny tyto příležitosti šly přes střed obrany, který nepůsobil vůbec jistě. Doplatila na to
Vágnerová, která šle v 73. minutě ze hřiště. Nahradila ji Koledová. Místo Vágnerové zaujala ve středu
obrany Zouharová. Na její levou stranu zálohy se z útoku stáhla Bayerová. A právě u ní začala
v 76. minutě akce vedoucí k vyrovnání. Bayerová uvolnila na půlicí čáře
připravenou BRAUNŠLEGEROVOU, která s míčem jakoby přilepeným ke kopačce přesprintovala
všechny hráčky Jevišovic, jenž se jí snažily míč odebrat a s přehledem si poradila i v koncovce.
posledních minutách se oba týmy snažily strhnout výhru na svou stranu. Šance na to byly. Nás
znovu zachránila Jalová po průniku Černé. Na druhé straně mohla rozhodnout Čtvrtníčková, jejíž

pozice ve velkém čtverci přímo volala po zakončení, ale Romana se snažila najít lépe postavenou
Konečnou, ale nebylo z toho nic. Takže body se nakonec k velké nelibosti domácích hráček, které se
neprávem cítily poškozeny výroky rozhodčího, dělily.
do kroniky po Jevišovicích
170. bod venku celkem
380. obdržený gól celkem – H. Sklenská – ve 14. minutě na 1:0
230. obdržený gól venku celkem – T.Šobová – v 18. minutě na 2:0
110. zápas na podzim celkem
100. obdržený gól na podzim venku – T.Šobová – v 18. minutě na 2:0
120. obdržený gól v I. poločasu venku – H. Sklenská – ve 14. minutě na 1:0
320. bod ve II. poločasu celkem
10. asistence na gól – IvonaBRAUNŠLEGEROVÁ – V 50. MINUTĚ NA 2:1
60. bod v Soutěži aktivity – IvonaBRAUNŠLEGEROVÁ – gól v 76. minutě na 2:2

Vladimír Zřídkaveselý

