3. kolo MSDŽ"C"
TJ RAKOVEC Kotvrdovice – TJ Sokol Tasovice 2:0 (1:0)

Tasovice ještě nevstřelily gól. Jejich střelecká mizérie trvá už 353 minut. Naposledy skórovaly v
posledním kole sezóny 2017/18, kdy se v utkání v Troubsku trefila v 6. minutě Burdelová.
Rozhodčí:
Mayer Jan – Barák Hynek, Šebela Václav
Diváků: 20
Výsledky:
Líšeň – Okříšky 4:1 (0:1)
Domácí rozhodli o výhře až v poslední dvacetiminutovce, do té doby prohrávali 0:1.
Jihlava – Medlánky 3:0 (1:0)
Troubsko – Jevišovice 3:1 (1:1)
Ani ve třetím utkání neudržely Jevišovice vedení.
Tabulka
1. Líšeň "B"
2. RAKOVEC
3. Jihlava
4. Medlánky
5. Troubsko
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8. Jevišovice
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Góly:
11. 1:0 SEHNALOVÁ Kateřina (Konečná Iveta)
57. 2:0 ČTVRTNÍČKOVÁ Romana (přímý kop)
Sestavy:
RAKOVEC:
JALOVÁ Kateřina (6) - SVOBODOVÁ Lucie (7), KLÍMOVÁ Dana (7), VÁGNEROVÁ
Vladimíra (6), PTÁČNÍKOVÁ Nikola (7) - SEHNALOVÁ Kateřina (7), ČTVRTNÍČKOVÁ
Romana (7), KONEČNÁ Iveta (7), ZOUHAROVÁ Marie (7) - BRAUNŠLEGEROVÁ Ivona (6),
BAYEROVÁ Anna (6)
střídání:
33. ČECHOVÁ Karolína (5) za Vágnerovou
62. Vágnerová za Sehnalovou
73. ŘÍČAŘOVÁ Karolína (-) za Čechovou
86. KOLEDOVÁ Kateřina (-) za Zouharovou
průměrná známka za výkon: 6,5

Tasovice:
HORÁČKOVÁ Andrea – ŽÁKOVÁ Jana, MATULOVÁ Šárka, BURDELOVÁ Kamila, KŘÍŽOVÁ
Lucie, VARHANÍKOVÁ Monika, HRAZDÍLKOVÁ Lucie, HERKUCZOVÁ Zdena, VÍTKOVÁ
Lada, ŽIAČKOVÁ Lucie, ELIÁŠOVÁ Tereza

na střídání:
BÁČOVÁ Alena, VALÁŠKOVÁ Natálie
POPRVÉ BEZ ABSENCÍ
Ve třetím kole jsme poprvé v této sezóně nastoupili kompletní. Navíc jsme měli k dispozici čtyři
hráčky na střídání, z nichž si Karolína ŘÍČAŘOVÁ po přestupu z žákovského týmu Lipovce odbyla
premiéru v našem dresu. Hostili jsme tým Sokol Tasovice. S tímto soupeřem jsme se dosud potkali v
šesti mistrovských zápasech, v nichž jsme byli vesměs úspěšní. Až na jednu výjimku, kterou byla
prohra na jeho hřišti 2:1 z 18.10.2015. Ani sedmý zápas nebyl jiný. Po dobrém výkonu celého týmu
jsme si připsali tři body. V defenzívě jsme moc práce neměli, sporé pokusy Tasovic o ohrožení naší
branky jsme s přehledem vyřešili. Záložní čtveřice odehrála nejlepší podzimní zápas. Ovládla střed
hřiště, navíc se prosadila i střelecky. Útočná dvojice se prosazovala proti propracované defenzívě
Tasovic jen těžce, ale ani ta nehrála špatně. Výhru nám přinesl kolektivní výkon, v němž nikdo
výrazně nevyčníval, ale ani nepropadal.
Hosté rozhodně nepřijeli jenom bránit, ale v jejich hře byl podstatný rozdíl mezi defenzívou a
ofenzívou. Zatímco v obraně byli díky zkušeným Burdelové a Herkuczové těžko překonatelné, tak v
ofenzívě se neprosadili. Snad jediná Varhaníková snesla přísnější měřítko, ale ve své snaze zůstala
osamocena. Nepomohl ani přesun Burdelové do útoku za stavu 2:0.
Co zápas přinesl
Před zahájením převzala Ivona BRAUNŠLEGEROVÁ cenu za nejlepší hráčku sezóny 2017/18.
Hned v úvodu zápasu jsme si vytvořili územní převahu, kterou jsme korunovali gólem.
11. 1:0 Těsně před hranicí šestnáctky se prosadila KONEČNÁ. Její přihrávku proměnila parádní
střelou pod břevno SEHNALOVÁ ve vedoucí gól.
14. Prudkou a dobře mířenou střelu Vítkové zblokovala v pádu Klímová.
Po vedoucím gólu jsme sice nadále kontrolovali hru, ale proti dobře bránícímu soupeři jsme se
nedokázali prosadit. Těžiště hry se přestěhovalo do středu hrací plochy.
30. Mohli jsme svůj náskok zvýšit. Sehnalová se výborně uvolnila v pokutovém území Tasovic,
obstřelila vyběhnuvší Horáčkovou, ale její pomalou střelu stačila Burdelová vykopnout z prázdné
branky!
33. První střídání v našem celku. Vágnerovou vystřídala Čechová. Znamenalo to změnu v
rozestavení. Zouharová šla do stoperské dvojice, Bayerová na levou stranu zálohy a Čechová do
útočného tandemu.
Soupeře jsme sice přitlačili k jeho bráně, ovšem ke změně skóre to nevedlo. Šanci jsme si
nevytvořili.
Naopak k ohrožení naší branky se dostaly Tasovice, a to z přímého kopu ve 44. minutě. Střela
Varhaníkové z 25 metrů však šla vysoko nad.
Druhá půle se odvíjela ve stejném rozpoložení jako ta první. Územní převaha a držení míče bylo na
naší straně, ale hosté nám toho příliš nedovolili. Přišla však 57. minuta a s ní rozhodující moment
utkání.
57. 2:0 Po faulu na ČTVRTNÍČKOVOU asi 35 metrů od brány si sama faulovaná hráčka postavila
míč na místo přestupku. Její umístěná střela skončila v levé šibenici tasovické brány a skóre narostlo.
62. Vágnerová vystřídala Sehnalovou. Vrátila se do stoperské dvojice, Zouharová na levou zálohu
a Bayerová na její pravou stranu.
73. minuta byla premiérová pro Karolínu ŘÍČAŘOVOU, jenž vystřídala ne ještě zcela zdravou
Čechovou.
78. Zazdili jsme neuvěřitelným způsobem tisíciprocentní šanci. Vágnerová vypálila na její poměry
nevídanou ránu, kterou stačila Horáčková reflexivně vyrazit jen k Zouharové. Ta byla ze situace tak
překvapená, že z jednoho metru od brány dokázala trefit znovu jen brankářku hostí a ze šance se nic
neurodilo.

79. Blýsklo se i na druhé straně, ale nebezpečnou střelu Burdelové Jalová vyrazila.
82. Přímý kop Čtvrtníčkové ze dvaceti metrů zastavilo k naší smůle břevno.
86. Koledová vystřídala Zouharovou.
88. Po faulu Ptáčníkové kopali hosté přímý kop zleva od naší branky. Varhaníková ho zahrála
precizně na nabíhající Herkuczovou, z jejíž hlavy šel míč těsně vedle pravé tyče za autovou čáru.
do kroniky po Tasovicích
60. výhra doma celkem
440. vstřelený gól celkem – RomanaČTVRTNÍČKOVÁ – v 57. minutě na 2:0
200. bod na podzim celkem
240. vstřelený gól na podzim celkem – KateřinaSEHNALOVÁ – v 11. minutě na 1:0
200. bod v I. poločasu doma
180. zápas – Dana KLÍMOVÁ
1. zápas – Karolína ŘÍČAŘOVÁ
Kateřina SEHNALOVÁ se dostala na dělené 10. místo v historické tabulce střelců s 11 góly. Dělí se
o ně s Helenou Frühaufovou.
Iveta KONEČNÁ – se dostala na 3. místo v historické tabulce asistencí na góly s 27 asistencemi.
Vladimír Zřídkaveselý

