4. kolo MSDŽ"C"
FC Medlánky – TJ RAKOVEC Kotvrdovice 4:1 (2:1)
Rozhodčí: Rosický Jakub – na čarách mu pomáhali laikové Němec Libor a Musil Tomáš
Diváků: 82
Výsledky:
Medlánky – RAKOVEC 4:1(2:1)
Líšeň "B" - Jihlava 1:7(1:5)
Zápas měl divoký úvod, v 6. minutě byl stav 1:3!
Okříšky – Jevišovice 2:2(2:0)
Jevišovice nevyhrály už šestý zápas v řadě. Naposledy právě v Okříškách 21.4.2018 v 10. kole minulé
sezóny 2:3
Tasovice – Troubsko 1:1(0:1)
Po 425 minutách se podařilo dát Tasovicím konečně gól. V 73. minutě vyrovnávala Křížová na 1:1.
Před ní skórovala naposled Burdelová ve 12. kole sezóny 2017/18 6.května v Troubsku v 6. minutě.
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Do kroniky po Medlánkách
- 220. zápas celkem
- 190. obdržený gól v I. poločasu celkem – IvetaTanenbergerová – v 6. minutě na 1:0
- 110. obdržený gól ve II. poločasu venku – JanaSoušková – v 79. minutě na 3:1
- 110. zápas v brance – Kateřina JALOVÁ
- 12 000 odehraných minut – MarieZOUHAROVÁ – v 84. minutě
Góly
6. 1:0 Tanenbergerová
8. 1:1 ZOUHAROVÁ (Braunšlegerová)
45. 2:1 Kopijevská
79. 3:1 Soušková
86. 4:1 Svobodová
Sestavy
Medlánky:
MatlasováMonika - Soušková Jana, Pešková Monika, KopijevskáAnželika, Svobodová Veronika,
Štrůblová Helena, Válková Kamila, Końuchová Alžběta, Štrůblová Michaela, Filová Martina,
Tanenbergerová Iveta

na střídání:
Šedá Kateřina, Kokrhánková Patricie, Stelzelová Sabina, Krčmová Klára, Švancarová Petra
RAKOVEC
JALOVÁ Kateřina (6) - SVOBODOVÁ Lucie (5), KLÍMOVÁ Dana (5), VÁGNEROVÁ
Vladimíra (3), MUSILOVÁ-KOCMANOVÁ Martina (4) - PTÁČNÍKOVÁ Nikola (4),
KONEČNÁ Iveta (5), ČTVRTNÍČKOVÁ Romana (5), BRAUNŠLEGEROVÁ Ivona (4),
ZOUHAROVÁ Marie (6) - ČECHOVÁ Karolína (4)
střídání:
19. KOLEDOVÁ Kateřina (4) za Klímovou
31. Klímová za Vágnerovou
70. ŘÍČAŘOVÁ Karolína (-) za Koledovou
87. Koledová za Kocmanovou-Musilovou
88. Vágnerová za Svobodovou
průměrná známka za výkon: 4,583
GÓLY JAKO PŘES KOPÍRÁK
Ve čtvrtém kole jsme vyšli poprvé bodově naprázdno. Stalo se tak v Medlánkách, v souboji se
zkušeným celkem, v jehož řadách nastupuje množství hráček se zkušenostmi z bývalé Zbrojovky Brno
či Horních Heršpic. Medlánky vstoupily do divize v sezóně 2014/15 a vedou si v ní úspěšně. Ve své
skupině skončily postupně na 1., 2., 4. a 1. místě. Do zápasu s námi odehrály v divizi 63 zápasů s
bilancí 47 výher, 5 remíz a 11 porážek a skóre 344:105. Doma z 31 zápasů vyhrály 25krát, třikrát
remizovaly a pouze třikrát prohrály. Daly 202 gólů, inkasovaly jich jen 38. Na domácím trávníku je
dokázaly porazit jen Kostelec na Hané 2:3, Horní Heršpice"B" 1:7 a v této sezóně béčko Líšně 2:4.
My jsme zde dopadli jako většina ostatních týmů.
Hrálo se na umělé trávě, která už má nejlepší léta za sebou, na povrchu, jenž nám nevyhovuje.
Naopak domácí se na něm cítí jako ryba ve vodě. Navíc hřiště je malé jek na délku, tak na šířku. Stačí
jen poznamenat, že při zahrávání rohového kopu musí stát hráčky soupeře hluboko ve svém
pokutovém území, aby dodržely vzdálenost 9,15 metru od míče. A jestli má hřiště na délku minimálně
90 metrů, tak jak předepisují pravidla, bych zpochybnil. Ale neměřil jsem to. Ovšem pokud má být
penaltový oblouk vzdálen 20 metrů od brankové čáry, tak na půlicí čáru to rozhodně 25 metrů není.
Hrací plocha je však určitě schválena, a tak se tam hraje.
Zápas na tak malém prostoru sliboval množství osobních soubojů, což se potvrdilo. A medlánecké
hráčky, zvyklé na takový způsob hry, měly navrch. Na hřišti se lépe pohybovaly, snažily se rychle
přenášet hru, dávat míč přesnými přihrávkami co nejdříve od nohy, využívat křídelní prostory a v
neposlední řadě pozorně bránit.
My jsme se s hrací plochou a soupeřem, který na ni umí, srovnávali s vypětím všech sil. Snažili
jsme se hrát kombinačně, jenže jsme naráželi na připraveného protivníka. Chtělo to hru zjednodušit,
ale to nám nevycházelo. Hra v poli byla sice vyrovnaná, možná jsme měli míč častěji na kopačkách,
ale co z toho. Vzadu jsme nestačili rozebrat nebezpečné průniky a přesné centry Medlánek, což
rozhodlo. Všechny šly z pravé strany a byly si podobné.
Jak jsme zápas prohráli
Nastoupili jsme bez Sehnalové a Bayerové, zato se poprvé v sezóně představila Martina MusilováKocmanová. Zaujala post na levé straně obrany a neměla to vůbec jednoduché, protože proti ní hrála
nejlepší hráčka domácích a strůjkyně všeho podstatného Veronika Svobodová. Ptáčníková se tím

pádem posunula do pětičlenné zálohy, kterou jsme vyztužili o Braunšlegerovou, abychom zahustili
střed hřiště. Vpředu zůstala osamocená Čechová. Tato taktika nám na malém hřišti příliš nevyšla.
6. 1:0 Svobodová se důrazně uvolnila na pravé straně, zatáhla míč až k brankové čáře, kde ji
nedůrazně kryla Čtvrtníčková. Následoval prudký centr na zadní tyč, kam si naběhla naše bývalá
hráčka TANENBERGEROVÁ, která pohotovou a dobře umístěnou střelou po zemi dostala Medlánky
do vedení.
Domácí se z něho neradovali dlouho.
8. 1:1 Jeden z mála našich rychlých a důrazných útoků zakončovala Braunšlegerová. Její střelu
stačila brankářka Matlasová jen tečovat k nabíhající ZOUHAROVÉ, která ji pohotovou střelou
přehodila a vyrovnala.
13. Domácí Svobodová se znovu uvolnila a postupovala sama na Jalovou. Ta zabránila další pohromě
včasným vyběhnutím a míč směřující do branky chytila.
16. Znovu Svobodová. Tentokrát se důrazně prosmýkla mezi dvěma našimi hráčkami a tvrdou střelu
poslala k levé tyči. Na poslední chvíli zakročila Klímová, která střelu ve skluzu půl metru od brány
srazila na rohový kop.
19. Zranila se Klímová, kterou vystřídala Koledová. Znamenalo to přesun Zouharové do středu
obrany.
22. Povedenou střelu Čtvrtníčkové z přímého kopu ze vzdálenosti 22 metrů zlikvidovala Matlasová u
levé tyče.
31. Klímová se vrátila na hřiště, z něhož odešla Vágnerová, jíž zápas nevyšel podle našich představ.
Svobodová zkušeně zakončovala na zadní tyč, ale Jalová její střelu reflexivně vyrazila na rohový kop.
45. 2:1 Smutnou cestu do kabin nám přichystala opět Svobodová, která měla lví podíl na vedoucím
gólu Medlánek. Typicky stejným způsobem se uvolnila a následoval opět prudký centr po zemi před
naši branku. Tentokrát na bližší tyč, kam si naběhla jedna z nejstarších hráček na hřišti (41 let)
KOPIJEVSKÁ, jenž nezadržitelně skórovala.
Druhý poločas začal tak, jak skončil první. Tedy šancí domácích.
47. Centr Svobodové poslala Tanenbergerová jen těsně vedle pravé tyče za brankovou čáru.
Další minuty se nesly ve znamení naší snahy o vyrovnání. Zjednodušili jsme hru, dostávali jsme se
častěji do blízkosti domácí branky, ovšem se zakončením jsme si nevěděli poradit. Často nás
zrazovaly finální přihrávky, které byly často nepřesné a končily v rukou Matlochové. Domácí v těchto
pasážích hrozili jen z přímých kopů Filové. V 57. a dvakrát v 63. z nich však nic nevytěžila.
70. Na hřiště se dostala naše nejmladší hráčka Říčařová, která vystřídala Koledovou.
73. Zdálky zkusila štěstí Zouharová, ale střela prolétla těsně nad břevnem.
79. 3:1 Filová zahrávala z pravé strany od naší branky rohový kop. Prudký přízemní centr proměnila
volná SOUŠKOVÁ v rozhodující gól.
86. Konečný stav zápasu určila znovu Svobodová. Tentokrát se rozhodla po průniku zakončit sama a
střelou podél bezmocné Jalové se jí to podařilo.
87. Koledová vystřídala Musilovou-Kocmanovou.
88. Vágnerová střídala Svobodovou, kterou zradila roztržená kopačka.
90. Potřetí v historii jsme prohráli 1:4, přičemž první dvě prohry tímto poměrem už jsou letité a
spadají do sezóny 2007/08. Bylo to 12. dubna 2008 doma s Moravskými Budějovicemi a 18. května
téhož roku v Lažanech. Ze sestavy, která nastoupila v Medlánkách si je pamatují Klímová,
Svobodová, Vágnerová a Zouharová.

Vladimír Zřídkaveselý

