5. kolo MSDŽ "C"
TJ RAKOVEC KOTVRDOVICE – SK LÍŠEŇ "B" 4:2 (2:1)
Rozhodčí:Soukal Bedřich – Psota Tomáš, Stloukal Jaroslav
Diváků: 40
Výsledky:
Jihlava – Okříšky 6:0 (3:0)
Jevišovice – Tasovice 0:3 (0:1)
Troubsko – Medlánky 2:3 (0:3)
První červená karta v sezóně. Obdržela ji hráčka Medlánek Martina FILOVÁ ve 23. minutě
V brance Medlánek nastoupila Petra ŠVARCOVÁ, která v červenci oslavila padesáté narozeniny.
Do historie
370. bod celkem
200. bod doma celkem
250. vstřelený gól doma celkem – AnnaBAYEROVÁ – v 80. minutě na 4:2
180. obdržený gól na podzim celkem – SáraIlčíková – ve 31. minutě na 2:1
30. výhra na podzim doma
100. bod na podzim doma
60. výhra v I. poločasu doma
130. vstřelený gól v I. poločasu doma – RomanaČTVRTNÍČKOVÁ – ve 26. minutě na 2:0
90. výhra ve II. poločasu celkem
120. vstřelený gól ve II. poločasu doma – AnnaBAYEROVÁ – v 80. minutě na 4:2
170. zápas – Lucie SVOBODOVÁ
140. zápas – Vladimíra VÁGNEROVÁ
70. gól – Anna BAYEROVÁ v 80. minutě na 4:2
310. bod v Soutěži aktivity – RomanaČTVRTNÍČKOVÁ – gól v 72. minutě na 3:2
210. bod v Soutěži aktivity – AnnaBAYEROVÁ – gól ve 22. minutě na 1:0
Iveta KONEČNÁ – se dostala na 6. místo v Soutěži aktivity se 68 body a předstihla tak Nikol
PRAUSOVOU
160. obdržený gól – KateřinaJALOVÁ – ve 31. minutě na 2:1.
Góly:
22. 1:0 Anna BAYEROVÁ ( Romana Čtvrtníčková)
26. 2:0 Romana ČTVRTNÍČKOVÁ z rohového kopu
31. 2:1 Sára ILČÍKOVÁ
68. 2:2 Sabina KVASNICOVÁ
72. Romana ČTVRTNÍČKOVÁ z přímého kopu
80. 4:2 Anna BAYEROVÁ ( Iveta Konečná )
Sestavy:
RAKOVEC:
JAKOVÁ Kateřina (6) - SVOBODOVÁ Lucie (7), KLÍMOVÁ Dana (7), VÁGNEROVÁ
Vladimíra (7), ZOUHAROVÁ Marie (7) - SEHNALOVÁ Kateřina (6), ČTVRTNÍČKOVÁ
Romana (8), KONEČNÁ Iveta (8) - BRAUNŠLEGEROVÁ Ivona (7), ČECHOVÁ Karolína (7),
BAYEROVÁ Anna (8)

střídání:
60. PTÁČNÍKOVÁ Nikola (-) za Čechovou
72. ČECHOVÁ za Ptáčníkovou
86. ŘÍČAŘOVÁ Karolína (-) za Čechovou
87. PTÁČNÍKOVÁ za SEHNALOVOU
průměrná známka za výkon: 7,09
Líšeň "B"
Výletová Gabriela – Čeketová Anna, Čelková Zuzana, Otrubová Zuzana, Hájková Tereza, Kallová
Nikola, Ilčíková Sára, Klepárníková Radka, Kúkolová Ivana, Helleportová Lenka, Mičínová Lucie
na střídání:
Kvasnicová Sabina, Stadlerová Anna
PODOBA TÉMĚŘ DOKONALÁ
8. října 2011 jsme uspořádali první burčákovou zábavu. Den nato jsme dopoledne, nevyspalí,
utahaní, nastoupili doma proti Moravským Budějovicím, které nepatřily k našim zrovna oblíbeným
soupeřům. Vyhráli jsme 3:2 po skvělém výkonu, zvláště v první půlhodině. V ní jsme góly
Čtvrtníčkové ve 22., Bayerové ve 25. a Frühaufové ve 28. minutě rozhodli o výhře. Budějovice do
poločasu snížily v poslední pětiminutovce na 3:2. Ve druhé půli jsme výhru s vypětím všech sil
udrželi.
6. října 2018 jsme uspořádali osmou burčákovou zábavu. Den nato jsme dopoledne, nevyspalí,
utahaní, nastoupili doma proti "B" týmu Líšně. Vyhráli jsme 4:2 po výkonu, který se hodně podobal
tomu proti Moravským Budějovicím. Vynikající výkon v první půlhodině, v níž jsme soupeře
vygumovali ze hřiště, nám přinesl vedení 2:0. Potom jako by na nás padla únava a soupeř snížil. Ve
druhé půli vyrovnal, ale my jsme ze sebe vymačkali zbytky sil a připsali si další výhru.
Jak se zápas vyvíjel

Nastoupili jsme v rozestavení 4-3-3. Místo v základní sestavě nezbylo na Ptáčníkovou, která spolu
s Koledovou a Říčařovou zůstala mezi náhradníky. Levou stranu obrany si pronajala Zouharová.
Tříčlennou zálohu tvořily Sehnalová, Čtvrtníčková a Konečná. Do útoku se vedle tradičních Čechové
a Braunšlegerové zařadila výborná Bayerová. trenér Líšně Houšť měl ze svého širokého kádru k
dispozici směsici zkušených (Čelková, Kallová, Ilčíková, Helleportová, Mičínová) i mladých,
nadějných hráček, vyznávajících kombinační, celoplošný fotbal se spoustou přihrávek po zemi. Jenže
tento styl hry na nás neplatil.
Okamžitě po zahájení hry jsme totiž ovládli hřiště a Líšni nic nedovolili. Útočné i záložní trio
skvělým způsobem napadalo jejich rozehrávku už u líšeňské branky, kde jim odebíralo míče a vrhalo
se do útočení. Z toho plynula v úvodu naše téměř drtivá převaha, podporovaná navíc útočně laděnými
krajními obránci. Škoda, že nám nevycházela ještě lépe koncovka. Střely létaly všude, jen ne do
branky. To byl obraz první čtvrthodiny. Tu následující jsme naši převahu ještě vystupňovali a vyjádřili
ji i gólově.
18. Rychlá a přesná kombinace Konečné, Braunšlegerové a Čtvrtníčkové zaváněla gólem. Ale
koncovku posledně jmenované stačila brankářka Výletová reflexivně vyrazit.
19. Konečná vyzkoušela pozornost Výletové zdálky, ale míč minul těsně pravou tyč líšeňské branky.

22. Konečná vybídla k zakončení Braunšlegerovou. Výletová stačila její dobře umístěnou střelu
vyrazit.
22. 1:0 Ještě v téže minutě mířila Čtvrtníčková přesně k pravé tyči. Výletová stačila střelu ztlumit,
ale pro dobíhající BAYEROVOU bylo hračkou odražený míč poslat zblízka do sítě.
26. 2:0 ČTVRTNÍČKOVÁ kopala z pravé strany od branky rohový kop. Polohlasně jsme si řekl:
"Romano, smotej to do branky", a Romana to tam s pomocí teče Výletové opravdu poslala.
Po zásluze byl stav 2:0. Náš exhibiční výkon jsme dokázali proměnit v góly.
28. Hosté se poprvé v průběhu zápasu přiblížili k naší brance. A zůstali tam až do snížení našeho
vedení.
31. 2:1 Chybovali jsme v hloubi své vlastní poloviny hřiště. K míči se dostala ILČÍKOVÁ a zdálky
vystřelila. Rána jí sedla a skončila pod břevnem braky Jalové.
V poslední čtvrthodině první půle se hra přestěhovala do středu hrací plochy. My už jsme nebyli
tak aktivní jako v první půlhodině a dovolili jsme soupeři hru vyrovnat. Ono také tak nasazené tempo
nešlo vydržet. Navíc inkasovaný gól nás zbrzdil.
41. Dostali jsme se ještě jednou do šance. Čtvrtníčková poslala ze středu pole míč na rozběhnutou
Bayerovou, ale její zakončení na zadní tyč šlo nad branku.
Druhá půle se začala vyvíjet jinak než první. Hráčky Líšně pochopily, že ve své taktice budou
muset něco změnit. Zpřesnily přihrávky, zlepšily pohyb a hru vyrovnaly. Také díky tomu, že naše
napadání už nebylo tak agresivní.
60. Čechovou, která se rvala o každý míč a byla často tvrdě napadána, vyměnila Ptáčníková.
61. Výletová vyrazila nebezpečnou střelu Braunšlegerové mířící k pravé tyči.
68. 2:2 Šok pro náš tým. Hostující hráčky, které do této chvíle ani ve druhé půli se k naší brance
nedostávaly, využily nedůrazu na naší pravé straně. Míče se zmocnila KVASNICOVÁ a po krátkém
sólu překvapila vyběhnuvší Jalovou střelou nad ni.
To však bylo ze strany líšeňských vše. Z inkasovaného gólu jsme se rychle oklepali, vydolovali ze
sebe zbytky sil a znovu soupeře přilepili před jeho branku. Výsledek se záhy dostavil.
72. Čechová byla zpátky na hřišti za Ptáčníkovou.
72. 3:2 ČTVRTNÍČKOVÁ znovu předvedla, že zahrávání přímých kopů patří mezi její parádní
disciplíny. Střelu ze 30 metrů pověsila pod břevno a poslala nás do vedení.
76. Další přímý kop a znovu Čtvrtníčková. Tentokrát z asi 25 metrů se trefila k pravé tyči, ale
Výletová ji dobře umístěný míč chytila.
78. Z hranice pokutového území vystřelila tvrdě Braunšlegerová, ale míčem napálila jen bránící
hráčku Líšně.
80. 4:2 Ze stejné vzdálenosti vypálila i Konečná. Výletová sice míč vyrazila, ale jen k BAYEROVÉ,
která z malého vápna poslala míč nechytatelně do sítě.
86. Na hřiště se na poslední minuty dostala Říčařová, jenž vystřídala Čechovou.
87. Vyčerpanou Sehnalovou vyměnila Ptáčníková.
89. Po přihrávce Bayerové se mohla poprvé mezi střelce zapsat Říčařová. Ale míč z její kopačky trefil
jen včas vyběhnuvší Výletovou.
89. Ta ještě v téže minutě zabránila skórovat Ptáčníkové.
90. Konec. Za výkon v dnešním zápasu si všechny hráčky zasloužily plné absolutorium a zasloužený
potlesk diváků.
Vladimír Zřídkaveselý

