6. kolo MSDŽ "C"
FKM Vysočina Jihlava - TJ RAKOVEC Kotvrdovice 4:0 (2:0)
Rozhodčí:Havlín Marek - Juříček Pavel, Pojezný Karel
Diváků:50
Výsledky:
Jihlava – RAKOVEC 4:0 (2:0)
Okříšky – Tasovice 0:4 (0:1)
Medlánky – Jevišovice 5:2 (2:0)
Líšeň "B" - Troubsko 1:2 (0:1)
třetí porážka Líšně v řadě
Tabulka:
1. Jihlava
2. Medlánky
3. RAKOVEC
4. Líšeň "B"
5. Tasovice
6. Troubsko
7. Okříšky
8. Jevišovice
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29:13 12
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Góly:
16. 1:0 Fatrdlová
23. 2:0 Šanderová
49. 3:0 Soukupová
90. 4:0 Mařincová
Sestavy:
Jihlava:
Šefčíková Nela – Wasserbauerová Lucie, Jůzlová Eliška, Petrašová Bára, Jelínková Radka, Fatrdlová
Marie, Šanderová Monika, Petrlíková Karolína, Soukupová Natálie, Novotná Simona, Mařincová
Jana.
na střídání:
Kozinová Martina, Macháčková Annika, Kutlvašrová Markéta, Lavičková Barbora, Němcová Radka,
Paříková Nikola.
RAKOVEC:
JALOVÁ Kateřina (3) - SVOBODOVÁ Lucie (5), KLÍMOVÁ Dana (5), ZOUHAROVÁ Marie
(5), PTÁČNÍKOVÁ Nikola (6) - SEHNALOVÁ Kateřina (5), KONEČNÁ Iveta (4),
ČTVRTNÍČKOVÁ Romana (4), BRAUNŠLEGEROVÁ Ivona (4), BAYEROVÁ Anna (4) ČECHOVÁ Karolína (4)
střídání:
29. ŘÍČAŘOVÁ Karolína (5) za Sehnalovou
59.Sehnalová za Braunšlegerovou
71. Braunšlegerová za Čechovou
75. Čechová za Konečnou
89. Konečná za Zouharovou
průměrná známka za výkon: 4,5

SOUPEŘ NAD NAŠE SÍLY
Do Jihlavy nás zavál los skoro na den přesně po sedmi letech. Tehdy 15.10.2011 jsme sem jeli v 8.
kole jako vedoucí celek tabulky. Výsledek tehdejšího zápasu byl stejný jako ten dnešní, včetně
poločasového skóre. Jen vítěz byl jiný. Hattrick Čtvrtníčkové a navrch gól Prausové byl vyjádřením
naší převahy.
Dnes se situace obrátila a v Jihlavě nás čekal vedoucí tým tabulky, který doposud ztratil body
pouze remízou 0:0 v Tasovicích, a navíc znovu umělá tráva.
Jihlavské hráčky se představily v plné parádě a dokázaly nám, proč jsou v čele skupiny. Hrály
výborný, kombinační fotbal se spoustou přihrávek do volných prostorů, byly rychlé, zkrátka fotbalová
kvalita byla na jejich straně. Hrály bez chyb, kterými by nás dostaly do hry.
Nám se nedařilo. Byli jsme u všeho podstatného pozdě, nestíhali jsme reagovat na často strojovou
kombinaci soupeřek. Dopouštěli jsme se chyb v obranné činnosti. Pětičlenná záloha si nedokázala
vyhovět, poztrácela hodně míčů zkaženými přihrávkami. V útoku osamocená Čechová sice bojovala,
ale nebyla včas doplňována, přes obranu Jihlavy se stejně jako ostatní neprosadila. Nepomohla ani hra
na dva útočníky od stavu 2:0. Nepodržela nás ani Jalová, jenž dostala laciné góly na 1:0 a 3:0.
JAK ŠLY MINUTY
Jeli jsme pouze s dvanácti hráčkami, chyběly Vágnerová s Koledovou. Se základním rozestavením
4-5-1, v němž Zouharová nahradila Vágnerovou, Ptáčníková se po dvouzápasové absenci postavila na
svůj levý kraj obrany. Zesílili jsme zálohu ve snaze nedovolit Jihlavě rozehrávat. Zvolenou taktiku
jsme však díky mnoha nepřesnostem, a také výborné hře Jihlavanek, nezvládli. Vyrovnaná byla snad
jen první čtvrthodina, v níž jsme měli o něco více ze hry, ale bez ohrožení soupeřovy branky.
7. Po chybě Bayerové se po pravé straně dostala do šance Fatrdlová. Naštěstí pro nás vystřelila vedle
levé tyče.
10. Po rohu Čtvrtníčkové se opřela do míče Čechová, jenže trefila jen jednu z hráček domácích.
16. 1:0 Petrašová vysunula kolmou přihrávkou za naši obranu Šanderovou. Ta poslala centr z levé
strany po zemi před naši branku. Jalové míč k našemu zděšení prošel mezi nohama a pro
FATRDLOVOU bylo snadné poslat míč do sítě k pravé tyči. Snaha Zouharové napravit minelu Jalové
byla marná.
23. 2:0 Ani tentokrát jsme nezachytili kolmici mezi obránce, čehož využila rychlá ŠANDEROVÁ,
která ho po úniku po levé straně poslala podél Jalové podruhé do sítě.
29. Říčařová vystřídala zdravotně indisponovanou Sehnalovou.
Po druhém vstřeleném gólu jihlavské hráčky polevily v tempu, vědomy si získaného náskoku, a hra
se vyrovnala. I díky tomu, že jsme začali pozorněji bránit, ale směrem dopředu jsme se neprosadili.
44. Pozornost Jalové vyzkoušela zdálky Wasserbauerová, ale bez úspěchu.
Vstup do druhé půle nám vůbec nevyšel.
49. 3:0 SOUKUPOVÁ si vzala míč pod kontrolu pár metrů od vlastní brankové čáry a už jí ho nikdo
nesebral. Prošla přes celou naši levou stranu až téměř k naší brankové čáře. Odtud vystřelila z
nemožného úhlu. Míč trefil vzdálenější tyč, odkud se odrazil do sítě.
59. Braunšlegerovou vystřídala Sehnalová.
61. Propadli jsme na pravé straně obrany, odkud se dostala do stoprocentní šance Šanderová. Její
gólovku vykopla z brankové čáry Ptáčníková. Šanderová se znovu zmocnila míče, ale vystřelila těsně
vedle pravé tyče do zámezí.
71. Čechovou vystřídala Braunšlegerová.
75. Čechová byla zpět na hřišti místo Konečné.
76. Poprvé ve druhé půli jsme vystřelili na branku a donutili Šefčíkovou k zákroku po střele Sehnalové
z úhlu z levé strany.
78. Macháčková vystřelila nebezpečně k levé tyči, Jalová však byla na místě.
84. Braunšlegerová zakončila svoje sólo jen střelou vedle levé tyče.
86. Na hranici našeho pokutového území byla nevybíravě faulována Zouharová bez povšimnutí
rozhodčího. ten jen tak na okraj pískal jen naše prohřešky proti pravidlům, jihlavským hráčkám
neodpískal ani jeden faul! Rozhodčí fouknul do píšťalky až po následném faulu Klímové ve stejném
místě. Zouharová zůstala po zákroku nehybně ležet a se zraněním skončila v jihlavské nemocnici.

89. Vystřídala ji Konečná.
90. 4:0 Z přímého kopu stanovila konečný výsledek zápasu střelou k levé tyči MAŘINCOVÁ.

Vladimír Zřídkaveselý

