7. kolo MSDŽ "C"
TJ RAKOVEC Kotvrdovice – SK HUHTAMAKI Okříšky 2:0 (1:0)
Rozhodčí:Hudec Martin – Kosička Libor, Stanček Martin
Diváků:30
Žluté karty:
85. Klímová Dana
85. Čtvrtníčková Romana
Výsledky:
Tasovice – Medlánky 2:3 (2:2)
Tasovice vedly 2:0, ale o výhře Medlánek rozhodla hattrickem Svobodová.
Troubsko – Jihlava 3:9 (2:5)
Jevišovice –Líšeň"B" 1:0 (1:0)
První výhra Jevišovic v soutěži.
Góly:

15. 1:0 ČECHOVÁ Karolína – po odraženém míči
87. 2:0 ČTVRTNÍČKOVÁ Romana (Braunšlegerová Ivona)
Sestavy:
RAKOVEC:
Říčařová Karolína (5) - Svobodová Lucie (7), Klímová Dana (7), Vágnerová Vladimíra (7),
Ptáčníková Nikola (7) - Sehnalová Kateřina (5), Čtvrtníčková Romana (7), Konečná Iveta (7) Braunšlegerová Ivona (6), Čechová Karolína (7), Bayerová Anna (6)
střídání:
40. Koledová Kateřina (-) za Čechovou
50. Čechová za Koledovou
73. Kovářová Barbora (-) za Sehnalovou
průměrná známka za výkon: 5,916
Okříšky:

Nováková Adéla – Poláková Zuzana, Suchánková Lucie, Pospíšilová Petra, Laušová Ivana,
Pospíšilová Anna, Matyášová Gabriela, Hortová Marie, Minářová Michaela, Papírníková Andrea,
Neumanová Hana.
na střídání:
Jahodová Edita

LOUČENÍ S PODZIMEM
Poslední podzimní zápas jsme sehráli doma s předposledním týmem tabulky a věřili si na další
domácí výhru. Tu jsme uhráli, ale nerodila se lehce.
Celek z Okříšek se rozestavil kolem vlastního pokutového území, zhustil obranu a za celý zápas se
na druhou stranu hřiště téměř nepodíval. Chyběla mu jeho nejlepší střelkyně Kazatelová, autorka šesti
z osmi vstřelených gólů týmu, kterou nebyl schopen nikdo nahradit.
Bylo tedy na nás, abychom dali co nejrychleji gól, který by nás uklidnil a zároveň rozevřel
obrannou ulitu hostí.
Gól jsme sice dali poměrně brzy, ale na průběh zápasu to nemělo podstatný vliv. Okříšky se dopředu
vůbec nedostávaly, protože nenašly recept na naši spolehlivou defenzívu. Nám se zase příliš nedařilo v
ofenzívě. Dobré hře v poli chybělo zakončení v podobě dalších gólů. V koncovce jsme nezvládali
často finální přihrávku, ani rychlejší kombinaci, která by vedla k přečíslení bránícího soupeře.
Nevyužívali jsme, hlavně v první půli vůbec levou stranu, na níž byla Bayerová odříznuta od hry. Bylo
to hlavně zásluhou hry záložní trojice, jež se soustředila na hru po pravé straně, kde se ještě do útočení
často zapojovala neúnavná Svobodová. Ve druhé půli se to změnilo. Konečně jsme začali využívat i
prostory po levé straně. Do ofenzívy se tlačila i Ptáčníková a na hře to bylo hned znát. Nebylo to však
moc platné, protože jsme se stále potýkali s neproduktivní koncovkou. Sice jsme v průběhu zápasu
dvakrát trefili brankovou konstrukci, ale to se nepočítá. O výsledek jsme se tedy obávali až téměř do
konce. Ne tak zásluhou hráček Okříšek, ale mohla přijít chyba a naše snaha by přišla vniveč. To se
však nestalo.
Cesta k výhře
nastoupili jsme bez Jalové, takže svoji premiéru v brance si odbyla mladičká Říčařová. Práci
neměla skoro žádnou, v brance spíš mrzla, ale její zákrok v 70. minutě za stavu 1:0 byl velmi důležitý.
V poli jsme hráli, i díky absenci zraněné Zouharové, v rozestavení 4-3-3. Od výkopu zápasu jsme se
usadili na polovině Okříšek. Dobře jsme kombinovali v poli, dostávali jsme se k přímému ohrožení
jejich branky, ale v koncovce nám nepřálo štěstí.
8. První střelu na branku obstarala Čtvrtníčková z přímého kopu. Trefila se však nad.
15. 1:0 Naší vedoucí brance předcházela hrubá chyba hostí. Brankářka Nováková vyhodila míč na
Minářovou. Pohotová ČECHOVÁ však byla rychlejší, zmocnila se míče a střelou z bezprostřední
blízkosti k levé tyči nás poslala do vedení.
Jestli jsme si mysleli, že nyní to půjde samo, tak jsme se mýlili. Naše herní převaha byla viditelná,
ale co z toho, s koncovkou jsme byli na štíru.
17. Další přímý kop Čtvrtníčkové vyrazila Nováková na rohový kop.
19. Na centr Klímové za obranu Okříšek Čtvrtníčková na hranici penaltového puntíku nedosáhla.
25. Čtvrtníčková poslala přetažený rohový kop z pravé strany na Bayerovou. Ta vrátila míč do
pokutového území na Braunšlegerovou, jejíž střela skončila těsně vedle pravé tyče.
26. Po akci z pravé strany se míč dostal k neobsazené Konečné, jež ho z osmnácti metrů trefila
parádně. Už už jsme se radovali z gólu, ale cestu míče do sítě zastavilo břevno.
28. Přesný centr Klímové našel ve velkém čtverci Braunšlegerovou, jíž však zradilo zpracování.
To bylo v první půli z naší strany vše, a protože soupeř byl neškodný, upadla hra do průměru.
40. Koledová vystřídala v útoku Čechovou.
Druhý poločas byl věrnou kopií prvního. Hosté bránili, my dobývali. Dlouho bezvýsledně.
50. Koledová přepustila své místo Čechové.
53. Rozebrali jsme rychlou kombinací v podání Čechové, Čtvrtníčkové a Braunšlegerové obranu
Okříšek, ale výsledkem byla jen nastřelená levá tyč od Braunšlegerové.
62. Rohový kop Konečné zakončila střelou z voleje nad branku Braunšlegerová.
67. Také střela Konečné po přihrávce Braunšlegerové skončila nad.
70. Až v této minutě se podívaly hráčky Okříšek jak vypadá naše branka zblízka. Laušové se podařilo
vysunout Hortovou, ale slibně se rozvíjející akce ztroskotala výborně vyběhnuvší Říčařové.

70. Druhý pokus o ohrožení naší branky přišel vzápětí. V pádu se pokoušela zakončit Poláková, ale
přestřelila.
73. Poprvé se na podzim objevila na hřišti Kovářová, která vystřídala Sehnalovou. Zařadila se na
pravou stranu obrany, odkud se vysunula do zálohy útočně laděná Svobodová.
74. Míč putoval po ose Čtvrtníčková, Konečná k Braunšlegerové, ale její koncovka šla nad.
81. Pro Braunšlegerovou je branka soupeřek na podzim zakletá. Její volej na zadní tyč minul zařízení
jen těsně.
85. Za řeči po faulu viděla Klímová žlutou kartu. Totéž potkalo i Čtvrtníčkovou.
87. 2:0 Konečně jsme svou převahu přetavili v gól, a to parádně. Celou akci rozjela brejkem z vlastní
půle rychlonohá Braunšlegerová. Utekla všem a předložila míč do pokutového území
ideálně ČTVRTNÍČKOVÉ. Ta si se situací poradila způsobem sobě vlastním a s přehledem a grácií
uklidila míč do sítě u levé tyče.
90. Konec zápasu, naše výhra a už rok trvající domácí neporazitelnost.
Do kroniky po Okříškách
70. zápas bez obdrženého gólu celkem
230. vstřelený gól v I. poločasu celkem – Karolína Čechová – v 15. minutě na 1:0
330. bod ve II. poločasu celkem
170. bod ve II. poločasu doma
20. zápas – Karolína Čechová
1. zápas v brance – Karolína Říčařová
1. vychytaná nula – Karolína Říčařová

Vladimír Zřídkaveselý

