Vážení sportovní přátelé,

Dnešní soupeř – SK Březnice

přestože fotbalistky Brumova v pohodě uhájily svou příslušnost
v elitní Moravskoslezské lize žen, v následující sezoně už tuto
soutěž hrát nebudou. Klubové vedení sedmého týmu druhé ligy
se
totiž rozhodlo, že v novém soutěžním ročníku budou Brumovjanky o
mistrovské body bojovat pouze v ženské Moravskoslezské divizi.
„V letní přípravě jsme se zaměřili zejména na souhru. V základní sestavě totiž spousta
hráček změnila své posty. Ikdyž letos docházka na tréninky nebyla ideální, tak věřím, že
zabojujeme nejhůř o třetí místo," plánuje trenér Robin Sochora.
Hráčky Brumova až na výjimky po celou minulou sezonu předváděly solidní výkony.
Dokázaly o body obrat i týmy z čela tabulky. Konečná sedmá příčka proto není
zklamáním a v nabité konkurenci jsme s tímto umístěním byli spokojeni..
Pražské vedení fotbalového asociace ČR se ovšem rozhodo letošní ročník druhé ligy
reorganizovat způsobem, který je pro Brumov neakceptovatelný. Mimo jiné posunulo
věkovou hranici hráček směrem nahoru a veškerá jednání jak disciplinární komise tak
všechny aktivy, se odehrávají v Praze. Udělali jsme sice krok zpátky, ale snad vedení
FAČRu-komise žen v čele s paní Damkovou a Berbrem pochopí, že tímto způsobem
organizovat dívčí kopanou na Moravě od kancelářského stolu, bez absolutní znalosti
poměrů na Moravě nejde a přehodnotí své neuvážené rozhodnutí. Vždyť v bývalé 2.
Moravskoslezské lize žen zůstalo pouhých 6 týmů a výhled do budoucna, že by vítězové
jednotlivých divizí měli zájem jí hrát pod „Prahu“ je více nežli nejistý.
Co se týká změn v kádru děvčat, mateřské povinnosti si odešla plnit opora zadních řad
Monika Plášková ze Zlína, která v týmu chyběla již v jarních utkáních, Marie Lysáková,
reprezentantka ČR v kategorii U-17 a U-19 odešla na hostování do 1.FC Slovácko
(populistické rozhodnutí vedení komise žen v Praze již neumožňuje střídavý start u žen
přes dvě soutěže). S fotbalem skončila Jana Trochtová z důvodů studijních. Brankařka
Eliška Florešová odešla na hostování do Nezdenic.
Naopak na hostování ze Slavičíma přišly patnáctileté Magdalena Suchánková a Gabriela
Presová a z Vlachovic čtrnáctiletá Sarah Bednářová. V plánu je navázání úzké
spolupráce s týmem TJ Nedašov, kde vznikl pod vedením Ladislava Fojtíka dívčí oddíl.
Soupiska pro sezónu 2012/2013 :
Iveta Krahulcová (brankařka-1992), Eva Sochorová (obrana-1985), Sabina Krahulová
(obrana-1992), Monika Miklasová (obrana-1993), Radka Koutná (obrana-1995), Adéla
Kozubíková (obrana-1992),
Adriana Škrabolová (záloha-1992), Kristýna Olejníková (záloha-1994), Magdalena
Suchánková (záloha-1997), Sarah Bednářová (záloha-1999), Gabriela Presová (záloha1996),
Adéla Poláchová (útok-1991), Barbora Jelínková (útok-1988), Darina Buriánková (útok1996), Blanka Frajtová (útok-1997)
Věkový průměr týmu děvčat FC ELSEREMO Brumov je 18 let.
Trenérem zůstává Robin Sochora a vedoucí týmu Ivo Polách. Členy realizačního týmu
dále jsou Mgr. Josef Lysák a Pavel Floreš.

Tradiční
účastník,
třetí
tým
posledního
ročníku
Moravskoslezské divize
žen skupiny B a nejúspěšnější
regionální celek v soutěži žádné velké změny v kádru nechystá.
„Nikdo z loňských tahounek neodešel. Zkoušíme ale nové
mladé naděje. Tým však bude opět postavený především na osvědčených oporách,"
tvrdí trenér Karel Dolina, který kolektiv povede společně s Jiřím Tylem.
A právě na duo brankářek Michaela Molová a Nikola Malotová, na zkušenou stoperku s
velkým přehledem, dobrou rozehrávkou a zároveň kapitánku Žanetu Vaculíkovou budou
v Březnici opět nejvíc spoléhat. „Osa základní sestavy bude i v následující sezoně
postavená ještě na jisté stoperce Soni Huťkové, další vůdčí osobnosti týmu záložnici
Marii Uhlířové a samozřejmě i na kanonýrce Petře Gregorové," nezapomíná na své další
fotbalové klenoty kouč Dolina. Letní přípravu v Březnici motivuje navíc i povedené jaro
posledního ročníku divize.
„Čerpali jsme z dobré kondice, kterou jsme nabrali v zimě. Kromě zápasu s Hovorany,
kdy se nám podařilo před vlastními diváky ztratit dvoubrankový náskok, jsme ostatní
utkání zvládli díky silnému útoku. Ten byla skvěle podporovaná záložní řadou. Na
výborných výsledcích se podepsala i stabilizovaná obrana," chválí ještě dnes vůdce
lavičky Karel Dolina. Ten za nejpovedenější střetnutí svého celku považuje výhry nad
Mutěnicemi 9:0 a Velkými Pavlovicemi 4:2. Těší ho i remíza 2:2 na hřišti silného
Holešova.
„Přes léto bylo naším hlavním cílem nabrat fyzickou kondici. V plánu bylo sehrát několik
přípravných zápasů proti jiným ženským celkům. Osvědčily se nám i modelové souboje s
mužstvy starých pánů a v tomto trendu chceme pokračovat i letos," prozradil náplň léta
březnický trenér, jehož láká v příštím ročníku divize opět obsadit nějakou z medailových
pozic.
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Poslední vzájemná utkání :

Mistrovské utkání MSDŽ 26.9.2009 SK Březnice- FC ELSEREMO Brumov 2:3 (1:0)
Branky : 52´Marie Trčková, 54 a 58´´ Sochorová Eva
Mistrovské utkání MSDŽ 24.4.2010 FC ELSEREMO Brumov – SK Březnice 2:1 (2:1)
Branky : 10´ Sochorová Eva, 43´ Poláchová Adéla – 13´ Cíbiková Dagmar
Přátelské utkání 2.3.2012 UMT Brumov FC ELSEREMO Brumov - SK Březnice 4:1 (3:1)
Branky: Adriana Škrabolová 2, Darina Buriánková, Kristýna Frýželková

*Fotbal je krásná hra! Přináší nám štěstí, radost ale i smutek a pláč *
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM KOLEM:

FC ELSEREMO Brumov

FK Nové Sady-FC ELSEREMO Brumov - 4:1 (4:0)
sestava : Jana Trochtová-Eva Sochorová, Monika Miklasová, Sabina Krahulová,
Magdalena Suchánková-Adriana Škrabolová, Kristýna Olejníková, Darina Buriánková, Sarah
Bednářová- Adéla Poláchová, Gabriela Presová (Blanka Frajtová)
Tým Nových Sadů disponuje velmi kvalitním kádrem, ve kterém hrají hráčky s prvoligovými
zkušenostmi, což se v průběhu utkání projevilo. Loňský ročník MSDŽ vyhrály Nové Sady se ziskem
64 bodů za 21 vítězství, 1 remízu a pouhé dvě prohry se skórem 159 : 23 !! Mladý brumovský tým
měl v první půli potíže s ubráněním opor domácích Lexové, Mokrušové a Černuškové, zvláště pak,
když k tomu za tichého přihlížení hlavního arbitra ještě přidaly nepřiměřenou tvrdost, což odnesla
Eva Sochorová rozbitou pusou. Paradoxně jí byl odpískán faul, ze kterého jsme obdrželi první gól .
Standardní situace soupeře se hostům nepodařilo uhlídat ještě dvakrát a čtvrtý gól padl
z vymyšleného pokutového kopu. Ve druhé půli Brumovjanky naopak dominovaly, měly hru zcela
v rukou a Nové Sady pouze za cenu ostrých faulů hlídaly svůj náskok. Snížit se podařilo Adéle
Poláchové pěknou střelou z 25 metrů, ale to bylo vše. Domácí hráčky s blížícím se koncem utkání
se již více válely po trávníku jak hrály. Brumovjanky si tedy z Olomouce-Nových Sadů přivážejí sice
prohru, ale slibný výkon ve druhé půli naznačuje, že to soupeři s nimi nebudou mít lehké. Do týmu
výborně zapadla nová děvčata ze Slavičína, která na svůj věk odvedla solidní výkon.
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FC ELSEREMO Brumov
vs

SK Březnice
neděle 2.9.2012
10:00 hodin

hlavní rozhodčí : Pavel Bartoň-Buchlovice
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