Koněšín - FK Rudíkov (SO - 29.04.2017 – 16:00) (2016614A2A1501)
Výsledek (2:3) (Poločas (2:1))
Díváků: 80
Rozhodčí:
R
Kuba Michal
AR1 Videnský Bohumil
AR2 Musil Jiří (N)
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 24,5/26,3):
Soupeř (věkový průměr: 26,5/27,4):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Trnka Jan, Koch Jiří (63. branka na 2:2, 74. Skryja Vít), Dobrovolný Jan, Jaša Martin, Nožička
Lukáš (K) (40. branka na 1:1), Štolpa Ondřej (21. ŽK), Pažourek Josef, Komínek Filip (82. ŽK,
86. Trnka Jaromír (89. branka na 2:3, 90. Trnka Zbyněk)), Trnka Pavel, Skryja Martin
Soupeř - sestava:
Hůlka Matěj
Seifer Pavel (25. Dvořák Štěpán), Zahradníček Petr (K) (15. branka na 1:0, 49. ŽK), Karásek
Lukáš, Pospíšil Jiří, Loukota Michal, Pokorný Miloš, Svoboda Michal (83. Ševčík Michal),
Dvořák David, Badura Radim (41. branka na 2:1), Konečný Tomáš

KOMENTÁŘ:
Utkání začalo, k překvapení domácích fanoušků, útočně mužstvo hostů. Ve 4. minutě proběhl
z pozice pravého obránce hostující Jaša až do vápna, kde šel do kontaktu s obráncem. Z pozice lavičky
to vypadalo na pokutový kop, ale rozhodčí nepískal a šel uklidnit hostující lavičku. O přestávce sám
Jaša řekl, že se o faul nejednalo, že bránící hráč zasáhl míč. V 7. minutě hosté podnikli rychlý útok po
právě straně – Komínek na Trnku Jana, ten od brankové čáry dával pod sebe prudkou přihrávku na
bratra Trnku P., který v záklonu přestřelil branku. Hosté svoje útoky podnikají převážně po pravé
straně a dávají přihrávky pod sebe na nabíhající spoluhráče. V 11. minutě se po další takové akci
k míči dostal opět Trnka P., ale jeho střela šla opět nad bránu. Hned minutu na to měli hosté aut
tentokrát na levé straně u rohového praporku, míč doputoval opět k Trnkovi P., ten tentokrát
zakončoval technickou střelou, ale jeho oblouček těsně minul vzdálenější „šibenici“. Domácí se
k ničemu vážnějšímu nedostali, přišla však 15. minuta. To hosté zakládali útok, centr šel na Komínka,
který z první srážel směrem k vlastní brance, míč šel však přímo na domácího kapitána Zahradníčka a
ten ze třiceti metrů poslal padáček na hostující branku. Brankář Doležal pouze „kontroloval“ míč,
který zapadl pod břevno do branky a tak se domácí překvapivě ujali vedení hned první střelou mezi
tyče. Hostující hráči pokračovali ve své aktivní hře a v 17. minutě měl možnost srovnat výsledek
Komínek, Nožička ho krásně vysunul po pravé straně a ten se řítil sám na brankáře Hůlku. Ke smůle
hostujícího týmu Hůlka střelu vyrazil a vracející se obránce odkopl míč na rohový kop. Ve 21. minutě
přišel nešťastný zákrok hostujícího Štolpy, který po odkopnutí míče dojel domácího hráče Seifera.
Štolpa viděl ŽK a Seifer musel střídat. Po tomto okamžiku hostující hráči „ubrali“ na plynu a hra se
odehrávala ve středu hřiště bez výrazných šancí na obou stranách, více ze hry měli domácí, ale z této
optické převahy nedokázali ani vystřelit mezi tyče. Ve 32. minutě se tak do šance dostali opět hosté,
Nožička se zmocnil míče a šel s Komínkem 2 na 2, Nožičkovu přihrávku na Komínka však se štěstím
zachytil stoper domácího týmu, míč však poslal pouze před velké vápno, kde se ke střele dostal
stoper hostů Pažourek, jeho střela se však nevešla mezi tyče. Ve 37. minutě Skryja M. sebral míč
obránci a šel sám na brankáře, brankáři udělal kličku, ale míč si dal až k brankové čáře a tak místo
střely na prázdnou branku přihrával před bránu Komínkovi, míč však chytil vracející se brankář. Hosté
se přece jen dočkali branky, zahrávali trestný kop z hranice velkého vápna, Nožička střelu krásně
zatočil k tyči a to tak, že brankář nedokázal zareagovat. Z vyrovnání se však neradovali dlouho, po
hrubých chybách bránících hráčů darovali míč osamocenému Badurovi před brankářem Doležalem,
jeho první střelu dokázal ještě Doležal vyrazit, ale opakovaná střela už skončila v brance. Do šaten šli
tak domácí s vedením 2:1, když ze tří střel na bránu skončily dvě v síti.
Druhá půle začala vlažně a na hřišti se vice diskutovalo, než hrálo. Na to doplatil domácí kapitán
Zahradníček a uviděl ŽK. Domácím stav vyhovoval a tak se do útočení moc nehrnuli a spíše zdržovali.
Takže fotbal začali hrát opět hosté, v 55. minutě poslal Komínek centr na levou stranu Nožičkovi,
který míč vracel před bránu, Komínek na míč nedosáhl a Skryja M. si dávali přednost s Trnkem Janem
a tak domácí dokázala nebezpečí zažehnat. Horší to s domácími bylo v 63. minutě, to si na polovině
hřiště pohrál s protihráčem Trnka Jan, přímo ho posadil na zem, poslal centr do vápna, kde Komínek
patičkou poslal míč na neobsazeného Kocha a ten sám před brankářem dává vyrovnávací gól. Kochovi
po vstřelení gólu narostla křídla a bylo ho plné hřiště. Do velkých šancí se dostal v 65. minutě, ale
neměl klid k zakončení a v 67. minutě, kdy mu krásně míč naservíroval Trnka P., střela Kocha však
v jasné šanci skončila mimo branku. Když už hosté vstřelili v 71. minutě branku Komínkem, tak nebyla
uznána pro postavení mimo hru. V 74. minutě vystřídal hostující trenér Trnka Jaromír velmi dobře

hrajícího Kocha, který toho měl už „plné zuby“. V 78. minutě se odhodlal k útočení předstopér hostů
Štolpa a hosté šli do přečíslení 3 na 2, přihrávka Štolpy do volného prostoru však skončila až v rukou
brankáře. V 80. minutě hostující Trnka P. poslal centr na Komínka, který byl v bezprostřední blízkosti
brankáře a tak míč přihrál ještě na Skryju M., který střelou na prázdnou bránu trefil jen obránce. V 82.
minutě dostal míč za obranu Komínek, byl mu však odpískán ofsajd, on přesto kopl do míče a uviděl
tak ŽK. V 86. minutě sáhl hostující trenér opět ke střídání, Komínek toho měl po posledním sprintu
dost a dožadoval se střídání a tak tam Trnka Jaromír poslal sám sebe. Později se toto střídání ukázalo
jako geniální tah. Po třech minutách na hrací ploše dostal centr před velké vápno, připravil si míč na
jeho silnější levou nohu a pak jej uklidil k levé tyči brankáře Hůlky. Hosté tak potrestali velmi pasivní
hru domácího týmu, který celou druhou půli jen bránil. Po vstřelení branky se hned v další minutě
nechal Trnka Jaromír takticky vystřídat a tak lze říci VIDĚL – NASTOUPIL – ROZHODL a stačily mu čtyři
minuty na hřišti. Hosté si tři body odvážejí zaslouženě.
Nejlepší hráč Rudíkova: Koch Jiří
Slovo trenéra – Trnka Jaromír: „Před utkáním jsem měl problém se sestavou a tak jsem povolal
Komínka a přemluvil ke hře nachlazeného Štolpu. Mužstvo se semklo a předvedlo dobrý útočný
výkon, opět však byl problém s proměňováním šancí. Budeme s tím muset něco udělat. Nutno však
dodat, že nám vítězství daroval soupeř svou pasivní hrou.“

