FK Rudíkov – Pyšel (NE - 09.06.2019 – 16:30) (2018614A1A2603)
Výsledek (6:1) (Poločas (4:0))
Díváků: 120
Rozhodčí:
R
Svoboda Ladislav
AR1 Vídenský Bohumil
AR2 Ján Jiří
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 24,4/23,7):
Soupeř (věkový průměr: 25,3/25,4):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Skryja Zdenek, Dobrovolný Jan, Trnka Jan, Nožička Lukáš (K), Trnka Pavel (87. branka na 6:1), Mikyska
Miroslav (27. Miškela Jan), Pažourek Josef (24. branka na 2:0, 34. branka na 3:0, 36. branka na 4:0,
85. branka na 5:1), Štolpa Ondřej (75. Chyba Jakub), Skryja Martin (8. branka na 1:0, 68. Skryja Vít),
Malec Pavel (64. Lehký Drahoslav),

Soupeř - sestava:
Šoukal Luboš
Skryja Jan (40. ŽK, 46. Nováček Robert), Šubert Daniel, Šoukal Radek (74. branka na 4:1), Tůma Lukáš,
Hadraba Lukáš, Dvořák Filip (53. Moudrý Dušan), Tůma Ondřej (K), Pištora Daniel, Šabacký David,
Nováček Ivo

KOMENTÁŘ:
První šanci utkání měli domácí hráči, ve 2. minutě utekl po pravé straně Skryja M., poslal míč před bránu na
Pažourka, ten pustil za sebe na Trnku J. a ten zakončil akci střelou, brankář míč vyrazil a obránce odkopl. Ve 4.
minutě se ke střele z hranice velkého vápna dostali hosté, ale brankář Doležal byl na správném místě a míč
vyboxoval. Ještě nadějněji pro hosty to vypadalo v 7. minutě, kdy si krásně narazili a najednou byl ve vápně
v šanci Pištora, šanci zakončil slabou střelou do rukou Doležala. O minutu později se skóre měnilo, domácí
Pažourek dostal přihrávku na pravé straně, zatáhl míč k brankové čáře a poslal přihrávku před bránu
Skryjovi M., který zakončil střelou levou nohou k tyči a bylo to 1:0. Od té doby na hřišti začali výrazně
dominovat domácí hráči. V 11. minutě vybojoval míč Trnka J., prošel mezi obránci do vápna a místo střely chtěl
přihrát, ale míč přihrál soupeři. V 15. minutě odkop hostů od brány zachytil Štolpa a hlavou poslal míč
Skryjovi M., ten zakončil střelou mimo bránu. V 16. minutě individuální akce Pažourka, zaběhl s míčem až před
hostujícího brankáře, špatná přihrávka však ukončila velmi slibnou akci. V 18. minutě poslal Malec krásný pas
na Skryju M., ten ustál souboj s obráncem a přihrál Trnkovi J. a ten vystřelil mimo bránu. Ve 24. minutě další
útok domácího týmu, který táhl po pravé straně Trnka J., využil své rychlosti a utekl obránci, poslal centr před
bránu na Pažourka a ten poslal míč do sítě. Ve 30. minutě zahrál Trnka P. rohový kop do vápna hostů, hostující
obránci měli co dělat, aby míč odkopli. Ve 34. minutě se ke střele z 30 metrů odhodlal Skryja M., míč se odrazil
od břevna k Trnkovi J. a ten už byl sám před brankářem, míč přihrál před prázdnou bránu Pažourkovi a ten už
měl jednoduchý úkol poslat míč do prázdné brány. Ve 36. minutě poslal dlouhý centr Lehký na Skryju M., ten
hlavou prodloužil za obranu hostů, tam si naběhl Pažourek a šel sám na brankáře, zakončil střelou vedle
vyběhnutého brankáře a dal již svůj třetí gól v utkání. To byl také konečný účet prvního poločasu.
Druhý poločas se hrál za slunného počasí v „pouťovém“ tempu. V 62. minutě chyboval obránce hostů a
„namazal“ Štolpovi, který střelou z hranice velkého vápna trefil tyč. V 65. minutě si do vápna hostů naběhl
Skryja M. a střelu vyboxoval brankář Šoukal L. V 72. minutě se do ojedinělé šance dostali hosté, útočník ve
vápně vystřelil, ale Doležal se nenechal překvapit a míč vyrazil. V 74. minutě se hosté dočkali branky, domácí
obránci podcenili rohový kop hostů a ve vápně byl neobsazený Šoukal R. a hlavičkou poslal míč do sítě. V 82.
minutě to byl na straně domácích Trnka J., který poslal centr před bránu, kam si naběhl obránce Dobrovolný,
ale jeho zakončení nesměřovalo mezi tyče. Přišla 85. minuta a trestný kop domácího týmu, míč si postavil
Pažourek a z cca 35 metrů dal nejkrásnější gól utkání, skoro vymetl pavučiny vzdálenější šibenice. Poslední gól
utkání dal Trnka P. v 87. minutě, narazil si s Dobrovolným a pak už měl před sebou jen brankáře, míč poslal
k tyči a nedal brankáři žádnou šanci.

Trenér - Trnka Lukáš: „Soupeř od začátku utkání působil odevzdaně a tak i přes nevýrazný výkon jsme
dosáhli vysokého vítězství.“
Nejlepší hráč: Pažourek Josef

