Nedvědice - FK Rudíkov (SO - 10.08.2019 – 17:00) (2019610A3B0203)
Výsledek (3:1) (Poločas (0:1))
Díváků: 60
Rozhodčí:
R
Zadina Petr
AR1 Bílek Zdeněk
AR2 Kocour Erik
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 22,9/23,5):
Soupeř (věkový průměr: 23,9/22,7):
Rudíkov - sestava:
Trnka Lukáš
Lehký Drahoslav (52. vlastní branka na 1:1), Dobrovolný Jan, Trnka Pavel, Pažourek Josef (K) (59. ŽK),
Štolpa Ondřej, Klíma Tomáš (24. Mikyska Miroslav), Skryja Martin (8. branka na 0:1), Malec Pavel,
Koch Jiří (85. Chyba Jakub)

Soupeř - sestava:
Havlík Dan
Trdý Ladislav, Prudký Zdeněk (83. Pokorný Pavel 90. branka na 3:1), Jirásek Lukáš, Sytař Petr (56. ŽK),
Škutchan Filip, Mareš David (87. Sytař Jan), Havlíček Michal (K) (65. ŽK), Pachlopník Matěj (32. ŽK),
Vašíček Martin (63. branka na 2:1), Bracek David (70. ŽK)

KOMENTÁŘ:
Hosté se do zápasu pustili nebojácně, v 7. minutě podnikli rychlý útok, který vedl Skryja M., přešel
v souboji jeden na jednoho a pak přihrál Štolpovi, kterému se nepovedlo poslat přihrávku Skryjovi
zpět a o míč přišel. V 8. minutě udělal „hrubici“ domácí brankář Havlík, při odkopávání míče přihrál
soupeři Skryjovi M. a ten rutinérsky poslal míč k tyči do sítě a hosté se ujali vedení. V 10. minutě
zahrozili opět hosté, Koch vhodil aut na Dobrovolného a ten poslal centr za obranu domácího týmu
na Pažourka, který z „voleje“ vystřelil nad, navíc byl Pažourkovi odmáván ofsajd. V 16. minutě poslal
hostující Trnka P. míč z trestného kopu do vápna, kde našel Štolpu, ten hlavičkou lehce posunul míč a
ten skončil nad bránou domácího týmu. V 19. minutě to hořelo na druhé straně, domácí poslali centr
za obránce hostů, na míč si naběhl útočník a vypíchl jej před hostujícím brankářem Trnkou L., míč
útočník dohnal u brankové čáry a poslal centr před bránu bez brankáře, před dobíhajícím domácím
hráčem však stihl zasáhnout hostující Malec a míč odkopl na rohový kop. Ve 24. minutě museli hosté
sáhnout ke střídání, při obranném zákroku se zranil Klíma a do hry šel Mikyska. Ve 31. minutě domácí
opět zahrozili, po závaru ve vlastním vápně Malec odkopl míč na polovinu domácího týmu. Ve 33.
minutě předvedli hosté krásnou akci, Štolpa dal „českou uličku“ na Skryju M., ten v těsné blízkosti
brankáře dal přihrávku pod sebe Trnkovi P., který měl větší část branky odkrytou, ale poslal míč do
míst, kde se do branky vracel brankář Havlík a ten si s míčem poradil. Ve 36. minutě nabídl vyrovnání
domácímu týmu Lehký, nepovedl se mu odkop míče z vlastního vápna a přihrál soupeři, který se
snažil poslat míč do sítě ke vzdálenější tyči, ale branku minul a tak se šlo do kabin za stavu 0:1.
I do druhého poločasu vstoupili hosté aktivně, po pravé straně zaútočil Štolpa a poslal centr Skryjovi
M., ten poslal centr před bránu a před dobíhajícím Trnkou P. stačil míč odkopnout stoper domácího
týmu. Ve 48. minutě hostující Koch vyzkoušel technickou střelu z levé strany, letící míč směřoval ke
vzdálenější šibenici a domácí brankář jen koukal, jak to dopadne, na štěstí pro něj míč skončil mimo
branku. V 52. minutě poslali domácí opět jeden ze svých dlouhých nákopů do velkého vápna hostů,
brankář Trnka L. odkopl míč před dobíhajícím spoluhráčem s protihráčem, míč se od hráčů odrazil
směrem k hostující brance, Lehký ve snaze míč odkopnout jej poslal do prázdné branky a bylo
srovnáno. Pak se na hřišti trošku přitvrdilo a rozhodčí byl nucen na obou stranách sjednat pořádek
udělením žlutých karet. V 61. minutě to vypadalo slibně pro hosty, Pažourek vybojoval na pravé
straně míč, poslal centr do vápna, kde byl Skryja M., ten z otočky vystřelil, brankář Havlík tentokrát
předvedl výtečný zákrok a míč vyrazil na rohový kop. O minutu později si to oba hostující hráči
vyměnili, tentokrát si míč vzal na vlastní polovině Skryja M., přešel přes dva domácí hráče a poslal míč
Pažourkovi, na kterého domácí hráči zapomněli, ten šel sám na brankáře, ale nedokázal jej překonat.
Pak přišlo na staré ale pravdivé pořekadlo „NEDÁŠ – DOSTANEŠ“. Domácí po získání míče po šanci
Pažourka poslali dlouhý nákop po levé straně, domácí hráč přešel přes Lehkého a poslal centr do
vápna, kde nabíhal Vašíček a hlavou poslal míč do sítě. Domácí se ujali vedení 2:1. Hosté se
s výsledkem nechtěli smířit, snažili se útočit, ale výsledkem byla pouze šance v 75. minutě, to vhodil
Pažourek dlouhý aut do vápna domácích Trnkovi P., ten hned nestřílel a pak už u něj byli oba stopeři
a tak v tísni poslal „malou domů“ brankáři. V poslední minutě hráli hosté vabank, vzadu zůstal jen
Mikyska a Dobrovolný, druhý jmenovaný při odkopu trefil míčem soupeře a ti šli tři hráči na dva
protihráče a poradili si stím na jedničku a pojistili tak výsledek. Hosté sehráli smolný zápas a jedou
z Nedvědic bez bodu, ale za předvedenou hru se nemuseli stadět.

Trenér - Trnka Jaromír:
“Hráče musím za předvedený výkon pochválit. Připravili jsme si několik vyložených šancí, které jsme
však nevyužili. Branky jsme dostali po našich hrubých chybách.”
Asistent trenéra - Trnka Lukáš:
„Herně to z naší strany nebylo špatné, ale bohužel jsme neproměnili několik vyložených šancí a to nás
stálo lepší výsledek.“
Nejlepší hráči:
Skryja Martin, Malec Pavel

