Moravské Budějovice - FK Rudíkov (SO - 21.09.2019 – 15:30) (2019610A3B0806)
Výsledek (4:1) (Poločas (0:1))
Díváků: 40
Rozhodčí:
R
Šimek Milan
AR1 Pavlas Jiří
AR2 Jonáš Petr
DFA:
Hráči Rudíkov – zahajovací sestava:

Rudíkov (věkový průměr: 22,5/23,5):
Soupeř (věkový průměr: 23,9/25,2):
Rudíkov - sestava:
Doležal Lukáš
Jura Lubomír, Dobrovolný Jan, Trnka Jan, Nožička Lukáš (K) (58. Chyba Jakub (80. Pospíšil Bohumír)),
Pažourek Josef (42. branka na 0:1, 67 ŽK), Štolpa Ondřej, Klíma Tomáš, Skryja Martin, Malec Pavel,
Koch Jiří

Soupeř - sestava:
Jelínek Jaroslav (33. ŽK)
Kosmák Josef (61. branka na 1:1), Benda Jan, Horecký Jan (74. branka na 4:1), Novotný Vlastimil (70.
branka na 2:1), Svoboda Kamil, Stehlík Libor (77. Dvořák Ondřej), Stark Pavel (71. branka na 3:1, 73.
ŽK), Premar Mario, Benda Petr (80. Premar Mateo), Pařízek Martin (K)

KOMENTÁŘ:
Zápas začal z „hurta“, ve 3. minutě Stehlík utekl po levé straně a poslal míč Kosmákovi, který
z malého vápna minul bránu soupeře. Hned po rozehrání poslal hostující kapitán Nožička dlouhý
centr Skryjovi, ten si narazil míč s Pažourkem a už měl před sebou jen brankáře Jelínka, Skryja vystřelil
a z dobré střelecké pozice minul bránu. Ve 13. minutě to byli domácí, kteří podnikli útok po pravé
straně, útočník utekl bránícím hráčům Rudíkova a poslal centr před bránu, kde jeho spoluhráč
v tutové šanci netrefil míč. V 16. minutě hostující Trnka zahrál rohový kop a ve vápně našel Malce,
ten hlavou poslal míč nad branku. V 18. minutě chybovali hosté při zakládání útoku, míč získal domácí
hráč a utekl po pravé straně, zacentroval a našel spoluhráče Stehlíka, jeho hlavičku z malého vápna
bravurně vytáhl nad břevno brankář Doležal. Po rozehrání rohového kopu se k zakončení dostal opět
Stehlík a přestřelil bránu. Ve 26. minutě brankář Doležal poslal dlouhý nákop na obránce soupeře,
domácí stoper poslal malou domů a na míč se kromě brankáře řítil i Skryja, brankář byl o chloupek
dříve u míče a míč ukopl na aut. V těchto momentech začali mít hosté více ze hry. Ve 29. minutě
Nožička z poloviny hřiště poslal centr za obranu soupeře a tam si naběhl Skryja, únik zakončil střelou
těsně vedle brankové tyče. Ve 32. minutě hostující Dobrovolný poslal z levé strany centr do vápna
domácích a tam se po míči vrhnul Skryja a akrobatickou hlavičkou poslal míč mimo bránu. Ve 38.
minutě se po delší době osmělili domácí, mezi obránci hostů se velice dobře prosadil Stehlík, dostal
se i ke střele, míč na aut srazil Nožička. Ve 42. minutě se hosté dočkali, brankář Doležal kopl dlouhý
nákop, Skryja hlavou posunul směrem k soupeřově brance a tam si mezi stopery zaběhl Pažourek,
míč si nachystal na pravou nohu a míč poslal do brány, takže do kabin šli hosté spokojenější.
Druhý poločas začali domácí tlakem, pak však hosté podnikli bleskový útok po levé straně, konkrétně
to byl Skryja, míč zatáhl a přihrál pod sebe Malcovi a ten vystřelil, na správném místě byl brankář
Jelínek a míč chytil. V 55. minutě přišel útok domácích, útočník se dostal až před brankáře Doležala,
míč poslal vedle něj, míč v nouzi odkopl na rohový kop Nožička a při tomto zákroku se zranil (zranění
stehenního svalu) a musel střídat. Trenér hostů musel překopat pozice hráčů a na hře bylo znát, že
Nožička chybí. Hostující hráči to vycítili a na bránu Doležala se hrnul útok za útokem. Obrat ke změně
výsledku začal v 61. minutě, útok po pravé straně, centr před bránu, Stehlík na míč nedosáhl, ale za
ním byl ještě Kosmák a ten se nemýlil a míč poslal do sítě. V 70. minutě zahrávali domácí trestný kop,
ve vápně hosté neuhlídali Novotného a ten hlavou vstřelil branku. Hned o minutu později bylo o
utkání rozhodnuto, domácí poslali dlouhý nákop směrem na bránu soupeře, stoper hostů míč
podběhl a Stark šel sám na Doležala a nedal mu šanci. Nejkrásnější branka domácích přišla v 74.
minutě, to se do míče z cca 35 metrů opřel Horecký a vymetl pavučinu v šibenici. Domácí pak polevili
a hra se odehrávala mezi vápny. Nakonec se branky mohli dočkat ještě hosté, v 85. minutě utekl po
pravé straně Trnka a vystřelil ke vzdálenější tyči, míč skončil těsně mimo brankové tyče. Hosté tak
odjížděli s velice nelichotivým výsledkem.
Trnka Lukáš:

Komentář: Opět jsme na hřišti soupeře podali velice slabý výkon. Dopředu nás sráželo velké
množství nepřesností, v obranné činnosti individuální chyby, za které jsme byli potrestáni.
Nejlepší hráč: Nikdo, ale jestli musim fakt někoho říct tak Josef Pažourek

Hosté po půli vedli

Po úvodním oťukávání se do první šance dostal domácí Stehlík, ale jeho hlavičku, po centru
Starka, vyškrábl hostující Doležal nad břevno. Z následného rohu pak pálil stejný hráč vysoko
nad. Domácí se dále snažili prosadit dlouhými nákopy před branku. S nimi si však hostující
obrana dokázala poradit. V závěru poločasu měli možnost skórovat i hosté. Střela Skryji ani
hlavička Nožičky nemířily mezi tyče. Branka padla až tři minuty před koncem poločasu, když
dlouhý výkop rudíkovského brankáře propadl za domácí obranu k volnému Pažourkovi, který
nabídnutou příležitost využil - 0:1.
Domácí po přestávce otočili

Po hodině hry konečně protrhli domácí střeleckou smůlu a během čtvrt hodiny rozhodli o
jednoznačném vítězství. Nejdříve centr Novotného na vzdálenější tyči poslal do sítě Kosmák 1:1. Za dalších deset minut posadil K. Svoboda míč z trestného kopu přesně na hlavu volného
Novotného - 2:1. Po další minutě hry se prosadil z hranice velkého vápna Stark - 3:1.
Úspěšnou čtvrthodinu pak zakončil nádhernou střelou do šibenice Horecký - 4:1. Vedení
mohl ještě navýšit aktivně hrající Novotný, ale jeho střelu k tyči bravurně vyrazil Doležal.
Poslední šanci utkání měli hosté, ale střela Trnky ve vyložené šanci šla těsně vedle tyče. Za
předvedený výkon ve druhém poločase si domácí všechny body plně zasloužili.
Ohlasy k zápasu

FK Rudíkov
Lukáš Trnka (asistent trenéra): Opět jsme na hřišti soupeře podali velice slabý výkon. Dopředu nás
sráželo velké množství nepřesností, v obranné činnosti individuální chyby, za které jsme byli
potrestáni. Nejlepší hráč asi nikdo, ale pokud někdo podal dobrý výkon, tak Josef Pažourek a Lukáš
Nožička do té doby, než se zranil a musel ze zápasu odstoupit.

