22. 8. 2015 – FK Rudná
TJ Sokol Jinočany
9. 8. TJ Sokol Vysoký Újezd - FK Rudná 0:7
První přátelák, který jsme sehráli 9. 8. 2015 se
Sokolem Vysoký Újezd pro nás dopadl minimálně
výsledkově nad očekávání. Bohužel se nás sešlo jen
12 a to i s mojí maličkostí, ale sestava špatná nebyla.
Újezd měl podobný problém a také mu chyběli hráči.
Od první minuty jsme byli aktivnější a fotbalovější.
Určitě se projevilo i to, že trénujeme už téměř měsíc a soupeř se sešel poprvé.
Kvalitě hry neprospělo tvrdé a drnovité hřiště, ale i tak jsme do poločasu
získali náskok 2:0! Ve druhém poločasu jsme hráli z kopce a přidali pohodlně
další branky. Celkové skóre na konci zápasu 0:7 z pohledu domácích!!!
Sestava: Soukup, Šedivec, Kotouč D., Šenfeld, Zachař, Kaucký, Rott,
Martínek, Berecz, Kotouč M., Sloup (Vraštil)
Hvězdičky: Kaucký, Martínek, Zachař
Petr Vraštil, trenér dospělých
16. 8. FK Rudná – FK Řeporyje 1:2
Druhý a poslední přátelák jsme sehráli včera 16. 8. 2015 se soupeřem z
Řeporyj, které hrají pražskou I.B třídu. Zápas se hrál na našem hřišti, které
bylo perfektně připravené. Hrálo se velice svižně, čemuž napomohla
kvalita obou týmů a také děšť, který trávník zrychlil. S tímto soupeřem
jsme se utkali i v přípravách na dva předešlé ročníky, ale tentokrát to byly
úplně jiné Řeporyje. Proti dřívějšku, kdy byl jejich tým přestárlý k nám
zavítalo velice vyvážené mužstvo. Zkušenost na pozicích stoperů a mladá
dravost směrem dopředu. V první půli byl zápas hodně vyrovnaný a šance
měly oba týmy. Žádný gól, ale dlouho nepadl, protože buď si dobře vedli
oba brankáři nebo hlavně my byli ve finální fázi zbrklí. První gól padl
zhruba ve 30. minutě, když zacílil nepřesným odkopem Honza Sloup do
vlastní branky a my prohrávali 0:1! Do přestávky už žádný jiný gól nepadl.
Ve druhé půli bych řekl, že jsme byli o kousek lepším týmem a odměnou
nám bylo vyrovnání. Po krásné akci a střele zhruba z 20 metrů se prosadil
M. Martínek, 1:1! Soupeř hrozil již téměř jen z brejků a my se snažili bušit
do jejich obrany. Podobně jako v první půli se nám, ale nedařilo dotáhnout
náznaky šancí až ke vstřelení gólu. V 76. minutě zahodili při našem
špatném střídání velké šance i hráči Řeporyj. Nejprve nastřelili tyč a ani z
dorážky nedokázali vstřelit rozhodující gól. Ten bohužel nakonec přeci jen
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padl a to do naší sítě. Běžela poslední minuta, když jsme ztratili na půlce
soupeře míč a brejk do naší otevřené obrany útočník hostí s přehledem
proměnil, 1:2!
I přes porážku musím hodnotit tento zápas velice kladně. Šlo o kvalitního
soupeře a i naše hra byla celkem pestrá. Doufám, že šrámy, které naši hráči
ze zápasu mají se do konce týdne ztratí.
Sestava: Poplužník, Šedivec, Zmeškal, Kotouč D., Zachař, Kaucký,
Martínek, Bialek, Berecz, Rott, Kotouč M., Kratochvíl, Sloup, Vraštil
Petr Vraštil, trenér dospělých
Nejbližší utkání
26. 08. ST 17.30
29. 08. SO 10.00
29. 08. SO 17.00
04. 09. PÁ 17.30
05. 09. SO 10.00
05. 09. SO 10.15
05. 09. SO 17.00
06. 09. NE 10.00
06. 09. NE 10.00
06. 09. NE 10.15
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turnaj
Č.Újezd (Rudná)

Zveme Vás na zápas

FK Rudná – Horoměřice
v sobotu 5. 9. 2015 od 17.00 hodin
Veškeré informace, novinky, tabulky a výsledky najdete na
klubových stránkách www.fkrudna.cz
Děkujeme našim sponzorům za podporu:
Město Rudná ● Technické služby Rudná ● Logosign ● SG Geosan
BACKBONE ● ZL Comm Line ● Čerpací stanice Šafránka Rudná
Restaurace Obzor ● Domo Hustoles ● Tiskárna EDIT ● TRAST
ELDATA poskytovatel internetu ● CBL Communication by light
Luboš Trýb – zemní a výkopové práce ● SAŠ Sklenáři ●CONSIT
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