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5. 11. 2016 – FK Rudná 
TJ Sokol Holubice 

 

29. 10. 2016 Sokol Dobrovíz - FK Rudná 1:2 (1:1) 

V sobotu 29. 10. 2016 jsme vyrazili k venkovnímu 

zápasu do Dobrovíze. Tento tým nám byl loni 

konkurentem v boji o postup a nakonec postoupil z 

druhého místa s námi. Naše poslední vzájemné zápasy 

v loňské sezóně, v Dobrovízi vítězství 3:1, doma 2:0 a 

letos jsme hráli v Dobrovízi pohár a vypadli po 

penaltovém rozstřelu, když zápas v normální hrací době skončil 1:1. ● V 

průběhu týdne to vypadalo s týmem všelijak, ale nakonec jsme se sešli a i přes 

absence M. Samka, M. Kotouče a J. Pragera, jsme mohli pomýšlet na dobrý 

výsledek. ● Do zápasu jsme nastoupili s velkou chutí a elánem. To mělo za 

následek, že domácí obrana často jen odevzdávala míče a my si byli schopni 

vytvářet šance. Bohužel naší momentální slabinou je jejich proměňování, které 

nás stojí často zbytečné síly, nervy a hlavně body (viz. zápas s Chotčí, ale i 

Libčicemi)! V 15. minutě jsme se konečně dočkali gólu. To Míra Rott vysunul 

kolmou přihrávkou Marka Kauckého a ten ze svého nájezdu domácího brankáře 

prostřelil, 0:1! Pak následoval festival dalších zahozených šancí. Ty největší 

zahodili Štefan Jungmann (2x), který hrál jinak asi svůj nejlepší zápas za 

Rudnou a Lukáš Vlček (1x). Domácí hrozili sporadicky, i když po jednom 

závaru byli gólu hodně blízko. Hráči si asi mysleli, že se nám nemůže nic stát, 

protože převaha byla patrná, ale fotbal dokáže být krutý. Ve 43. minutě došlo 

ke zbytečné ztrátě míče, následoval faul Jirky Šedivce a domácí zahrávali 

standardku asi z 25 metrů. Dobře umístěnou střelu P. Boušky ještě dokázal náš 

brankář vytáhnout, ale nikdo mu podobně obětavě nepomohl, došlo k dorážce 

R. Soukupa a bylo srovnáno na 1:1! To byl trest za nevyužité šance a konec 

prvního poločasu. ● Do druhé půle jsme šli s tím, že nesmíme udělat chybu a 

věřit, že nějaké šance ještě přijdou a my je proměníme. Vyšlo nám to hned v 50. 

minutě, kdy se po autovém vhazování uvolnil M. Kaucký a našel před brankou 

volného L. Vlčka, který dal důležitý gól, 1:2! I nadále jsme byli aktivnější, i 

když domácí prostřídali a trochu krok srovnali. Pojistka mohla přijít po hlavičce 

Š. Jungmanna nebo střele M. Čiháka, ale ani jeden z nich nedokázal branku 

trefit. Moc nechybělo a dopadlo to s celým zápasem stejně jak s prvním 

poločasem. V 82. minutě se v pádu opřel do míče domácí Bouška, ale naštěstí 

trefil jen dobře postaveného Honzu Soukupa v naší brance! V posledních 

minutách už jsme si vedení vzít nenechali a získali jsme další důležité body do 

tabulky! ● Sestava: Soukup, Šedivec, Zmeškal (K), Kotouč D. (73. Havel), 
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Zachař, Kaucký, Berecz, Rott, Čihák, Jungmann, Vlček (86. Doherty) ● 

Hvězdičky: Vlček, Kaucký, Berecz. Petr Vraštil, trenér dospělých  

 

22. 10. 2016 FK Rudná - Sokol Choteč 1:1 (0:1) 

V sobotu 22. 10. 2016 se hrál na našem hřišti zápas o průběžné čtvrté místo v 

tabulce. Náš soupeř z Chotče ztrácel jen jeden bod a poslední soutěžní zápas (1. 

kolo poháru 2015/16) jsme doma prohráli 0:4! Od tohoto zápasu však náš tým 

doznal značných změn a tentokrát jsme s porážkou nepočítali, protože až na pár 

výjimek nám mnoho hráčů nechybělo. ● Do utkání jsme vstoupili odhodlaně. 

Již ve druhé minutě jsme mohli slavit gól a uklidnit se. Bohužel brejk, téměř 

dva na nikoho jsme vyřešili hodně špatně a dali jsme zbytečně vyniknout 

hostujícímu brankáři, který měl být jen za statistu! Nebyla to však naše jediná 

šance. Během úvodní čtvrthodinky jsme mohli dát i další branky. Šance 

přicházely po centrech ze strany, ať už ze hry nebo po rohových kopech. Ale 

naše zakončení byla nepřesná a nedůrazná. Někdy nám i vázla komunikace mezi 

útočícími hráči. Hosté úvodní tlak přečkali a začali být také nebezpeční směrem 

dopředu. Zahrávali množství rohových kopů a po jednom jsme měli velké štěstí. 

To běžela asi 30. minuta a hostující hráč dokázal přímo z rohu trefit naše břevno! 

Zápas se vyrovnal a bojovalo se uprostřed hřiště. Ve 42. minutě došlo k naší 

ztrátě míče a následně jsme si vypomohli faulem asi 35 metrů od naší branky. 

Hostujícímu týmu se podařilo zahrát volný přímý kop na zadní tyč, kde zůstal 

nikým nehlídaný J. Měchura a hlavou poslal míč do naší sítě, 0:1! ● Krátce na 

to měl šanci vyrovnat Milan Berecz, ale brankář hostí jeho střelu bodlem 

vyrazil. Při tomto zákroku se však zranil a musel nuceně střídat. Do branky hosté 

stáhli autora gólu Měchuru. A tento hráč v poslední minutě první půle ukázal, 

že je velkým univerzálem, když po závaru před svojí brankou dokázal skrýt míč 

ve své náruči! ● Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že přijdou další šance a 

my minimálně vyrovnáme. Opak byl však pravdou a do šancí už se naši hráči 

tak lehce nedostávali. Přesto jsme již v 57. minutě srovnali skóre, to když zapadl 

centr Š. Jungmanna od vzdálenější tyče překvapivě do správné sítě, 1:1! Ani 

tento šťastný gól nám k větší převaze nepomohl. Hosté hráli disciplinovaně a za 

zmínku z naší strany stojí již jen situace z 80. minuty, kdy střídající Jan Prager 

stačil hlavou přistrčit míč, sice mimo vyběhnutého brankáře, ale také mimo 

branku. Ani hosté již gól nedali a velice slušné utkání skončilo remízou 1:1! 

Ztratili jsme doma další dva body. Soupeř byl kvalitní, hrál se celkem pohledný 

fotbal a to i na těžkém terénu. Utkání jsme "ztratili" hned v úvodu, kdy jsme 

nedotáhli naše šance, po kterých se mohl zápas vyvíjet jinak! Na druhou stranu 

musím uznat, že jsme vyrovnali z ničeho. Hosté nás předčili produktivitou a 

týmovějším pojetím. Ten druhý aspekt mi dělá větší vrásky než neproměněné 

šance! ● Sestava: Soukup, Čihák, Samko, Zmeškal (K), Zachař, Kaucký, 



3 
 

Berecz, Rott, Jungmann, Vlček (73. Prager), Kotouč M. ● Hvězdičky, Zmeškal, 

Samko, Zachař Petr Vraštil, trenér dospělých 
 

Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

29.10. „A“ Dobrovíz Rudná 1:2 

29.10. U10 Vestec Jinočany/Rudná 12:27 

28.10. U12 Lety Rudná/Zbuzany 4:1 

22.10. „A“ Rudná Choteč 1:1 

22.10. U12 Rudná/Zbuzany Všenory 10:2 

22.10. U8 turnaj Úhonice 4. místo 
 

Nejbližší utkání 

Datum Den Čas Mužstvo Domácí Hosté 

06. 11. NE 09.00 U8 turnaj Drahelčice 

06. 11. NE 10.00 U15 Červený Újezd Rudná/Zbuzany 

12. 11. SO 10.00 U12 Rudná/Zbuzany Jeneč 

12. 11. SO 10.00 U12 Jinočany/Rudná Povltavská FA 

12. 11. SO 14.00 „A“ Zlatníky Rudná 

19. 11. SO 14.00 „A“ Rudná Měchenice 
 

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  

Zveme Vás na zápas 

FK Rudná – Měchenice 
v sobotu 19. 11. 2016 od 13.30 hodin 
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Aktuální tabulka A1A – Okresní přebor 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Libčice  10 9 1 0 52:10 28 

2 Holubice  10 9 1 0 41:7 28 

3 Zlatníky  10 7 0 3 49:26 21 

4 Rudná  10 6 2 2 27:13 20 

5 Choteč  10 6 1 3 33:20 19 

6 Štěchovice B  10 4 3 3 17:16 15 

7 Měchenice 10 5 0 5 19:32 15 

8 Tuchoměřice 10 3 3 4 17:30 12 

9 Psáry 10 3 2 5 17:27 11 

10 Dobrovíz 10 3 1 6 22:27 10 

11 Roztoky  10 2 2 6 19:43 8 

12 Hostivice 10 1 3 6 15:25 6 

13 Jeneč  10 1 1 8 14:38 4 

14 Úhonice 10 0 2 8 4:32 2 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté Hřiště 

05.11.2016 14:00  Zlatníky Měchenice Zlatníky 

05.11.2016 14:00  Rudná Holubice Rudná 

05.11.2016 14:00  Tuchoměřice Dobrovíz Tuchoměřice 

05.11.2016 14:00  Jeneč Choteč Jeneč 

05.11.2016 14:00  Hostivice Úhonice Hostivice 

05.11.2016 14:00  Psáry Libčice Psáry 

05.11.2016 14:00  Roztoky Štěchovice B Roztoky 
 

Výsledky předešlého kola 

Datum a čas Domácí Hosté Skóre 

28.10.2016 14:30  Štěchovice B Psáry 4:0 

29.10.2016 14:30 Libčice Hostivice 5:1 

29.10.2016 14:30 Úhonice Jeneč 0:1 

29.10.2016 14:30 Choteč Tuchoměřice 8:3 

29.10.2016 14:30 Dobrovíz Rudná 1:2 

29.10.2016 14:30 Holubice Zlatníky 4:1 

29.10.2016 14:30 Měchenice Roztoky 4:2 

 


