27. 5. 2017 – FK Rudná
Tělovýchovná jednota Sokol Dobrovíz
Sokol Choteč - FK Rudná 1:3 (0:1)
Sobota 20. 5. 2017 a další zápas, tentokrát na hřišti
v Chotči. Na podzim jsme s tímto soupeřem doma
jen remizovali 1:1, ale na jaře má zatím Choteč
nevyrovnané výkony a věřili jsme, že můžeme
zvítězit. Nějaké výpadky v sestavě byly, ale nijak
zásadní. Od začátku jsme měli více ze hry, ale na první šanci jsme si museli
počkat do 20. minuty. Martin Samko se na hranici vápna protáhl přes tři
hráče, ale svoji slabší nohou pouze nastřelil brankáře domácích. Chvíli po
této tutovce přišla další šance stejného hráče. Tentokrát zakončoval po rohu
typicky hlavou, ale netradičně vedle poodkryté branky. My tyto šance
neproměnili a ke slovu se dostali i domácí. Nejprve jsem však musel udělat
jednu změnu, protože pro obnovené zranění musel již ve 25. minutě
odstoupit Sláva Jellúš, kterého nahradil David Kotouč. Asi ve 30. minutě
nechala naše obrana za sebe naběhnout pohyblivého a nejlepšího hráče
domácích Milana Szöcse, který naštěstí z úhlu mířil jen do boční sítě. Dále
následovala chybná rozehrávka našeho brankáře, přes střed pole, ale naše
jednička dokázala skvělým zákrokem chybu napravit! Opět jsme se začali
koncentrovat a dostali jsme se i do vedení. Ve 39. minutě vyslal Alex
Hartig kolmici na Marka Kauckého a ten svůj nájezd proměnil s
přehledem, 0:1! Takto skončil první poločas a vedení to bylo asi
zasloužené. ● Do druhé půle jsme nastoupili s vědomím, že nic není
rozhodnuté, ale na rozdíl od domácích máme možnost hru ještě změnit
případným střídáním. To co se odehrálo v úvodních minutách druhého
poločasu, rapidně připomínalo náš podzimní první poločas se stejným
soupeřem. Domácí jakoby zůstali v kabině a my měli jednu loženku za
druhou. Ty největší dvě zahodili naši útočníci. Nejprve se krásnou
zasekávačkou uvolnil Štefan Jungmann, ale pak dokázal trefit jen nohu
domácího brankáře. Pak zase postupoval sám na gólmana Milan Berecz,
ale jeho křižná střela si cestu do sítě nenašla. Několikrát zastavil naše hráče
odmávaný ofsajd. Když jsme z úvodního tlaku nic nevytěžili, tak přišel
přísný trest. Nákop směrem k našemu vápnu, nesprávná komunikace mezi
brankářem a stoperem, který míč sice odhlavičkoval, ale jen k nohám
Vasyla Cherevka. Tento hráč se v 64. minutě opřel do míče ukázkově a náš
brankář byl bez šance, 1:1! Od tohoto okamžiku na nás padla deka a byli
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jsme přišpendleni k našemu vápnu. Nedokázali jsme kombinovat ani
podniknout nějaký rychlý výpad. Přicházeli jsme celkem lehce o míče a
nabídli domácím sérii rohů a také volných přímých kopů. Bylo třeba něco
změnit. V 72. minutě jsem tedy vystřídal vyčerpaného Jungmanna. Do hry
a středu zálohy tak přišel Míra Rott a na hrot jsem vysunul Milana
Kotouče. Ještě chvíli jsme odolávali tlaku domácích, ale pak si vše zase
sedlo a vrátili jsme se do hry o vítězství. Běžela 85. minuta, když jsme po
dlouhé době zahrávali rohový kop. Hartig poslal střílený míč na přední tyč,
zde ho v těžké pozici zasáhl Kaucký a na zadní tyči se nejrychleji
zorientoval Patrik Zmeškal, 1:2! Protože jsem měl k dispozici ještě dva
náhradníky, chtěl jsem hru rozkouskovat a provedl taktická střídání. V 88.
minutě tak nastoupil na pouhou minutu Honza Sloup, kterého vzápětí
nahradil Michal Martínek. Toto střídání bylo nejen taktické, ale i hodně
šťastné. V poslední minutě utekl po křídle Kaucký a namazal před
prázdnou branku právě Martínkovi, který zpečetil výsledek na 1:3! Tímto
vydřeným vítězstvím jsme si upevnili třetí pozici. K jejímu udržení i po
konci soutěže nám chybí jeden bod, což je na nováčka celkem překvapení a
myslím, že i úspěch. Teď jen soutěž řádně dohrát, protože nad námi visí
možnost vyloučení ze soutěže a veškerá práce by přišla vniveč!!! ●
Sestava: Soukup, Jellúš (25. Kotouč D.), Zmeškal (K), Samko, Zachař,
Kaucký, Kotouč M., Hartig, Čihák, Berecz (88. Sloup (89. Martínek)),
Jungmann (72. Rott) ● Hvězdičky: Zmeškal, Kaucký, Samko
Petr Vraštil, trenér dospělých
FK Rudná - Sokol Úhonice 1:0 (1:0)
o ostudě z minulého týdne, kdy jsme se nedokázali na zápas vůbec sejít,
nás čekalo další utkání. Hrálo se v sobotu 13. 5. 2017 a k derby dorazil
sousední Sokol Úhonice. Obavy, že se ani tentokráte nesejdeme, se naštěstí
nenaplnily. Během "volných" 14 dnů se čtyři hráči (Zmeškal, Hartig,
Kotouč M., Berecz) uzdravili, pracovní volno umožnilo nastoupit zase
Čihákovi a Jeníčkovi, úspěšně jsem poprosil k návratu na hřiště Floriána a
tak jsem měl dokonce hráče na střídání. ● V podzimním utkání jsme
vyhráli v Úhonicích 3:1, ale soupeř v zimní pauze nezahálel a výrazně se
posílil. Momentálně mu patřilo 12. místo a na svém kontě měli hosté 18
bodů (po podzimu měli 4 body). Nečekalo nás tedy nic lehkého! ● Úvod
zápasu byl spíše vyčkávací. Obě obrany pracovaly spolehlivě a
zodpovědně, k nějakému presování na polovině soupeře nedocházelo. Po
kombinacích mezi obránci obou týmů, přicházel většinou dlouhý míč,
protože oba týmy mají ve svých řadách rychlostní typy hráčů. Ve 12.
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minutě nám vyšla hezká křídelní akce. Milan Berecz unikl po lajně,
odcentroval a míč přistál u nohou Lukáše Jeníčka. Tento hráč vystřelil svoji
silnější levou nohou, brankář sice směr jeho střely vystihl, ale míč před ním
tečoval hostující obránce do jeho protipohybu a bylo to 1:0! Tím se hra
trochu otevřela, protože Úhonice chtěly co nejdříve vyrovnat. Z toho
vyplynula další naše velká šance. Tentokráte přišel centr od Marka
Kauckého, krásný náběh, výskok a hlavička Milana Berecze, kterou
zastavilo bohužel břevno! Celkově jsme byli v první půli, z mého pohledu
trochu lepším týmem, ale posledních pět minut poločasu nás hosté hodně
zatlačili. Najednou naši hráči více faulovali a z toho plynul tlak hostí.
Obrana musela být stále ve střehu, střežit rychlonohého Vitalije Kravcova a
silového Orhana Dumanjiče. Ještě před poločasem musel pro obnovené
zranění odstoupit velice slušně hrající Berecz a nahradil ho Milan Čihák.
Do konce první půle však už gól nepadl. ● Druhý poločas byl ještě více
bojovný než ten první. Jiskřilo se hlavně uprostřed hřiště, zkrátka bylo
vidět, že jde o derby a hosté se nechtějí s porážkou smířit. Šancí nebylo
mnoho ani na jedné straně. My mohli přidat druhý gól po kolmici na
Štefana Jungmanna, ale ten branku přestřelil a byl mu navíc stejně
odmáván ofsajd. Další dobrá příležitost přišla po centru od Jellúše, ale
Jeníček na míč nestihl zareagovat a Kaucký těžkou dorážku nezvládl.
Horká chvíle přišla pro hostujícího brankáře ještě jedna. To si všiml jeho
špatného postavení Hartig, zkusil technicky vystřelit z úctyhodných 30
metrů a míč doplachtil na spojnici. Více šancí jsme neměli. Hosté i nadále
hrozili nákopy směrem k našemu vápnu a po jednom střetu se dožadovali
penalty. Ta se však nepískala a bojovalo se dál. Několikrát bojovnost
hostujících hráčů překročila hranice vkusu a nepěkný zákrok schytal právě
Alex Hartig, ale je pravda, že první faul přišel od něj. Pan rozhodčí však
usoudil, že není třeba ten den někoho vylučovat a dohraje se to 11 na 11.
Největší šanci na vyrovnání měl asi 15 minut pře koncem Kravcov. Kaucký
na naší půlce chyboval a prakticky vysunul hostujícího Dumanjiče, který
dokázal přesně přihrát na Kravcova. Útočník Úhonic šel do kličky na
vybíhajícího Soukupa, ale míč do odkryté branky naštěstí nedokázal
správně nesměrovat! Přes taktické střídání už naši hráči závěr zápasu
ukopali a v těžkém utkání jsme zvítězili těsně 1:0! ● Za přístup, disciplínu
a touhu zvítězit si zaslouží pochvalu všichni hráči, ale i tak zkusím některé
vyzdvihnout. ● Sestava: Soukup, Jellúš, Zmeškal (K), Samko, Zachař,
Kaucký, Hartig, Kotouč M., Berecz (44. Čihák), Jungmann, Jeníček (66.
Florián (89. Havel)). ● Hvězdičky: Zmeškal, Samko, Kotouč M.
Petr Vraštil, trenér dospělých
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Aktuální tabulka A1A – Okresní přebor
Rk.
Družstvo
Záp.
+
1 Libčice
21
19
2 Holubice
22
17
3 Rudná
22
15
4 Zlatníky
22
12
5 Dobrovíz
22
10
6 Štěchovice B
22
8
7 Choteč
22
9
8 Měchenice
22
8
9 Tuchoměřice
22
7
10 Psáry
22
7
11 Hostivice
22
6
12 Úhonice
22
6
13 Roztoky
22
4
14 Jeneč
21
4

0
2
2
4
1
3
8
2
2
3
2
3
3
4
3

0
3
3
9
9
6
11
12
12
13
13
13
14
14

Skóre
102:19
85:25
56:23
78:62
54:51
51:38
59:58
30:63
36:67
47:70
34:54
25:54
43:84
37:69

Body
59
53
49
37
33
32
29
26
24
23
21
21
16
15

Zveme Vás na zápas

FK Rudná – Zlatníky
v sobotu 10. 6. 2017 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
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