10. 6. 2017 – FK Rudná
SK Sokol Zlatníky
TJ Sokol Holubice - FK Rudná 1:2 (0:1)
Další mistrovské utkání jsme hráli v sobotu 3.6.2017 na
horké půdě v Holubicích. Domácí tým měl v tabulce o
čtyři body více než naše mužstvo, patřilo mu tedy druhé
místo a na podzim se nám podařilo doma tohoto soupeře
porazit 4:0. Jestliže na podzim jsem ve vítězství věřil,
tak odveta měla být dle mého názoru a naší sestavy
jednoznačně v režii domácího týmu. K utkání jsme vyrazili jen s 11 hráči, tři kluci
nastoupili ve stavu, který fotbal moc neumožňoval, a i kdyby byli všichni hráči
100% v pořádku, tak do optimální sestavy jsme měli daleko. Nutno podotknout,
že i domácím chyběli nějací hráči základu, nejvíce asi Pavel Rodr a i přes
početnou střídačku do hry žádného náhradníka nepustili, což o něčem také svědčí.
Před zápasem jsem byl velký pesimista a hráče jsem nabádal jen k tomu, aby
zápas přežili ve zdraví, neplýtvali silami a pokud možno neutrpěli debakl. Tomu
všemu byla podřízena nezvykle defenzivní a pasivní taktika. Při ztrátě míče jsme
hráli s pěti obránci a zahuštěným středem hřiště. Volné pole působnosti měli
prakticky jen naši dva útočníci. Po zisku míče jsme naopak spoléhali na rychlost a
fyzické fondy našich křídelních hráčů. V první půli se nám dařilo i nad mé
očekávání. Zahuštěný střed pole byl v úvodu velikým problém pro překonání
domácími hráči. O to více se náš tým semkl a obětoval, když nám hned v 5.
minutě vyšla krásná akce. Domácí zálohu i obranu jsme překonali dvěma
kolmými přihrávkami a Milan Kotouč dokázal domácího brankáře prostřelit, 0:1!
Jak jsme odkrývali kraje hřiště, tak domácí tým mnohokrát centroval do našeho
pokutového území, ale naši tři stopeři i brankář si počínali skvěle. Jen jednou se
dostal do nebezpečného náběhu domácí kanonýr Jiří Valtr, ale Honza Soukup včas
vyběhl a byl u míče dříve! Největší šanci na vyrovnání měl v první půli Jan
Hovězák, kterého se nepodařilo vystavit do ofsajdu a postupoval na našeho
brankáře úplně sám, s relativním klidem. Honza Soukup si počínal však mazácky
a i tento nájezd lapil! Uskákali jsme i sérii rohových kopů a drželi těsné vedení.
Nevím proč (šlo jen o kosmetickou úpravu bodového rozdílu v tabulce), ale zápas
byl hodně vyhrocený. Již v první půli jsem musel třikrát na hrací plochu a
ošetřoval jsem dva naše hráče (rozbitý nos Míry Rotta, achilovku stejného hráče a
kotník Štefana Jungmanna). Zatímco my jsme byli potrestáni jednou žlutou
kartou, tak tyto brutální zákroky se obešly bez karetní domluvy. My jsme měli
ještě dva náznaky rychlých protiútoků, ale finálka nám nevyšla. Další gól už v
první půli nepadl a do kabin jsme šli s těsným vedením. ● Hráči si sáhli však
hodně do svých současných sil a moc jsem nevěřil, že druhou půli můžeme vedení
udržet. Jak skvěle začal první poločas, tak špatně začal ten druhý. Ve 48. minutě
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získal v našem vápně míč Marek Kaucký a vyvážel ho ven, bohužel byl zezadu
dohrán Hovězákem a to tak nešťastně, že si klepl rukou o míč. Všichni jsme
mysleli, že se píská faul na našeho hráče, ale rozhodčí tento kontakt neviděl a
pískala se penalta! Exekuce se ujal Ondřej Jurko, a i když moc nechybělo, tak
konečně Soukupa šťastně překonal, 1:1! Od této chvíle se hrálo prakticky jen na
naší polovině. Náš výborný brankář, ale měl ještě svůj nadstandardní den. My
jsme se dostali k ojedinělému výpadu, ale Marek Kaucký si nenavedl ideálně míč
a branku domácích netrefil. V 52. minutě fauloval dost nevybíravým způsobem
domácího útočníka Martin Samko a po zásluze viděl žlutou kartu. To byl jeden z
klíčových momentů zápasu. Sice jsme standardku přestáli a míč odvrátili, ale
pohroma přišla o šest minut později. Na polovině hřiště fauloval zezadu domácího
záložníka Patrik Zmeškal a očekávali jsme, že bude také právem „odměněn“.
Jenže domácí hráč pokračoval v krkolomném pohybu směrem vpřed, po pěti
metrech narazil do Martina Samka, který mu čistě vypíchl míč a rozhodčí hru
správně přerušil. Rozhodčí i správně sáhl do kapsy a vytáhl žlutou kartu, ale tu k
překvapení snad všech ukázal právě Samkovi. Protože viděl tuto kartičku podruhé
během chvíle, bylo jasné, že se podívá i na barvu červenou! Čekala nás tedy víc
jak půlhodina o deseti hráčích v poli a již jsme byli značně vyčerpáni. Bohužel se
hráči cítili frustrovaní, a ne vždy jsme řešili vše fotbalově. Docházelo čím dál
častěji, k záludným zákrokům (z obou stran) a my stále více debatovali. Domácí
borci měli najedenou více prostoru, do obrany se zatáhli naši zdravotně
indisponovaní hráči a byla otázka času, kdy nám to začne padat do sítě. Jedna
standardka Jiřího Valtra a břevno! Další odraz od konstrukce následoval téměř
vzápětí. Měli jsme neskutečné štěstí a v bráně skvělého Soukupa! Ten přiváděl
domácí borce k šílenství a to doslova! Nejblíže vedoucí brance byli domácí po
dalším břevnu a dorazu Valtra. To co předvedl při dorážce náš brankář, jsem však
asi ještě neviděl a domácí střelec také ne! V 77. minutě jsme se výjimečně
podívali na půlku soupeře a rozhodčí odpískal faul na Milana Kotouče. Volného
přímého kopu cca z 25 metrů se ujal Míra Rott. Brankář čekal asi spíše centr, ale
náš hráč se rozhodl branku ohrozit přímo. Robert Pečonka v domácí brance přesto
stihl krásně zareagovat a střelu vytáhl na tyč, odtud se však míč odrazil a
dobíhající Sláva Jellúš ho dorval pod břevno, 1:2! Zbývalo ještě hodně času a
emoce propukly naplno. Na trávníku se po zbytek zápasu jiskřilo více, než bylo
zdrávo. S vypětím zbytku sil, velkou dávkou štěstí a umu našeho brankáře jsme
těsné vítězství uhájili. Tento výsledek byl pro mě i všechny zúčastněné velikým
překvapením, ale i takové zápasy se hrají. Bohužel ani závěrečný hvizd emoce
nezabrzdil a zápas bude mít ještě dohru u DK! ● Sestava: Soukup, Samko,
Zmeškal (K), Jellúš, Kaucký, Sloup, Rott, Berecz, Jungmann, Kotouč M., Fruštík
● Hvězda: Soukup ● Hvězdičky: Zmeškal, Kotouč M., Kaucký, Rott, Jellúš,
Fruštík, Sloup, Jungmann, Berecz
Petr Vraštil, trenér dospělých
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FK Rudná - TJ Sokol Dobrovíz 1:0 (1:0)
Další domácí utkání jsme sehráli v sobotu 27. 5. 2017 a soupeřem nám byl dobře
známý Sokol Dobrovíz. V podzimním utkání jsme zvítězili 2:1 a i teď jsme si
dělali zálusk na zisk tří bodů. Sestava byla celkem slušná, ale počet hráčů se
očekával vyšší (bohužel tři hráči, se kterými jsem počítal, nedorazili)! Chtěl jsem
mít alespoň jednoho zdravého náhradníka a rozhodl se trochu "zariskovat". Od
úvodního hvizdu se postavil do útoku Honza Sloup, jehož koleno by ještě
potřebovalo čas na doléčení. Cíl byl jasný, přečkat úvodní dvacetiminutovku,
neinkasovat žádný gól a pak oživit hru nasazením Lukáše Jeníčka. Začátek zápasu
patřil hostujícímu týmu, který měl míč více na svých kopačkách a byl
nebezpečnější. Velký pozor jsme si museli dávat na Tomáše Racochu, který má
rychlost a dobrou střelu. Tento hráč se také dostal do první velké šance zápasu, ale
naštěstí se v dobré pozici neodhodlal ke střele, svojí slabší nohou. Nevycházela
nám kombinace a po třech zápasech s tímto soupeřem, kdy jsme měli vždy
navrch, jsme působili ospalým dojmem a byli jsme pomalejší. S určitou dávkou
štěstí jsme však tlaku odolali a přesně po dvaceti minutách hosté ve svém tempu
polevili. Už jsem nastavoval na tabuli střídání útočníků, ale vzápětí došlo ke
zranění Pepy Havla. Musel jsem počkat, jestli bude schopen pokračovat a střídání
se odložilo. Tato souhra náhod sehrála klíčovou roli v tomto utkání. Ve 24. minutě
se dostal ve vápně k míči právě Sloup, střelu neunáhlil, míč si ještě popotáhl a pak
zamířil přesně, 1:0! Tento gól hosty zmrazil a my sehráli nejlepší
desetiminutovku. Krátce po této brance jsme měli další obrovskou šanci. Míč
prošel přes malé vápno k našim dvěma volným hráčům. Sloup se rozhodl přepustit
míč až na Patrika Zmeškala, který byl asi v lepším postavení, ale nechal se touto
variantou zaskočit a balón před prázdnou brankou vůbec nezasáhl! Ještě do
poločasu došlo k ostrému zákroku Petra Zachaře, při kterém si však sám
pohmoždil koleno. Když těsně před půlí nahlásil obnovené zranění i Sláva Jellúš,
tak bylo horko nejen hráčům, ale i mě osobně. Posledních pět minut poločasu, tak
opět patřilo hostům, kteří se oklepali a hnali se za vyrovnáním. Těsný náskok jsme
do poločasu už uhájili. ● Do druhé půle již nenastoupil Jellúš, kterého nahradil
Lukáš Jeníček, a já musel přeskupit všechny řady! Druhá půle začala podobně
jako první. Hosté měli míč častěji a přehrávali nás hlavně ve středu hřiště. Do
vážnější šance jsme soupeře však nepouštěli a ten hrozil jen střelbou ze střední
vzdálenosti nebo nebezpečně zahrávanými rohy. Jak plynul čas, tak hosté hru více
otevřeli a my měli velké šance. Náš druhý gól mohl po samostatném nájezdu
přidat Marek Kaucký, ale mířil jen do brankáře. Další šance tohoto hráče mohla
přijít za chvilku, ale nadějně rozjetý brejk, pokazil pozdější a nepřesnou
přihrávkou Štefan Jungmann. V 65. minutě musel již odstoupit Havel, kterého
nahradil Míra Rott a na stopera se zatáhl Martin Samko. Další nucené střídání
přišlo za pět minut. Střelec našeho gólu už nebyl schopen pokračovat a v útoku ho
nahradil Milan Berecz. Protože jsem musel střídat zraněné hráče za zraněné, tak
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velká změna nenastala. Hosté byli aktivnější, ale šance jsme měli my. Blízko ke
gólu byl v pádu hlavičkující Rott, ale hostující brankář jeho střelu vytáhl krásným
zákrokem na tyč! Z této situace vznikl závar před brankou, ale Milan Berecz
následně napálil míč pouze do břevna. Protože jsme své šance nedokázali využít,
tak hosté ještě přitlačili na pilu. Posledních 15 minut bylo více než těžkých. Stále
jsme však drželi těsné vedení. Největší šance hostujícího týmu přišla těsně před
koncem zápasu. Ten den dobře chytající Honza Soukup napálil odkopem záda
Samka, od kterého se míč odrazil k nohám hostujícího útočníka. Najednou se tak
před naším brankářem ocitlo dokonce duo hostujících hráčů. Naštěstí nedošlo k
tandemovému řešení, protože Racocha se do akce nezapojil a vše nechal na svém
spoluhráči, který trestuhodně šanci zahodil! Rozhodčí nenastavil ani minutu a my
se radovali z dalšího vítězství, kterým jsme potvrdili třetí místo v tabulce. ● Zápas
se mi nehodnotí lehce, byli jsme horším týmem, ale na rozdíl od soupeře jsme
dokázali využít alespoň jednu šanci. Bohužel nás zápas stál hodně šrámů a bude
těžké dát tým dohromady pro zbytek sezóny. ● Sestava: Soukup, Havel (65. Rott),
Zmeškal (K), Jellúš (46. Jeníček), Zachař, Kaucký, Kotouč M., Samko, Čihák,
Jungmann, Sloup (70. Berecz) ● Hvězdičky: Zmeškal, Soukup, Sloup
Petr Vraštil, trenér dospělých

Aktuální tabulka A1A – Okresní přebor
Rk. Družstvo
Záp.
+
1 Libčice
23
21
2 Holubice
24
18
3 Rudná
24
17
4 Zlatníky
24
13
5 Dobrovíz
24
11
6 Štěchovice B
24
9
7 Choteč
24
9
8 Tuchoměřice
24
8
9 Psáry
24
8
10 Měchenice
24
8
11 Úhonice
23
7
12 Hostivice
23
6
13 Roztoky
24
5
14 Jeneč
23
5
4

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

0
4
3
10
10
7
13
13
14
14
13
14
15
15

Skóre
119:21
95:28
59:24
88:73
58:52
55:42
62:66
38:72
51:82
33:77
27:54
36:59
48:89
43:73

Body
65
56
55
40
36
35
29
27
26
26
24
21
19
18

