21. 4. 2018 – FK Rudná
FK Králův Dvůr „B“
SK Petrovice - FK Rudná 4:0 (1:0)
Po dvou úspěšných zápasech jsme vyráželi v neděli 15. 4. 2018 do
dalekých Petrovic. Na podzim jsme doma s tímto soupeřem
remizovali 1:1 a prohráli na penalty. Už náš první zápas byl v jasné
režii hostí a my ubránili plichtu s obrovským štěstím. Možná i s
ohledem na kvalitu soupeře (čemuž nechci věřit), určitě kvůli
vzdálenosti a nedělnímu odpoledni jsme se na odvetu moc nesešli.
K zápasu jsme se dostavili jen ve dvanácti hráčích a sestava se od
předešlých dvou kol hodně lišila. Proto jsem se uchýlil k improvizaci a zkusil mužstvu
naordinovat anti-fotbal s možností ubránění přijatelného výsledku. Domácí nás od prvních minut
jasně přehrávali, ale to nám až tak nevadilo, protože v obraně byl důraz. Několikrát mi zatrnulo
při kličkách našeho obránce, ale až do desáté minuty šlo vše podle plánu. V této minutě jsme
bohužel nechali lehce odcentrovat domácího hráče, který svým přesným centrem mezi obránce
našel hlavu Petra Chlastáka a ten se nemýlil, 1:0! Z kluků trochu spadla nervozita a pokoušeli
jsme se o výpady po křídlech, ale soupeř se stíhal v pohodě vracet a dále diktoval tempo hry.
Přesto jsme v první půli mohli dvakrát vyrovnat, když se po rohových kopech dokázal vždy
dostat k hlavičce Martin Samko, ale jeho střely byly nepřesné. Domácí mohli navýšit vedení po
dalším kiksu našeho obránce a následném kontaktu s protihráčem, ke kterému došlo u brankové
čáry, ale píšťalka zůstala němá. Do poločasu domácí dva góly ještě vstřelili, jmenovitě opět P.
Chlasták, ale obě jeho hlavičky byly z postavení mimo hru! Celý první poločas nás přehrávala
domácí záloha, blízko gólu byl pohyblivý Aleš Pelikán, ale z voleje netrefil míč ideálně. Sólo
domácího kapitána Ondřeje Štemberka zase lapil náš brankář a tak se skóre naštěstí dlouho
neměnilo. ● Do druhé půle jsme šli s vědomím, že sice nemáme, co ztratit, ale také nemáme
mnoho sil na rozdávání. Brzy musel navíc hřiště opustit zraněný Milan Berecz, kterého nahradil
Michal Martínek. Prvních pět minut druhé půle jsme byli nejnebezpečnější. Velká šance přišla
po centru z pravé strany, když se míč, přes souboj Míry Millera, dostal k volnému Alexi
Hartigovi, ale jeho přesnou střelu dokázal domácí brankář bohužel vytěsnit na roh. Další
zajímavý moment přišel chvíli na to. Miller přesně odcentroval a trefil náběh Marka Kuckého.
Ten byl zezadu zřejmě nedovoleně atakován Pelikánem, ale i tak zakončil. Místo naší penalty se
tak kopal jen rohový kop a vzápětí udeřili domácí podruhé. Martin Chlasták prostrčil míč na
rozběhnutého Jana Mandíka a ten i přes snahu našeho brankáře s přehledem skóroval. 59. minuta,
2:0! Od této chvíle šlo už jen o to se nezranit, nenechat se vyloučit a pokusit se ubránit přijatelnou
prohru. Naše poslední zajímavá akce přišla asi až v 75. minutě, kdy střílel z úhlu do brankáře
Honza Krejčí. Tou dobou již svítilo na tabuli 3:0, protože v 70. minutě se důrazným náběhem na
zadní tyč prosadil Lukáš Mandík! P. Chlasták mířil již počtvrté hlavou přesně, ale potřetí se
pískal ofsajd! Do konce zápasu už jsme se po hřišti jen ploužili a to domácí ještě pouštěli do hry
čerstvé hráče. Skandování domácích „dejte jim bůra“ bylo málem vyslyšeno. V 85. minutě
napřáhl domácí hráč z hranice vápna a míč se zastavil na břevně. Od této tyče však padal kolmo
dolů a náš dezorientovaný brankář si ho nešťastně srazil do vlastní sítě, 4:0! Přes pár posledních
minut, kdy domácí byli v neustálém tlaku, jsme už neinkasovali. ● Zápas skončil zcela jasným
vítězstvím Petrovic a abychom v tomto zápase bodovali, tak bychom museli mít neskutečné štěstí
a bylo by to nespravedlivé. Petrovice jsou možná nejfotbalovějším mužstvem s výbornou
fyzičkou, držení míče bych viděl tak 75/25 a určitě se budou prát o čelo tabulky až do konce
soutěže. ● Sestava: Soukup, Krejčí, Zmeškal (K), Samko, Němec, Kaucký, Hartig, Sloup, Miller,
Berecz (52. Martínek), Doherty.
Petr Vraštil, trenér dospělých
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FK Rudná - TJ Tatran Sedlčany „B“ 5:1 (2:1)
Sobota 7. 4. 2018 dopoledne a v dalším domácím zápase jsme přivítali rezervu Tatranu Sedlčany.
Na podzim jsme tomuto soupeři podlehli v bojovném utkání 4:2. Soupeř se dostavil k zápasu s
velice mladými hráči a věkový průměr bych odhadl na nějakých 22 let! I když to ještě v pátek
nevypadalo s naší sestavou zrovna růžově, tak nakonec jsme se sešli opět v hojném počtu a s
dostatečnou kvalitou. Proto jsme chtěli navázat na dobrý výkon z posledního zápasu a vítězstvím
potvrdit vzrůstající formu. ● Věděli jsme, že hosté mají problémy se vstupy do zápasů a tak jsme
chtěli od úvodního hvizdu zkusit nátlakovou hru. Opravdu se nám dařilo dostat hosty pod tlak a
skóre se mohlo brzy měnit. V první pološanci jsme však neuspěli. Skórovat se nám přesto
povedlo již v 5. minutě. To se dostal k míči Míra Miller, všiml si postavení brankáře a svojí
krásnou střelou ho z úctyhodné vzdálenosti, s pomocí tyče obstřelil, 1:0! Hráči dostali do zápasu
ještě větší chuť a docela se nám dařilo i kombinovat. V 18. minutě se navíc skóre znovu měnilo.
Milan Berecz se pokusil o střelu z 18 metrů, ta mu sice vůbec nesedla, ale prošla až k Martinovi
Samkovi, který stál najednou zcela sám před hostujícím brankářem. Těžko posoudit, zda nešlo o
ofsajd, kterého se hosté dožadovali, ale v každém případě náš hráč nezaváhal a hostujícímu
brankáři nedal šanci, 2:0! Brzy jsme vsítili i další branku, ale tentokrát stál náš hráč opravdu v
ofsajdu a gól neplatil. I tak jsme se dále hnali za navýšením skóre i z toho důvodu, že jsme věděli,
že do druhé půle budu muset stáhnout ze hřiště našeho kapitána. Náznaků šancí jsme měli celkem
dosti, ale ty zůstaly nevyužity. Nejblíže gólu byl Alex Hartig, kterého pěkně uvolnil David
Krajči, ale stejně jako minulý týden i tentokrát trefil pouze tyčku soupeřovy branky. Hosté měli
snahu hrát fotbal s rychlým přechodem do protiútoku, protože při svém mládí, na tom byli velice
dobře rychlostně. Velké problémy nám dělal na levém křídle hrající Marek Sirotek. Konec
poločasu nás hosté zatlačili a my se bránili jen za cenu faulů. Po jednom z nich zahrával právě
M. Sirotek VPK a z 25 metrů poslal krásnou pumelenici na naši branku. Honza Soukup, který
opět nastoupil v naší brance, tento projektil naštěstí dokázal vytáhnout na roh! V poslední minutě
první půle jsme trochu zapomněli na bránění a za záchrannou brzdu musel zatáhnout Samko,
který dokázal hostujícího útočníka už jen faulovat těsně před vápnem. K dalšímu PVK se
tentokrát postavil Filip Šťovíček. Míč vystřelený z jeho kopačky ještě jeden z našich hráčů
tečoval do protipohybu brankáře a najednou to bylo jen 2:1! ● Pro druhý poločas došlo k
přeskupení určitých postů a do hry nastoupil Lukáš Jeníček. Hned v první minutě druhé půle
mohla přijít další pohroma. Nejprve jsme měli po úniku Marka Kauckého a jeho centru velkou
šanci my, ale kluci na zadní tyči se nedokázali domluvit a hlavičkující Krajči mířil jen nad.
Okamžitě po rozehrání se naopak řítil sám na našeho brankáře hráč hostí. Zkoušel naznačovat
střelu, ale nakonec musel jít do kličky, čímž se trochu vytlačil z ideální pozice. Jeho střelu, která
mířila do odkryté branky, dokázal naštěstí na poslední chvíli zablokovat vracející se David
Kotouč! Hra nahoru-dolů pokračovala. Běžela 47. minuta, když Honza Krejčí našel dlouhým
pasem na zadní tyči Krajčiho a ten vstřelil svůj první rudenský gól, 3:1! Od této chvíle se nám
začalo opět dařit a hosté se většinu času bránili. V 54. minutě se prosadil na hranici vápna a u
brankové čáry přes dva hráče Milan Berecz, který svoji zpětnou přihrávkou oslovil opět Krajčiho
a ten touto šancí nepohrdl, 4:1! To byl super výsledek, protože jsem mohl postupně pustit do hry
i další hráče z lavičky. Utkání jsme kontrolovali celkem s přehledem. Další gól mohl vstřelit
Jeníček, ale trefil v jasné šanci jen břevno a dorážku Samka zase hostující obrana zablokovala.
Do závěru zápasu jsme však jeden gól ještě vstřelit dokázali. Po standardní situaci se v 88. minutě
prosadil hlavou Kaucký, 5:1! ●Tímto výsledkem utkání i skončilo. Myslím, že jsme svoji hrou
naše diváky nezklamali a zaslouženě jsme se radovali ze zisku důležitých bodů. ● Sestava:
Soukup, Kotouč D., Zmeškal (K, 46. Jeníček), Samko, Krejčí (71. Němec), Kaucký, Bialek,
Miller, Berecz (62. Sloup), Hartig, Krajči (86. Martínek) ● Hvězdičky: Krajči, Hartig, Kaucký
Petr Vraštil, trenér dospělých
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Výsledky minulých utkání
Datum Mužstvo Domácí
15. 04.
U15
Rudná/Zbuzany
15. 04.
„A“
Petrovice
14. 04.
U12
Rudná/Zbuzany
14. 04.
U10
Rudná
14. 04.
U8
turnaj
07. 04.
U15
Roztoky
07. 04.
U12
Tuchoměřice
07. 04.
„A“
Rudná
Nejbližší utkání
Datum Čas
21. 04. 12.00
22. 04. 10.00
22. 04. 10.00
28. 04. 10.00
28. 04. 10.15
28. 04. 14.00
29. 04. 10.00
05. 05. 10.00

Mužstvo
U8
U15
U10
U12
„A“
U10
U15
U12

Domácí
turnaj
Vestec
Holubice
Rudná/Zbuzany
Rudná
Rudná
Rudná/Zbuzany
Č. Újezd

Hosté
Výsledek
Psáry
4:1
4:0
Rudná
Dobříč/Nučice
7:2
Hostivice
7:3
Jinočany
3.misto
Rudná/Zbuzany 1:11
Rudná/Zbuzany 3:2
Sedlčany "B"
5:1

Hosté
Dobříč
Rudná/Zbuzany
Rudná
Hostivice
Sedlec-Prčice
Jeneč
Kazín
Rudná/Zbuzany

Zveme Vás na zápas

FK Rudná – TJ Sokol Sedlec-Prčice
v sobotu 28. 4. 2018 od 10.15 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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Aktuální tabulka – PRODIET I.B třída (skupina E)
Rk.
Družstvo
Záp. + 0
1 MFK Dobříš "B"
16 12 0
2 SK Petrovice
16 12 0
3 FK Lety
16 11 0
4 TJ Sokol Daleké Dušníky
15 10 0
5 FK Hýskov
15 10 0
6 TJ TATRAN SEDLČANY "B"
16 9 0
7 FK Rudná
16 8 0
8 AFK Loděnice
15 6 0
9 TJ Sokol Sedlec-Prčice
16 6 0
10 FK Králův Dvůr "B"
16 5 0
11 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 15 5 0
12 SK Chlumec
16 4 0
13 FK Dobříč 1940
16 4 0
Všechny zápasy aktuálního kola
Datum a čas
Domácí
21.04.2018 10:15 FK Rudná (10)
21.04.2018 17:00 TJ S. Rožmitál p.Třem. (1)
21.04.2018 17:00 AFK Loděnice (2)
21.04.2018 17:00 SK Chlumec (11)
21.04.2018 17:00 FK Hýskov (12)
22.04.2018 17:00 TJ Sokol D. Dušníky (13)
Výsledky předešlého kola
Domácí
FK Dobříč 1940 (4)
FK Králův Dvůr "B" (9)
FK Lety (5)
MFK Dobříš "B" (6)
SK Petrovice (8)
TJ T. SEDLČANY " B" (7)

4
4
5
5
5
7
8
9
10
11
10
12
12

Skóre Body
39:21
37
39:22
34
36:20
32
53:28
29
42:35
29
36:43
26
28:30
24
29:34
20
35:34
19
34:49
16
24:38
14
27:42
13
25:51
13

Hosté
FK Králův Dvůr "B" (9)
FK Lety (5)
FK Dobříč 1940 (4)
SK Petrovice (8)
TJ T. SEDLČANY "B" (7)
MFK Dobříš "B" (6)

Hosté
TJ S. Rožmitál p. Třem. (1)
TJ S. Sedlec-Prčice (14)
TJ Sokol D. Dušníky (13)
FK Hýskov (12)
FK Rudná (10)
SK Chlumec (11)

Skóre
0:4
4:2
1:2
3:2
4:0
6:2

Oslavy 90. let FK Rudná (1928-2018)
26. 5. 2018 na hřišti v Rudné
4

