28. 4. 2018 – FK Rudná
TJ Sokol Sedlec-Prčice
FK Rudná - FK Králův Dvůr „B“ 0:3 (0:1)
Po debaklu v Petrovicích nás čekal domácí zápas proti rezervě
Králova Dvora. Na podzim jsme vyhráli u soupeře 1:0 a i tentokrát
jsme chtěli bodovat naplno. Navíc byla sestava o moc lepší než
předešlý týden a asi i než v prvním vzájemném utkání. Bohužel na
tento zápas nebudeme vzpomínat v dobrém. Od prvních minut se
nám nedařilo vůbec nic a hosté byli nebezpečnější. Hostující tým
dokázal přehustit střed hřiště a ukázkově bojoval o potřebné body.
V útoku se pak spoléhal, na mnou známé rychlostní kvality obou útočníků. Bohužel nám tito
hráči zatápěli víc než jsem čekal. Hned v 6. minutě mohli jít hosté do vedení, když náš brankář
musel vyrazit mimo své vápno a pokusil se zastavit hostujícího útočníka, který přes faul ještě
vystřelil a míč málem doputoval do odkryté branky. To se naštěstí nestalo a ani následující VPK
gólem neskončil. Naši hráči nebyli schopni rozvinout útok od obrany a mnoho míčů jsme soupeři
darovali celkem lehce. Ve 26. minutě jsme hosty pustili do zaslouženého vedení :-(. Brankář,
který lapil naší slabou střelu se moc nerozpakoval a poslal dlouhý pas na své útočníky, jmenovitě
Jiřího Bicana. Naše obrana nebyla schopna, nebo ochotna se včas stáhnout a tak mohli oba
hostující hroty pohodlně vyrazit směrem na našeho brankáře. Před vápnem se sice našemu
stoperovi podařilo situaci ještě trochu zkomplikovat, ale Bican svoji střelu přes obránce schoval
a ta zapadla přesně k tyči, 0:1! Ani tento gól nás moc neprobudil a naopak hosté se semkli ještě
více. Nejblíže vyrovnání jsme v první půli byli asi ve 35. minutě. Míra Miller hodil míč z autu,
na hlavu Martina Samka a ten ho prodloužil až k nohám Marka Kauckého, který však patičkou
dobře postaveného brankáře nenachytal. To byla snad jediná situace, která stojí za zmínění, jinak
šlo o jednu velkou křeč. Poločas skončil tedy těsným vedením hostí. ● Do druhé půle již
nenastoupil Honza Krejčí, kterého nahradil Michal Martínek a také šel z placu Brian Doherty, za
kterého „naskočil“ Honza Sloup. Hráči vypadali o přestávce odhodlaně a chtěli jsme se pokusit
ostudu odvrátit. Bohužel hned 47. minuta naše naděje definitivně pohřbila. Bican dostal míč do
svého typického náběhu a ve vápně hasil tuto situaci náš kapitán Patrik Zmeškal jen za cenu
skluzu a odehrání míče na roh. Přestože si takto počínal v souboji tělo na tělo a oba hráči upadli,
chystali jsme se na odvrácení tohoto rohu. K údivu všech zúčastněných se po dohodě mezi HR a
AR2, však pískala penalta! Sám „faulovaný“ hráč ji se štěstím proměnil a my prohrávali 0:2! Od
této chvíle na nás padla opravdu pořádná deka a to ještě nebylo utrpení konec. Běžela 54. minuta
kdy nám unikl i druhý útočník, kterým byl Jiří Michalík a korunoval svůj dobrý výkon gólem na
3:0 pro hosty!!! V 70 .minutě přišlo ještě to, co nás mrzí nejvíce. Po výskoku u soupeřovi branky
se skácel k zemi David Krajči, protože si při dopadu poranil pravý kotník. Hráče jsme museli
samozřejmě vystřídat a dokonce bylo nutné povolat RZ službu. Dnes již vím, že nám David bude
chybět nejspíše do konce sezóny, protože si zlomil zánártní kůstky :-(. Do konce zápasu naštěstí
hosté své dva nejlepší hráče stáhli a my si mohli alespoň oddychnout, že frustrované mužstvo
nedostane ještě větší příděl. Upravit skóre mohl v 85. minutě Sláva Jellúš, který mířil sice přesně,
ale slabě, a jen do náruče hostujícího brankáře. Konečně přišel vysvobozující hvizd hlavního
rozhodčího, který utkání ukončil. ● Byl to pro nás zápas blbec se vším všudy, ale za tuto ostudu
se lze omluvit jedině zlepšenými výkony na hřišti, nejlépe hned v domácím utkání proti SedleciPrčice, který na jaře zatím tápe. Důležité bude v jaké sestavě a zda vůbec se na tohoto soupeře
sejdeme, optimismus mě pomalu opouští. ● Sestava: Soukup, Krejčí (46. Martínek), Zmeškal
(K), Samko, Kotouč D., Kaucký, Bialek, Miller, Rott, Doherty (46. Sloup), Krajči (75. Jellúš).
Petr Vraštil, trenér dospělých
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U15 (starší žáci): TJ Viktoria Vestec – FK Rudná 2:3 (0:2)
V neděli 22. 4. 2018 jsem měl možnost zaskočit jako trenér na lavičce našich starších žáků
a proto jsem se ujal i sepsání této reportáže. Radim Veselý, který naše žáky vede, si musel
splnit povinnosti, které se týkaly doškolení trenérské licence. Protože naše kluky sleduji
téměř odmala, rád jsem se pokusil pomoci. V tomto utkání se hrálo o druhé místo v tabulce
a podzimní zápas na našem hřišti skončil remízou 1:1. Nečekalo nás tedy nic lehkého. Navíc
se z různých důvodů omluvili tři kluci ročníku 2003, kteří samozřejmě pravidelně nastupují.
S pomocí kluků z mladších žáků jsme dali dohromady alespoň 13 hráčů, v sestavě
zaimprovizovali a šlo se na věc. Úvod zápasu byl v režii domácích. Klukům chvilku trvalo,
než se na hřišti srovnali s rozdílnými úkoly, než na které je většina zvyklá. Domácí hrozili
hlavně výpady po své levé straně nebo středem, ale do vyložené šance se nedostávali. Jejich
akce se většinou rozbily o dobře hrající stopery, kterými byly Venca Fatka a Dominik
Jedlička. Od 10. Minuty jsme se osmělili i my. Začal nám fungovat střed zálohy a oba mladší
kluci byli schopni posílat jak kolmice na útočníky, tak i přesné přihrávky do křídelních
prostorů. Po jedné takové akci byl blízko gólu Petr Šáfr, ale jeho střela nebyla přesná. Ve
20. Minutě jsme poprvé udeřili a to akcí z druhé strany. Do výborného náběhu se dostal
Matěj Mareček a poslal nás přesnou střelou do vedení, 0:1! Chvíli na to jsme měli štěstí,
protože střela domácího hráče prošla přes malé vápno, ale mezi tyče si cestu nenašla. Kluci
v úmorném horku bojovali, co to šlo, ale síly rychle ubývaly. Proto jsem naše dva
náhradníky posílal do hry často, aby si co nejvíce hráčů mohlo alespoň trošičku odpočinout.
Docházelo, tak k protáčení postů, ale všichni se s tím perfektně popasovali. Běžela 30.
minuta a Martin Honek vysunul do úniku opět Marečka. Ten si gólové zakončení zopakoval
a my rázem vedli 2:0! Tak skončila i první půle! Do druhého poločasu jsem stáhl z osy naše
dva mladší kluky, protože je čekal ještě odpolední zápas a už první poločas se celkem vydali.
Doufal jsem, že obraz hry se nezmění a i nadále budeme hrát kombinační fotbal, který měl
vycházet ze zajištěné obrany. Začátek druhé půle nás domácí tým však hodně zaskočil.
Hodně přitlačili na pilu a my se jen bránili. Často jsme odehráli míč jen na rohový kop a to
byla největší zbraň domácích, protože přes vytažení obou stoperů měli zcela jasnou
výškovou převahu. Ve 41. minutě se právě po jednom rohu dokázal prosadit Patrik Přibyl a
snížil na 1:2! O tři minuty později bylo vyrovnáno, když se středem obrany dokázal prosadit
Adam Sudík, 2:2! Z tohoto vývoje byli kluci opařeni a domácí se hnali za otočením
výsledku. Obrovskou šanci měli kolem 48. minuty. To vyslal domácí útočník pumelenici do
hrudníku našeho brankáře. Po tomto zákroku se mu vrátil míč k noze a chystal se skórovat
téměř do prázdné branky. Marek Holý však předvedl nevídaný zákrok a jeho gólovou střelu
dokázal ještě vyrazit. Míč se však dostal k dalšímu hráči a ten měl situaci ještě lehčí.
Ukázkově se však vrátil Šáfr , který dokázal ještě skočit do střely a vytěsnit míč na roh.
Vrátil jsem se k úvodnímu rozestavení a hra se zase více vyrovnala. Dokonce jsme mohli jít
do vedení, ale Hynek Janiš při svém úniku mířil jen do brankáře. Vše si stejný hráč
vynahradil v 63. minutě. To dostal kolmici středem, a i když byli obránci v dobrém
postavení, tak přes ně dokázal svoji střelu schovat a ta zapadla k tyči, 2:3!!! Poslední minuty
se hrálo nahoru dolů, ale ani jeden tým se už neprosadil a my se radovali z vydřeného
vítězství! Musím před hráči smeknout, protože každý se obětoval pro tým, mnoho z nich
zahrálo na hranici svých možností a ještě se na takový fotbal dalo i koukat. ● Sestava: Holý,
Brychnáč D., Jedlička (K), Fatka, Michalovský, Šáfr, Honek, Veselý, Mareček, Janiš,
Vrbský, Podlipný, Vobořil V.
Petr Vraštil, trenér dospělých
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Výsledky minulých utkání
Datum Mužstvo Domácí
22. 04.
U15
Vestec
22. 04.
U12
Roztoky
22. 04.
U10
Holubice
21. 04.
U8
turnaj
21. 04.
„A“
Rudná
15. 04.
U15
Rudná/Zbuzany
15. 04.
„A“
Petrovice
14. 04.
U12
Rudná/Zbuzany
Nejbližší utkání
Datum Čas
28. 04. 14.00
29. 04. 10.00
04. 05. 17.30
05. 05. 10.00
05. 05. 10.00
05. 05. 16.30
09. 05. 17.00
12. 05. 10.15

Mužstvo
U10
U15
U12
U12
U8
„A“
U10
„A“

Hosté
Výsledek
Rudná/Zbuzany
2:3
Rudná/Zbuzany
8:5
5:10
Rudná
Dobříč
4. místo
Králův Dvůr "B"
0:3
Psáry
4:1
4:0
Rudná
Dobříč/Nučice
7:2

Domácí
Rudná
Rudná/Zbuzany
Rudná/Zbuzany
Č. Újezd
Rudná
Chlumec
Tuchoměřice
Rudná

Hosté
Jeneč
Kazín
Hostivice
Rudná/Zbuzany
turnaj
Rudná
Rudná
Hýskov

Zveme Vás na zápas

FK Rudná – FK Hýskov
v sobotu 12. 5. 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 SK Petrovice
17 13 0
2 MFK Dobříš "B"
17 12 0
3 FK Lety
17 12 0
4 TJ Sokol Daleké Dušníky
16 11 0
5 FK Hýskov
16 10 0
6 TJ TATRAN SEDLČANY "B"
17 10 0
7 FK Rudná
17 8 0
8 AFK Loděnice
16 7 0
9 TJ Sokol Sedlec-Prčice
16 6 0
10 FK Králův Dvůr "B"
17 6 0
11 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 16 5 0
12 SK Chlumec
17 4 0
13 FK Dobříč 1940
17 4 0
Všechny zápasy aktuálního kola
Datum a čas
Domácí
28.04.2018 10:15 FK Rudná (10)
28.04.2018 17:00 FK Králův Dvůr "B" (9)
28.04.2018 17:00 FK Lety (5)
29.04.2018 17:00 MFK Dobříš "B" (6)
29.04.2018 17:00 SK Petrovice (8)
29.04.2018 17:00 TJ T. SEDLČANY "B" (7)
Výsledky předešlého kola
Domácí
FK Rudná (10)
TJ S. Rožmitál p.Třem. (1)
AFK Loděnice (2)
SK Chlumec (11)
FK Hýskov (12)
TJ Sokol D. Dušníky (13)

4
5
5
5
6
7
9
9
10
11
11
13
13

Skóre Body
43:22
37
39:22
37
41:21
35
54:28
32
43:39
29
40:44
29
28:33
24
31:35
23
35:34
19
37:49
19
25:43
14
27:46
13
26:53
13

Hosté
TJ Sokol Sedlec-Prčice (14)
SK Chlumec (11)
AFK Loděnice (2)
TJ S. Rožmitál p.Třem. (1)
FK Hýskov (12)
TJ Sokol D. Dušníky (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)

Skóre
0:3
1:5
2:1
0:4
1:4
1:0

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