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30. 4. 2016 – FK Rudná 
Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice B 
 

16. 4. FK Rudná - TJ Sokol V. Přílepy 5:0 (2:0) 
Další domácí zápas jsme sehráli v sobotu 16. 4. 2016 proti 

týmu z Velkých Přílep. Byli jsme hosty požádáni, zda by se 

zápas mohl začít již v 15 hodin a rádi jsme této žádosti 

vyhověli. Naší povinností bylo doma poslední celek tabulky 

porazit. Utkání pískala paní Marešová a to byla pro naše 

hráče nová zkušenost. Já osobně ženu jako hlavní rozhodčí 

nepamatuji. ● Protože nám nefungovalo v minulém kole 

spojení útoku se zálohou, a protože jsme hráli doma, tak jsem se rozhodl pro hru na tři 

útočníky. V samém úvodu utkání to dosti skřípalo, krajní záložníci museli bránit jinak než 

obvykle a nedařilo se nám ani v přesile udržet míč u vápna hostí. Zápas byl tedy dosti 

vyrovnaný a možná měli více míč dokonce hosté, kteří proti podzimu posílili a snažili se 

hrát kombinační fotbal. Po zhruba dvanácti minutách nám hra začala fungovat a byli jsme 

nebezpečnější. Prakticky z první velké šance, do které se zapojili všichni útočníci, jsme 

dali gól. Běžela 14. minuta a po uvolnění od Tomáše Sloupa se poprvé v rudenském dresu 

prosadil Tomáš Karhánek, 1:0!. Hosté byli opařeni, protože naděje si nejspíše dělali 

hlavně přes ubráněnou nulu. Naše převaha byla od první branky již patrná a výsledkem byl 

gól z 18. minuty, opět vstřelený Tomášem Karhánkem, 2:0! Pak měl tento hráč ještě dvě 

slibné šance na dovršení čistého hattricku, ale nevyužil je. Další veliká šance byla 

zahozena Mírou Rottem, když zcela volný hlavičkoval po centru Karhánka jen do břevna. 

Ani další velké šance jsme využít nedokázali. Hosté se čím dál častěji spoléhali jen na 

brejky a ty se jim využít nedařilo. Trochu se hra srovnala zase kolem 30. minuty, když se z 

útoku stáhl do zálohy M. Kratochvíl. Dle mého názoru nám tento fakt spíše ublížil. Proto 

jsme se brzy ke hře na tři útočníky vrátili. V první půli, ale už žádný gól nepadl.  ● Ve 

druhé půli byl čím dál více vidět Tomáš Sloup, který tahal balóny a celkem s jistotou sypal 

své střely na soupeřova brankáře. V 53. minutě už byl tento gólman bezmocný. Po hezké 

kombinaci středem na něj T. Sloup vypustil další projektil a my vedli, 3:0! Hosté už 

opravdu dost rezignovali a jen občas se pokusili o korigování výsledku. My mohli 

postupně vystřídat. Ke změnám docházelo hlavně v útoku, později i v rozestavení. 

Největší šanci měli hosté po jednom rohovém kopu a závaru před naší brankou. Za stavu 

3:0, jsem se také odvážil na pár minut podívat na hřiště. Posledních patnáct minut jsme 

měli jasnou převahu a v 80. minutě se prosadil po centru ze strany Marek Kaucký, 4:0! 

Hned v další minutě si stejný hráč naběhl na balón za obranu, který si perfektně zpracoval 

a zatímco se mohl radovat z další branky, tak já měl radost z této asistence, 5:0! Další gól 

jsme již nepřidali. Ani hosté se vstřelené branky nedočkali. Za zmínku ještě stojí dva 

volné přímé kopy M. Rotta (z jednoho krásnou střelou trefil tyč) a další pokus M. 

Kauckého, který mířil také jen do tyče. Zápas byl tedy ukončen a my zaslouženě zvítězili. 

Protože Sokol Dobrovíz podlehl v tomto kole domácímu Sokolu Červený Újezd (2:1), 

máme nyní náskok na čele 7 b.! ● Sestava: Soukup, Martínek, Zmeškal (K), Jellúš, 

Zachař, Kaucký, Rott, Havel Jos. (72. Vraštil), Karhánek (63. Svoboda), Sloup T. ● 

Hvězdičky: Kaucký, Karhánek, Rott 

Petr Vraštil, trenér dospělých  
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24. 4. TJ Sokol Statenice - FK Rudná 1:2 (1:0) 
K dalšímu důležitému zápasu jsme vyjeli v neděli 24. 4. 2016 a to na hřiště třetích 

Statenic. Na podzim jsme doma zvítězili 3:2, když jsme si zkomplikovali závěr zápasu. 

Tentokrát jsem očekával ještě těžší zápas. Hráli jsme venku, ne na zrovna ideálním hřišti. 

Statenice přes zimu přivedly ještě další hráče a jejich touha obrat nás o body, byla cítit 

dlouho dopředu. Začátek zápasu nám zle nevyšel. Běžela 3. minuta, když domácí 

zahrávali roh a my nedokázali odvrátit míč od naší branky. Nechali jsme domácím prostor 

pro zakončení, střelu z blízkosti ještě náš obránce lehce tečoval a odskok míče vykonal 

také své, 1:0! Zápas byl hodně bojovný, protože Statenice mají dost silových hráčů a i nám 

podobní hráči tentokrát nechyběli. Hodně osobních soubojů podstoupil v první půli hlavně 

Tomáš Sloup a jeho postavu hráči Statenic řádně pocítili. Několikrát si pomohl faulem, ale 

většinou šlo o férové souboje. Bohužel po jednom takovém souboji se ve 12. minutě 

nešťastně zranil domácí střelec gólu K. Stýblo a musel vystřídat. Od zhruba této části hry 

jsme byli aktivnější, ale nepřesností bylo i vlivem terénu moc. Domácí byli hodně 

nebezpeční z brejkových situací. Naši obránci měli velké problémy s rychlostí a důrazem 

hráčů Štěpánek, Kubát, ale s vypětím všech sil jsme domácím znovu skórovat nedovolili. 

Naše územní převaha se projevovala množstvím rohových a volných přímých kopů. 

Nadějně vypadala hlavně pozice jednoho přímáku, který zahrával M. Rott, ale branku 

domácích přestřelil. Po jednom rohovém kopu zase domácím pomohla dobře postavená 

tyč. Poločas tedy skončil výsledkem 1:0! ● Do druhé půle jsem musel sáhnout ke změně, 

protože koleno našeho brankáře (J. Soukup) mu nedovolovalo pokračovat. Z této situace 

nebyl nadšený T. Sloup, který se z útoku musel stěhovat do branky! O jistotu v brance 

jsem se vzhledem k jeho kvalitám nebál, ale škoda to byla, protože Tomáš první poločas 

odmakal a patřil k nejnebezpečnějším hráčům. Nakonec nám změny hodně prospěly. 

Druhou půli jsme hráli "z kopce", do středu zálohy se přesunul M. Kratochvíl, na kraj 

zálohy nastoupil M. Čihák a M. Kotouč se vysunul do útoku. Najednou jsme zlepšili 

kombinaci a hráči domácích přestávali stíhat. V 53. minutě jsme se dočkali vyrovnání. Na 

míč mezi obránce si naběhl Milan Kotouč a křižnou střelou srovnal na 1:1! Krátce po 

vyrovnání mohl přijít, ale další šok. P. Zmeškal fauloval zhruba 20 m od branky a domácí 

zahrávali přímák. Zde si schoval nádherný zákrok T. Sloup, který dokázal krásnou střelu 

do šibenice vytáhnout z branky! Kdyby Tomáš už do konce soutěže nedal ani gól, tak tady 

se jeho příchod do Rudné zúročil! Po této situaci jsme opět bušili do domácí obrany. 

Výsledkem byl další rohový kop z 65. minuty. Míra Rott nastřelil míč na první tyč, zde 

podstoupil souboj P. Zachař a míč prošel až k nohám Míry Kratochvíla, který se nemýlil, 

2:1 pro nás! Domácí ještě občas zahrozili náznakem brejku a také po jednom rohu byli 

blízko srovnání, ale naštěstí to bylo z jejich strany vše. Nás mohl uklidnit střídající J. 

Havel, kterému krásně namazal míč téměř před prázdnou branku M. Čihák, ale bohužel 

svoji slabší nohou branku přestřelil. I další zakončení M. Kotouče volalo po gólu, ale 

uklidnění přišlo až se závěrečným hvizdem rozhodčího. Vybojovali jsme hodně cenné 

vítězství a mohli se radovat. Musím domácím poděkovat za hodně férově vedený boj. 

Svým přístupem kvalitě utkání, na nekvalitním terénu hodně pomohli a také domácí 

fandové zaslouží pochvalu. Očekával jsem, že by zápas mohl být vyhrocený, ale i když 

jsme častokrát faulovali, tak k něčemu podobnému nedošlo! ● Sestava: Soukup (46. 

Čihák), Martínek (85.Berecz), Jellúš, Zmeškal (K), Zachař, Kaucký, Rott, Kotouč M., 

Kratochvíl, Karhánek (70. Havel Jos.), Sloup T. ● Hvězdičky: Sloup T., Zmeškal, Kotouč. 
Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

29. 04. U13 Rudná Beroun 1:3 

24. 04.  „A“ Statenice Rudná 1:2 

24. 04.  U18 Povltavská FA Rudná/Č. Újezd 10:0 

24. 04.  U10 Rudná/Zbuzany Hradišťko 27:9 

24. 04. U15 Hostouň Č. Újezd (Rudná) 6:0 

23.04. U12 Rudná/Zbuzany Mníšek 3:0(K) 

23.04. U8 Nučice turnaj 1. místo 

22.04. U13 Chyňava Rudná 1:6 

17.04. U15 Č. Újezd (Rudná) N. Strašecí 2:1 

17.04. U10 Průhonice Rudná/Zbuzany 13:25 
 

Nejbližší utkání 

01.05. NE 10.00 U12 Roztoky Rudná/Zbuzany 
 

01.05. NE 10.00 U15 Č. Újezd (Rudná) Kročehlavy 
 

01.05. NE 14.30 U10 Roztoky Rudná/Zbuzany 
 

07.05. SO 10.00 U12 Rudná/Zbuzany Kazín  

07.05. SO 10.15 U18 Hradištko/Štěchovice Rudná/Č. Újezd 
 

08.05. NE 10.15 U15 Kladno Č. Újezd (Rudná) 
 

08.05. NE 17.00 „A“ Kněževes Rudná 
 

14.05. SO 10.00 U18 Rudná/Č. Újezd Průhonice  

14.05. SO 10.00 U8 Choteč turnaj  

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 – Dobřichovice 
v sobotu 14. 5. 2016 od 17.00 hodin 
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Aktuální tabulka A2B – III. Třída – Skupina B 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

1. Rudná 18 14 4 0 50:10 46 

2. Dobrovíz 18 12 3 3 57:22 39 

3. Statenice 18 10 3 5 42:33 33 

4. Jíloviště B 18 10 2 6 56:49 32 

5. Kazín 18 8 4 6 36:35 28 

6. Dobřichovice 18 7 6 5 37:31 27 

7. Červený Újezd 18 6 6 6 24:27 24 

8. Třebotov 18 6 5 7 34:30 23 

9. Horoměřice 18 6 5 7 37:34 23 

10. Vonoklasy 18 6 3 9 46:56 21 

11. Tuchoměřice B 18 5 3 10 25:44 18 

12. Kněževes 18 4 3 11 41:53 15 

13. Jinočany 18 4 2 12 24:49 14 

14. Velké Přílepy 18 1 5 12 20:56 8 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den 

A2B1901 Dobrovíz  Jíloviště B 30.04. 17:00 SO 

A2B1902 Jinočany Horoměřice 30.04. 17:00 SO 

A2B1903 Červený Újezd Velké Přílepy 30.04. 13:15 SO 

A2B1904 Kazín Statenice 30.04. 17:00 SO 

A2B1905 Rudná  Tuchoměřice B  30.04. 17:00 SO 

A2B1906 Třebotov  Kněževes 30.04. 17:00 SO 

A2B1907 Vonoklasy  Dobřichovice 30.04. 17:00 SO 
 

Výsledky předešlého kola 

Zápas  Domácí Hosté Skóre 

A2B1801 Jíloviště B Dobřichovice 4:2 (2:1) 

A2B1802 Kněževes Vonoklasy 13:0 (7:0) 

A2B1803 Tuchoměřice B Třebotov 0:1 (0:1) 

A2B1804 Statenice Rudná 1:2 (1:0) 

A2B1805 Velké Přílepy Kazín 2:1 (1:1) 

A2B1806 Horoměřice Červený Újezd 1:1 (0:1) 

A2B1807 Dobrovíz Jinočany 6:2 (3:1) 

 


