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18. 6. 2016 – FK Rudná 
Tělovýchovná jednota Sokol Červený Újezd 
 

11. 6. SK Kazín - FK Rudná 2:1 (1:1) 
K předposlednímu utkání v této sezóně jsme vyjeli v 
sobotu 11. 6. 2015 abychom se utkali s domácím Kazínem, 

kterému patřilo průběžné šesté místo v tabulce. Naši 
nevelkou výpravu přivítal hezký areál a perfektně 
připravené hřiště, na kterém je radost hrát! Bohužel nás v 

závěru sezóny trápí počet zraněných hráčů a také pracovní 
vytížení některých opor. Proto nás v sobotu bylo jen dvanáct včetně mě a také 

narychlo povolaného debutujícího benjamínka Davida Krále (17 let)! Sestava tak byla 
hodně improvizovaná a musela se podřídit momentálním možnostem, rozestavení 
vypadalo takto: 3-2-3-2. Věřili jsme, že přes zahuštění středu a nějaké brejkové 

situace můžeme uspět. Další ztrátou bylo svalové zranění Milana Berecze, které ho 
dosti limitovalo, ale do zápasu nastoupil. Od úvodu zápasu jsme měli míč častěji a 
Kazín spíše vyčkával, s čím přijdeme. Během úvodních deseti minut jsme si však 

žádnou velkou šanci nevytvořili. Po úvodním oťukávání domácí zjistili, že když se na 
naše odříznuté útočníky přitlačí, tak míč neudržíme a i přes náš blok se jejich 

rychlonozí hráči mohou dostávat do zakončení. Možná vlivem nesehranosti a tím, že 
toto nemáme zažité, se několikrát ocitli domácí hráči tváří v tvář našemu brankáři. 
Honza Soukup nás ale držel ve hře a již během první půle dal zapomenout na minulý 

zápas. Běžela 22. minuta, když se nám nepodařilo odkopnout míč daleko od naší 
branky a domácí svého tlaku využili, 1:0! Od této chvíle se hrálo nahoru dolů. Kopali 
jsme dost rohů, volných přímých kopů, ale míč jsme za záda domácí brankáře dostat 

nedokázali. Několikrát zakončoval T. Sloup, ale buď se jeho střely mezi tyče nevešly, 
nebo je domácí obrana zablokovala. Ve 36. minutě jsme se konečně gólu dočkali. Po 
zahrání domácího hráče rukou se kopala penalta. K té se postavil Patrik Zmeškal a 

bezpečně ji proměnil, 1:1! Do konce půle mohly oba týmy přidat vedoucí branku. 
Naši největší šanci měl Tomáš Sloup, který vybojoval míč, obešel brankáře, ale místo 

střely pravou nohou nebo přihrávky na volné spoluhráče si rovnal míč na svoji silnější 
nohu a jeho pokus zachytil před brankovou čarou domácí obránce. Poločas skončil 
tedy remízou 1:1. ● Začátek druhé půle jsme si pohlídali a zdálo se, že domácím 

trochu došel dech. Dosti se zatáhli a nechali nás na naší polovině kombinovat. 
Bohužel nám chyběl větší pohyb a spoléhali jsme se jen, jak se s domácí obranou 
vypořádají naši útočníci. Tomáš Sloup se pral statečně, rozdal v soubojích hodně ran, 

ale snad ještě více jich schytal. Dále se pokoušel o svoji typickou střelbu, ale tentokrát 
nepřesně. Dvakrát zkoušel vystřelit i David Král, ale ani jeho střely se mezi tyče také 

nevešly. Největší šance se pro nás zrodila zhruba v 65. minutě. Za domácí obranu se 
dostal Tomáš Karhánek a mohl postupovat sám na brankáře. Bohužel na rohu vápna 
míč zasekl, nechal prostor pro návrat domácího stopera, který jeho přihrávku na 

"nabíhajícího" Milana Berecze zblokoval. V 67. minutě jsem poslal do hry Briana 
Dohertyho, který nahradil právě T. Karhánka. Obraz hry se nijak nezměnil. Naši další 
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velkou šanci měl Milan Berecz, který zůstal po centru právě od Briana sám před 
brankářem, ale i jeho střelu domácí brankář zlikvidoval. Oba týmy očekávaly již 
konec zápasu a byly smířené s remízou. V poslední minutě se však odehrály 

rozhodující věci. Nejprve se rozhodl zkusit výsledek strhnout na naši stranu Patrik 
Zmeškal, který si narazil míč s Tomášem Sloupem a zakončoval z hranice vápna 

levou nohou těsně vedle. Bohužel fakt, že branku netrefil a ještě se tou dobou 
pohyboval jinde, než na stoperu měl fatální následky. Domácí nakopli míč na naši 
polovinu, kde jsem ho já, s myšlenkou neudělat chybu a vrátit ho k noze Tomáše 

Sloupa jen odkopl. Tomáš souboj bohužel nevyhrál, domácí záložník provedl 
bleskový výpad po své pravé straně, krásně odcentroval na zcela volného Marka 
Škorpíka a ten hlavou trefil odkrytou branku, 2:1! Pak se hrálo již jen chviličku a 

rozhodčí zápas ukončil. Zápas mohl podle šancí skončit klidně 8:6 v náš prospěch, ale 
bohužel jsme si připsali první porážku. Ta by snad nebolela tolik, kdyby se nezrodila 

až takto v závěru, ale takový je někdy fotbal a to je jeho krása. Soupeři musíme 
pogratulovat a poděkovat za korektnost zejména k osobě Davida Krále. Naopak 
Davidovi děkuji za přístup a hlavně přínos v tomto utkání, patřil k nejlepším hráčům a 

udržel pro nás hodě míčů! ● Sestava: Soukup - Kotouč D., Zmeškal, Zachař - Vraštil, 
Martínek - Berecz, Král, Sloup J.- Sloup T., Karhánek (67. Doherty) ● Hvězdičky: 
Soukup, Král, Zmeškal Petr Vraštil, trenér dospělých  

 

5. 6. TJ Jíloviště B - FK Rudná 4:9 (2:5) 
V neděli 5. 6. 2016 nás čekal výlet do Jíloviště a zápas s místním B týmem. Na 

podzim jsme doma vyhráli 3:1. Bohužel během víkendu a dokonce v neděli dopoledne 
dorazily omluvenky od některých hráčů a k zápasu jsme vyjeli jen ve 13 (včetně mne). 
● Malé hřiště domácích, kvalitní trávník, skutečnost, že v zápase již o nic moc nejde, 

to vše svádělo k očekávání, že bude padat hodně gólů. Začátek zápasu našim hráčům 
vyšel hodně dobře. Do desáté minuty jsme zahrávali množství rohových kopů a 
chodili často do přečíslení. Naše šance jsme však proměnit nedokázali. Poprvé jsme se 

dočkali "až" ve 13. minutě. Tomáš Sloup pronikl po křídle a svoji zpětnou přihrávkou 
našel volného Míru Rotta, pro kterého nebyl problém skórovat, 0:1! Za tři minuty se 

skóre měnilo znovu a tentokrát se prosadil sám Tomáš Sloup, 0:2! Domácí jsme 
přehrávali i nadále, ale další gól přišel až ve 36. minutě a byl opět z kopačky Tomáše 
Sloupa, 0:3! Z tohoto vedení jsme se radovali však jen krátce. Ve 37. minutě jsme 

nechali chvilku času Horstu Sieglovi a ten našel svým pasem nabíhajícího Václava 
Janouška, který dal gól na 1:3! Za další dvě minuty bylo ještě hůře, když se po chybě 
našeho brankáře prosadil stejný hráč podruhé, 2:3! Naštěstí jsme dokázali také rychle 

odpovědět. Ve 42. minutě dorazil míč za záda domácího brankáře Patrik Zmeškal, 
2:4! A ještě těsně před přestávkou zkompletoval hattrick Tomáš Sloup, 2:5! ● Druhý 

poločas byl podobný i stejně výsledkově divoký jako první. 
Nejprve v 52. minutě střílel z úhlu znovu T. Sloup, brankář vyrazil míč jen k noze 
Josefa Havla a ten dal gól na 2:6! Jíloviště téměř hned po rozehrávce kontrovalo, když 

podruhé špatně vyběhl náš brankář a nákop domácího obránce skončil v brance, 3:6! 
Potom nepadl gól "neuvěřitelných" patnáct minut :-). Až přišla 67. minuta, opět došlo 
k špatnému vyběhnutí brankáře a i Václav Janoušek, který dovedl míč pohodlně do 
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branky, dosáhl na hattrick, 4:6! Domácí vycítili, že by se možná dalo s výsledkem 
ještě něco dělat a nám se tak otvíral prostor pro útočení. V 74. minutě nás uklidnil gól 
na 4:7, který dal Milan Berecz! Další branky padly v samém závěru. Nejprve si naběhl 

přes půl hřiště Honza Sloup, převzal míč v pohybu a přízemní střelou dal gól na 4:8! 
A v poslední minutě se po hezké akci dočkal gólu i Milan Kotouč, 4:9!!! ● Výsledek 

odpovídá plně dění na hřišti a celkem mě potěšil. I hra v improvizované sestavě 
nebyla špatná a menší hřiště nám sedlo. Také musíme být rádi, že si jindy velice 
spolehlivý Honza Soukup vybral slabší den ve chvíli, kdy o nic nešlo a ještě se dařilo 

našim střelcům. ● Sestava: Soukup, Martínek, Zmeškal (K), Sloup J., Zachař, Čihák 
(65. Doherty), Rott, Kotouč M., Berecz, Havel Jos., Sloup T. (77. Vraštil) ● 
Hvězdičky: Sloup T., Kotouč M., Rott Petr Vraštil, trenér dospělých 

 

27. 5. FK Rudná - SK Třebotov 3:0 (3:0) 
Předposlední domácí zápas v letošní sezóně jsme sehráli v sobotu 27. 5. 2016 proti SK 

Třebotov. S tímto soupeřem jsme na podzim na jeho hřišti remizovali 0:0. ● V naší 
sestavě chybělo dost kreativních hráčů a byly to citelné ztráty (Rott, Karda, 
Kratochvíl, Čihák). Na týmu, který byl k dispozici, ale bylo patrné odhodlání, 

rozhodnout o postupu již v tomto utkání! V první minutě zahrával Třebotov 
nebezpečnou standardku, ale naštěstí naši branku neohrozil. Po této situaci jsme na 
soupeře vlétli a kvalita hry v této sestavě mě samotného překvapila! První vážnou 

šanci měl po rohu hlavičkující Milan Kotouč, ale jeho střela se odrazila od tyče zpět 
do hřiště. V 15. minutě se zrodila asi nejhezčí akce zápasu, která byla gólová a na 

jejímž konci stál Milan Berecz, kterého vybídl ke skórování Marek Kaucký, 1:0! Naše 
převaha byla patrná a obranu soupeře zatěžovali nejvíce M. Kaucký a T. Sloup. Druhý 
gól, který by nás uklidnil, ale nepřicházel i přes naše další šance. Měli jsme štěstí, že 

Třebotov nevyrovnal. Hostům se povedlo jedno přečíslení, jejich útočník střílel z 
hranice vápna a Honza Soukup musel vytáhnout bravurní zákrok! To byla ojedinělá 
šance soupeře a my pokračovali v nátlakové hře. Ve 39. minutě utekl opět Marek 

Kaucký, hostující gólman sice jeho první střelu stačil ještě vyrazit, ale jen na jeho 
hlavu a proti dorážce byl již bezmocný, 2:0! Cítili jsme možnost ještě do poločasu 
navýšit skóre a to se nám i podařilo. Ve 43. minutě dostal kolmici T. Sloup, udržel 

svého obránce za zády a křižnou střelou rozvlnil sít potřetí, 3:0! Tak skončil i první 
poločas. ● Do druhé půle jsem poslal čerstvého Lukáše Vlčka a očekávali jsme, že 

bychom mohli nějaké góly ještě přidat. Asi pod vlivem náskoku, možná své vykonal i 
vytrvalý déšť a další protočení sestavy, ale kvalita hry ve druhém poločasu už taková 
nebyla. Zápas jsme s přehledem kontrolovali, nastřelili další tyč a měli i jiné velké 

šance, ale další branky nepřicházely. Třebotov také prostřídal a utkání dohrával již jen 
z povinnosti. K našemu zklamání jsme až do závěru zápasu už gól nedali a početná 
skupina fanoušků tak viděla naše vítězství 3:0! Toto vítězství bylo o trochu cennější 

než ta předešlá, protože po něm propukla euforie z postupu do okresního přeboru!!! K 
naplnění této mety zbývá odehrát poslední tři kola. ● Sestava: Soukup, Martínek, 

Jellúš, Zmeškal (K), Zachař, Kaucký, Sloup J., Kotouč M., Berecz (65. Svoboda), 
Karhánek (46. Vlček), Sloup T. (70. Havel Jos.) ● Hvězdičky: Kaucký, Kotouč M., 
Sloup T. Petr Vraštil, trenér dospělých   
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Aktuální tabulka A2B – III. Třída – Skupina B  

 

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 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

1. Rudná 25 20 4 1 72:16 64 

2. Dobrovíz 25 17 5 3 81:25 56 

3. Statenice 25 14 4 7 65:44 46 

4. Kazín 25 12 4 9 52:48 40 

5. Jíloviště B 25 12 2 11 72:89 38 

6. Dobřichovice 25 10 7 8 48:47 37 

7. Červený Újezd 25 9 6 10 43:42 33 

8. Třebotov 25 9 5 11 47:49 32 

9. Horoměřice 25 9 5 11 46:49 32 

10. Jinočany 25 9 3 13 46:57 30 

11. Vonoklasy 25 8 3 14 58:73 27 

12. Kněževes 25 7 3 15 60:72 24 

13. Velké Přílepy 25 4 6 15 36:70 18 

14. Tuchoměřice B 25 5 3 17 26:71 18 

FK Rudná přeje hezké prázdniny a na 

podzim se na Vás těšíme v 

OKRESNÍM PŘEBORU 


