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24. 3. 2018 – FK Rudná 
FK Lety 
 

Sokol Choteč - FK Rudná 4:4 (3:1) 
24. 2. 2018 další přípravný zápas, tentokrát s vedoucím 

týmem z OP Praha-západ. Třetí přátelák a stále stejná 

písnička, nedostatek hráčů. Některé skolila nemoc, 

někdo musel i v sobotu do práce, ale někteří hráči, se 

kterými jsem počítal do kádru pro jaro, mají prostě jiné 

priority než fotbal. To vše mělo za následek, že jsme 

zápas odehráli jen v deseti lidech a z toho jen šest hráčů bylo kmenových!!! 

„Naštěstí“ na tom byl soupeř úplně stejně, co do počtu a zápas zahajoval dokonce 

v devíti!!! Úvod zápasu byl tedy zvláštní, obě mužstva hledala optimální rozložení 

sil na hrací ploše a rozhodla se praktikovat 4-4-1. Nejvíce se tedy hrálo uprostřed 

hřiště a bylo otázkou, který ze záložníků bude ochoten jít do náběhu za vysunuté 

obrany. Hráči Chotče se po nějakých 15 minutách hry začali lépe pohybovat a 

nutili nás k chybám. Kolem 20. minuty šli také do vedení 1:0! Na tento gól jsme 

dokázali zareagovat celkem brzy a skóre se opět srovnalo. Bohužel jsme do 

poločasu inkasovali ještě dvě branky a naše šance, kterých také nebylo málo, jsme 

využít nedokázali. ● Druhá půle nám vyšla lépe výsledkově, ale hra byla podobná. 

Spíše se dá říci, že jsme odpadli fyzicky, nebo jsme k zápasu, který byl specifický, 

přistupovali laxně. Z toho těžili hráči Chotče, kteří se několikrát ocitli zcela sami 

před naším brankářem. Ten se překonával a vychytal neskutečné věci, i když svůj 

podíl na tom určitě mělo i lajdácké zakončení. My jsme měli v zápase snad jen tři 

pohyblivé hráče, kteří se chtěli porvat s obranou „domácích“ a udělat něco s 

výsledkem. Jedním z nich byl Martin Samko. Tento hráč dostal asi v 60. minutě 

krásný pas za obranu a postupoval prakticky sám na branku. Ve vápně ho však 

jeden obránce dostihl, ale zastavit ho dokázal jen pomocí faulu. Nařízenou penaltu 

faulovaný hráč proměnil a bylo to 3:2! Po chvilce jsme dokonce vyrovnali, když 

uklidil míč do sítě opět Samko, 3:3! Protože jsme přežili již zmíněné tutovky 

Chotče, živili jsme naději alespoň na slušný výsledek. Tomu jsme se ještě více 

přiblížili, asi v 80. minutě. Sláva Jellúš krásně odcentroval a brankáře, který si 

chtěl míč ze vzduchu sebrat, předskočil na přední tyči zase Samko a poslal nás 

hlavou do vedení, 3:4!!! V poslední minutě zápasu si vybral snad jedinou slabší 

chvilku náš brankář. Na dlouhý pas za obranu sice svým výběhem mimo vápno 

skvěle zareagoval, ale odkopem trefil jen dotírajícího útočníka, který z nějakých 

dvaceti metrů vrátil míč do opuštěné branky, 4:4! Takto i zápas skončil. Jsem rád, 

že jsme ho i v mrazivém počasí odehráli a byl veden oběma týmy hodně férově. 

Bohužel bych se mnohem raději díval z lavičky na kvalitní přípravu v optimální 

sestavě, než zasahoval 90 minut do hry, ale realita posledních dnů je jiná. ● Hráči, 

kteří nastoupili do zápasu: Krejčí, Zmeškal, Jellúš, Sloup, Samko, Hartig. 

Petr Vraštil, trenér dospělých 
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SC Radotín B – FK Rudná 5:3 (1:2) 
V neděli 18. 2. 2018 jsme vyrazili k dalšímu přáteláku, tentokrát na umělku 

Radotína, kde jsme se utkali s také již tradičním soupeřem, místním béčkem. 

Bohužel se toho během posledních 14 dnů událo v našem kádru tolik negativního, 

že jsme k zápasu měli jen devět hráčů našeho FK. Dva další hráče jsme chtěli 

vyzkoušet, ale ti se s příjezdem opozdili, a tak nám na úvod dva hráče musel 

domácí trenér vypůjčit. Začátek zápasu nám vyšel. Kluci co za nás „hostovali“ 

zapadli celkem dobře a my hráli více než vyrovnanou partii. První náznaky šancí 

jsme nedokázali využít, ale asi v 15 minutě už jsme do vedení šli, když se prosadil 

M. Kaucký, 0:1! Po této brance se začalo hrát nahoru dolů a nás několikrát musel 

podržet M. Miller, který tentokrát zaskakoval v brance. Druhý gól jsme však 

přidali my, no vlastně hráč, který nám byl zapůjčen, dokázal projít přes půl hřiště 

a chladnokrevně zakončit, 0:2! To běžela asi 20. minuta. Krátce po tomto gólu 

došlo ke změně sestavy, když konečně dorazili dva kluci, na které jsme čekali. 

Druhá půle už nebyla z naší strany tak dobrá, protože se navíc zranil S. Jellúš a 

my už neměli, na hřišti alternativu do obrany. Hráli jsme tedy prakticky jen na tři 

obránce a náš brankář měl co dělat, aby soupeř nesnížil. Po jedné domácí akci, už 

čisté konto neudržel a poločas skončil našim vedením 2:1. ● Druhá půle byla 

jednoznačně v režii domácích, kteří navíc několikanásobným střídáním svůj tým 

posílili. Do šancí už jsme se dostávali sporadicky, ale hned tu první ve druhé půli 

jsme ještě dokázali využít. Na 3:1 v náš prospěch navyšoval „náš“ útočník. Stejný 

hráč nás mohl poslat i do většího vedení, ale ve své další šanci selhal. Od 65. 

minuty už jsme se prakticky pouze bránili a doufali, že se případně dostaneme do 

nějakého brejku. Domácí tým do 80. minuty dokázal vyrovnat skóre na 3:3 a hnal 

se za vítězstvím. My měli už jen jednu příležitost ke vstřelení branky, když utekl 

M. Kaucký, ale z úhlu nedokázal prostřelit domácího brankáře a ten chytil i 

dorážku M. Berecze! O dobrý výsledek jsme se (jak už to v zápasech s tímto 

týmem bývá) připravili v samém závěru. Mnoha hráčům už chyběl pohyb a 

nedokázali jsme zachytávat náběhy domácích. Asi pět minut před koncem vystihl 

domácí hráč chybnou rozehrávku a prostřelil křižnou střelou našeho brankáře 4:3! 

Tečku zápasu dal domácí útočník, který postupoval na našeho brankáře zcela sám 

a dokázal ho v 90. minutě přelobovat, 5:3! ● Jsem rád, že jsme i tak zápas 

odehráli, protože pro některé hráče to byl dobrý trénink. Ale nutno podotknout, že 

s počtem registrací, které máme a množstvím oslovených hráčů se nesejít, je i za 

dané situace velká ostuda!!! Musím moc poděkovat domácímu trenérovi za 

přístup a jeho hráčům za ochotu nám pomoci! Teď nezbývá než doufat, že se 

někteří marodi dají přes týden dohromady a na zápas s Chotčí se sejdeme v lepší 

sestavě. ● Naši hráči v sestavě: Miller, Krejčí, Zmeškal, Jellúš, Sloup, Kaucký, 

Berecz, Hartig, Eminger.  Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

19. 03. U15 Zbraslav Rudná 0:3 

18. 03. U15 Zličín A Rudná 1:4 

17. 03. U12 Rudná Kralupy 0:1 

11. 03. „A“ Braškov Rudná 4:3 

11. 03. U15 Rudná Stodůlky 8:1 

10. 03. U12 Zličín A Rudná 8:0 

04. 03. U15 Přední Kopanina Rudná 1:3 

03. 03. U12 ČLU Beroun Rudná 10:3 

 

Nejbližší utkání 

Datum Čas Mužstvo Domácí Hosté 

24. 03.  13:40 U15 Rudná Ruzyně 

30. 03.  14:00 U15 Dukla Jižní Město Rudná 

01. 04.  15:00 „A“ Dobříš „B“ Rudná 

07. 04.  10:00 U12 Tuchoměřice Rudná/Zbuzany 

07. 04.  10:15 „A“ Rudná Sedlčany „B“ 

07. 04.  13:30 U15 Roztoky Rudná/Zbuzany 

08. 04.  10:00 U10 Drahelčice Rudná 

14. 04.  10:00 U12 Rudná/Zbuzany Dobříč/Nučice 

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 – Sedlčany „B“ 
v sobotu 7. 4. 2018 od 10.15 hodin 
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Aktuální tabulka – PRODIET I.B třída (skupina E) 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 MFK Dobříš "B"  12 9 0 3 29:17 27 

2 FK Hýskov  11 9 0 2 36:22 26 

3 SK Petrovice  12 8 0 4 30:21 23 

4 FK Lety  12 8 0 4 25:17 23 

5 TJ TATRAN SEDLČANY "B"  12 8 0 4 26:29 23 

6 TJ Sokol Daleké Dušníky  12 7 0 5 38:24 20 

7 FK Rudná  12 6 0 6 22:22 19 

8 TJ Sokol Sedlec-Prčice  11 6 0 5 31:23 18 

9 AFK Loděnice  12 5 0 7 24:25 17 

10 SK Chlumec  12 3 0 9 19:30 10 

11 FK Dobříč 1940  12 3 0 9 20:34 10 

12 FK Králův Dvůr "B"  12 3 0 9 27:43 9 

13 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 12 2 0 10 16:36 6 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté 

24.03.2018 10:15  FK Rudná (10) FK Lety (5) 

24.03.2018 15:00  SK Chlumec (11) FK Dobříč 1940 (4) 

25.03.2018 15:00  SK Petrovice (8)  TJ T. SEDLČANY "B" (7) 

25.03.2018 15:00 TJ Sokol D. Dušníky (13) AFK Loděnice (2) 

25.03.2018 15:00 TJ S. Sedlec-Prčice (14)  TJ Spartak Rožmitál p. T. (1) 

25.03.2018 17:30 FK Králův Dvůr "B" (9)  MFK Dobříš "B" (6) 
 

Výsledky předešlého kola 

Domácí Hosté Skóre 

SK Petrovice (8)  MFK Dobříš "B" (6)  4 : 3 

TJ T. SEDLČANY " B" (7) TJ S. Sedlec-Prčice (14) 0 : 2 

FK Rudná (10) FK Dobříč 1940 (4)  5 : 2 

FK Hýskov (12) AFK Loděnice (2) 2x : 2 

FK Králův Dvůr "B" (9) FK Lety (5) 2 : 1 

TJ Sokol Daleké Díky (13) TJ Spartak Rožmitál p. Třem. (1) 6 : 1 

 

Oslavy 90. let FK Rudná (1928-2018) 

 26. 5. 2018 na hřišti v Rudné 


