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7. 4. 2018 – FK Rudná 
Sedlčany B 

 

MFK Dobříš „B“ - FK Rudná 1:1 (1:0), pk 4:5 
V neděli 1. 4. 2018 jsme vyjížděli k dalšímu zápasu a 

tentokrát na hřiště Městského fotbalového klubu Dobříš, kde 

jsme se utkali s místním B mužstvem. Šlo o soupeře z 

úplného čela tabulky, kterému jsme doma na podzim podlehli 

1:0! Naštěstí jsem měl tentokrát k dispozici zcela jinou 

sestavu než tu oslabenou z domácího utkání. I domácí tým 

měl dost odlišné hráče a bylo otázkou, jestli se posílí hráči 

prvního mužstva. Nakonec naskočili do zápasu asi tři hráči, kteří nějaké minuty za divizní 

A mužstvo občas odehrají. Proti prvnímu jarnímu kolu jsem udělal pár změn v sestavě a 

šlo se na věc. ● Před zápasem jsme očekávali, že bude třeba vycházet za zajištěné obrany, 

dát si pozor na domácího kapitána, nenechat rozjíždět akce šikovného středního záložníka 

a snažit se vytěžit z minima šancí maximum. Úvod zápasu však naznačil, že bychom 

mohli být domácím více než vyrovnaným soupeřem. Dokázali jsme několikrát mladé 

hráče soupeře dostat pod tlak a ti odehrávali mnoho míčů pouze do zámezí, nebo na naše 

kopačky. Celkem nám fungoval i nově složený útok. Velkou šanci měl kolem 20. minuty 

David Krajči, ale „vylámal si zuby“ na domácím brankáři. Ve 25. minutě se zase na 

hranici vápna dobře uvolnil Jan Hartig a zvolil střelu obstřelem na zadní tyč. Brankář 

zasáhnout nemohl a s napětím jen sledoval, kam míč doputuje. Ten se bohužel zastavil 

přesně na tyči a k dorážce jsme se nedostali. I domácí tým podnikl několik nebezpečných 

výpadů převážně po stranách a naši stopeři měli, co dělat, aby domácího kanonýra udrželi 

na uzdě. Domácí se mohli dostat do vedení po jednom dobře zahraném rohovém kopu, ale 

náš brankář naštěstí stačil u přední tyče zasáhnout a míč vytlačit. I domácí brankář se 

musel vytáhnout, aby vytěsnil dobrou střelu z kopačky Marka Kauckého. Blížil se pomalu 

závěr poločasu a my se možná nechali až příliš unést vývojem hry. Zapomněli jsme pokrýt 

pravého záložníka domácích, který předvedl padesáti metrový sprint s míčem, prosadil se 

rychlostně i přes našeho obránce a namazal do vápna nabíhajícímu spoluhráči. Jeho první 

střelu náš brankář ještě vyrazil, ale proti dorážce byl již bezmocný, 1.0! Poločas i takto 

skončil. ● Do druhé půle jsem poslal do hry Míru Rotta, který nahradil lehce zraněného 

Krajčiho a věřili jsme, že budeme-li pokračovat ve výkonu z první půle, tak naše šance 

ještě přijde. Ve druhé půli se nám opravdu dařilo domácí tým přehrávat, ale do vyložené 

šance jsme se dlouho nedostávali. Až kolem 70. minuty se ocitl, po rohovém kopu v dobré 

pozici Patrik Zmeškal, ale míč do branky usměrnit nedokázal. V 75. minutě jsme se 

konečně dočkali. Miller vyslal na zteč Kauckého a ten při svém nájezdu prostřelil 

domácího gólmana, 1:1! Za necelých pět minut došlo k akci, jak přes kopírák. Bohužel náš 

hráč tentokrát na domácího brankáře nevyzrál. V samém závěru zápasu zahrávali domácí 

ještě několik rohových kopů, ale naše obrana všechny situace ustála. Zápas tedy skončil 

remízou 1:1 a o plusovém bodu musely rozhodnout penalty! ● První hráč domácích uspěl, 

1:0. Za nás srovnal Zmeškal na 1:1. Domácí opět úspěšní, 2:1. Samko odpověděl také 

přesně, 2:2. Ani ve třetí sérii se domácí střelec nemýlil, i když náš brankář si na střelu sáhl, 

3:2. Pak přišly horké chvilky. Miller selhal a domácí šli do vedení 4:2. Kaucký proměnil 

4:3. Náš brankář si schoval dobrý zákrok na pravou chvíli a odvrátil „matchball“. Rott 

vyrovnal na 4:4. Druhý dobrý zákrok našeho brankáře a výhoda na naší straně. Krejčí 
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domácího brankáře prostřelil a my se mohli radovat z nečekané prémie! ● Dva body z 

tohoto zápasu jsou vzpruhou do dalších bojů a moc důležité, protože týmy pod námi 

začaly fungovat a tabulka se podle očekávání vyrovnává! ● Sestava: Soukup, Kotouč D., 

Zmeškal (K), Samko, Jellúš (68. Němec), Kaucký, Bialek, Miller, Berecz (63. Krejčí), 

Hartig, Krajči (46. Rott) Petr Vraštil, trenér dospělých 
 

FK Rudná - FK Lety 0:2 (0:1) 
První jarní kolo nás čekalo v sobotu 24. 3. 2018. Soupeřem nám byl tým z horní poloviny 

tabulky FK Lety a šlo tedy o okresní derby. Na podzim jsme venku tomuto soupeři 

podlehli 3:1. ● Obavy, že bude po nepovedené zimní přestávce, ukončení aktivní kariéry 

několika hráčů a původně neočekávanému odchodu Romana Wrobela, složité se na zápas 

vůbec sejít, se naštěstí nenaplnily. Hráčů bylo na zápas dokonce až moc a to i vzhledem k 

tomu, že po dohodě mezi námi, Libčicemi a právě Romanem Wrobelem, jsem ho mohl 

využít ještě pro tento zápas. Za ten půlrok u nás a ochotu nám v tomto zápase ještě pomoci 

bych chtěl Romanovi poděkovat, přeji mu ať se daří a doufám, že se třeba někdy do Rudné 

vrátí. ● Zápas jsme zahájili až nečekaně odhodlaně. Kluci bojovali, vyplňovali mezery a 

drželi hosty, co možná nejdále od naší branky. Nutno podotknout, že soupeř na rozdíl od 

nás moc nekazil, míč měl na kopačkách častěji a hrozil kolmicemi na své dva rychlé 

útočníky. Do vážné šance se však hosté nedostávali. My i přes mnoho nepřesností pár 

náznaků měli. Bohužel nás ve finální fázi zradilo zpracování a sami jsme se vytlačili z 

dobré pozice. Několikrát jsme se pokoušeli o střelbu ze střední vzdálenosti, ale to byly 

pokusy, které nemohly zkušeného Radka Sňozíka, v brance hostí vůbec vůbec ohrozit. 

Hosté hráli zkušeně a trpělivě čekali na svoji příležitost. Ta přišla ve 34. minutě. Na naší 

půlce jsem se dožadovali autového vhazování, ale AR1 ukázal na opačnou stranu. Hosté 

rychle vhodili míč do hry a náš hráč stihl útočníka hostí už jen faulovat. Standardní situaci 

zahrával další zkušený hráč Jaromír Šmerda a našel na zadní tyči nikým neatakovaného 

Tomáše Turka, který poslal hlavou hosty do vedení, 0:1! Další gól už do poločasu nepadl. 

● Do druhé půle jsem vystřídal, se snahou zvýšit aktivitu a poprvé se v rudenském dresu, 

tak mohl představit David Krajči. Ale ani druhý poločas obraz hry nezměnil. Na hráčích 

byla vidět snaha, ale tu narušovaly nepřesnosti a také dobře pracující obrana hostí. Do 

velké šance se dral Wrobel, kterého dobře uvolnil právě Krajči, ale náš hráč nezvládl míč 

správně převzít a o dobrou šanci se sám připravil. Nejblíže vyrovnání jsme se ocitli asi v 

60. minutě. Přes několik protlačených soubojů se míč dostal na hranici vápna ke zcela 

volnému Krajčimu, ale ten místo postupu blíže k brance zvolil střelu, která byla velice 

nepřesná a šla mimo. Na zadní tyči ji ještě dorážel Marek Kaucký, ale z tohoto úhlu 

nemohl uspět ani on. Hosté o svém vítězství definitivně rozhodli v 73. minutě. To se po 

autu u rohového praporku prosadil přes dva hráče Turek, nádherně nacentroval a hostující 

Martin Chalupa narval z voleje míč do branky, 0:2! My se pokusili alespoň o kosmetickou 

úpravu výsledku, když hosté trochu polevili v koncentraci, ale naše centrované míče 

většinou nenašly adresáta a jen jednou se dostal k hlavičce Míra Miller, ale to byl v těžké 

pozici. Zápas již hosté zkušeně dovedli do vítězného konce a v závěru ještě mohl zvýšit 

Nejepsa, ale svoji šanci si nechal zmařit naším obráncem. Sportovně musíme uznat, že 

jsme byli horším týmem a hosté si vyhrát zasloužili. Na druhou stranu jsem očekával po 

zimě i náš horší výkon a je na čem stavět. ● Sestava: Němec- Krejčí, Zmeškal (K), Samko, 

Jellúš, Kaucký, Bialek, Kotouč D. (75. Zachař), Miller, Wrobel (60. Soukup), Hartig (46. 

Krajči) Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

01. 04.  „A“ Dobříš "B" Rudná  1:1x 

30. 03.  U15 Dukla J.M. Rudná 3:1 

24. 03.  „A“ Rudná Lety 0:2 

24. 03.  U15 Rudná TJ Ruzyně 10:0 

19. 03.  U15 Zbraslav Rudná 0:3 

18. 03.  U15 FC Zličín Rudná 1:4 

17. 03.  U12 Rudná FK Č. Kralupy 0:1 

11. 03.  „A“ Braškov Rudná 4:3 

 

Nejbližší utkání 

Datum Čas Mužstvo Domácí Hosté 

07. 04.  13.30 U15 Roztoky Rudná/Zbuzany 

08. 04.  10.00 U10 Drahelčice Rudná 

14. 04.  10.00 U12 Rudná/Zbuzany  Dobříč/Nučice  

14. 04.  10.00 U8 Turnaj Jinočany 

14. 04.  14.00 U10 Rudná Hostivice  

15. 04.  10.00 U15 Rudná/Zbuzany Psáry 

15. 04.  15.30 „A“ Petrovice Rudná 

21. 04.  10.00 U12 Roztoky  Rudná/Zbuzany  

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 – FK Králův Dvůr „B“ 
v sobotu 21. 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 FK Hýskov  13 10 0 3 39:26 29 

2 SK Petrovice  14 10 0 4 35:22 29 

3 FK Lety  14 10 0 4 29:17 29 

4 MFK Dobříš "B" 13 9 0 4 30:18 28 

5 TJ Sokol Daleké Dušníky 13 8 0 5 43:24 23 

6 TJ TATRAN SEDLČANY "B" 14 8 0 6 29:36 23 

7 FK Rudná  14 7 0 7 23:25 21 

8 TJ Sokol Sedlec-Prčice  14 6 0 8 33:27 19 

9 AFK Loděnice  14 5 0 9 26:34 17 

10 SK Chlumec  14 4 0 10 24:32 13 

11 FK Dobříč 1940  14 4 0 10 22:39 13 

12 FK Králův Dvůr "B"  13 4 0 9 30:45 12 

13 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 14 4 0 10 20:38 11 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté 

07.04.2018 10:15  FK Rudná (10) TJ T. SEDLČANY "B" (7) 

07.04.2018 16:30  SK Chlumec (11) MFK Dobříš "B" (6) 

07.04.2018 16:30  FK Hýskov (12) FK Lety (5) 

07.04.2018 16:30  FK Králův Dvůr "B" (9) SK Petrovice (8) 

08.04.2018 16:30  TJ S. Sedlec-Prčice (14)  AFK Loděnice (2) 

08.04.2018 16:30  TJ Sokol D. Dušníky (13) FK Dobříč 1940 (4) 
 

Výsledky předešlého kola 

Domácí Hosté Skóre 

FK Dobříč 1940 (4) FK Hýskov (12) 2 : 0 

FK Lety (5) SK Chlumec (11) 2 : 0 

AFK Loděnice (2) TJ Spartak Rožmitál p. Třem. (1) 2 : 4 

MFK Dobříš "B" (6) FK Rudná (10) 1 : 1x 

SK Petrovice (8) TJ S. Sedlec-Prčice (14) 1 : 0 

TJ T. SEDLČANY " B" (7) FK Králův Dvůr "B" (9) 2 : 3 

 

Oslavy 90. let FK Rudná (1928-2018) 

 26. 5. 2018 na hřišti v Rudné 


