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22. 9. 2018 – FK Rudná 
TJ Sokol Choteč 

 

Agro CS Pohár SKFS / FK Rudná – Sportovní 

klub Vinařice (I.B třída) 2:2 (0:1), PK 5:3 
Ve středu 12. 9. 2018 jsme přivítali ve 2. kole Poháru 

SKFS soupeře z Vinařic, který hraje letos rovněž I.B třídu 

a sice skupinu A. V minulém kole si hosté poradili s 

Tuchlovicemi, které hrají KP a po výsledku 5:5 dokázali 

postoupit po sérii pokutových kopů. Soupeř tedy budil 

respekt, navíc dorazil na naše hřiště velice včas a poctivě se na zápas připravoval. 

My se naopak scházeli jak švábi na pivo a sestava byla poznamenána řadou 

omluvenek. Do základu tak mohli (museli) naskočit i naši dva kluci, kteří nedávno 

oslavili teprve 15 let. Hned ve druhé minutě jsme se mohli ujmout vedení, ale 

Michal Másílko na centrovaný míč nedosáhl ideálně a branku minul. Hosté byli v 

první půli lepší a měli míč častěji na svých kopačkách. V 11. minutě se ujali i 

vedení, když nám prošel středem David Čampulka a zamířil přesně, 0:1! Přes 

optickou převahu hostí, jsme se dostávali v první půli do velkých šancí. Jenže jsme 

opět, podobně jako v zápase se Zdicemi, nevyužili ani jednu! Hosté gól už také 

nevstřelili a udrželi poločasové vedení o jeden gól. ● Do druhé půle jsem udělal 

jednu změnu, když Dominika Jedličku nahradil Pepa Havel. Podařilo se nám hru 

minimálně vyrovnat a opět jsme byli nebezpečnějším týmem. V 52. minutě se 

střelou po zemi prosadil Míra Miller a bylo vyrovnáno - 1:1! Hnali jsme se za 

vedením a hosté se často rozptylovali drobnými hádkami. Když se zdálo, že máme 

na to výsledek otočit v náš prospěch, tak přišla studená sprcha. V 71. minutě jsme 

po jedné střele, kterou náš brankář neudržel ve své náruči, nebyli schopni míč 

odvrátit do bezpečí a nechali pohodlně dorážet Patrika Martinovského, 1:2! Krátce 

po tomto gólu si vyžádal střídání Petr Šáfr, který odehrál přes svůj vzrůst i věk 

velice povedené utkání a jednou dokonce zabránil jistému gólu. Bohužel lavička 

nenabízela mnoho variant a tak jsem se stal přímým účastníkem zápasu. Hosté 

mohli brzy náskok pojistit, ale povedlo se nám tomu se štěstím zamezit. Hrálo se 

nahoru-dolů, protože jsme opět hru otevřeli a posunuli jsme více dopředu Martina 

Samka. Tlak narůstal a v 83. minutě se prosadil Másílko, který vyrovnal na 2:2! 

Chtěli jsme zápas rozhodnout v normální hrací době, ale to se nepovedlo. Na řadu 

proto přišly pokutové kopy. Po krátké poradě jsme se rozhodli udělat změnu na 

postu brankáře a hlavně z psychologického hlediska šel střelcům soupeře čelit 

Miller. Při jednom pokusu byl Míra úspěšný, a protože naši střelci proměnili 

všechny penalty s přehledem, mohli jsme se radovat z postupu do 3. kola (na jaře 

doma přivítáme A. třídní FK Komárov)! Našimi úspěšnými exekutory byli: Houha, 

Samko, Kaucký, Kuba, Miller. ● Ze zápasu mám postřehy, že je potřeba přidat v 

pohybu bez míče, ale velice mile mě překvapili naši mladí kluci, kteří se soupeře 
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nezalekli. Z většiny hráčů bylo cítit, že zápas neberou jako přátelák a chtějí zvítězit. 

● Sestava: Smutný, Novotný, Samko, Vondra, Šáfr (74. Vraštil), Kaucký (K), 

Houha, Kuba, Jedlička (46. Havel), Másílko, Miller Petr Vraštil, trenér dospělých 

 

FK Rudná – FK Olympie Zdice 0:1 (0:0) 
V sobotu 8. 9. 2018 nás na domácím hřišti čekal souboj s nováčkem ze Zdic. Hosté 

taktéž vyhráli první dvě kola, ale my jsme chtěli doma zvítězit a soupeře v tabulce 

předskočit. Pár omluvenek dorazilo a bylo to znát, hlavně na síle lavičky. Úvod 

zápasu byl zcela v naší režii. Zdice nebyly schopné delšího držení míče a hrálo se 

především na jejich polovině. I tak jsme si museli dávat dobrý pozor na oba jejich 

útočníky, kterým se dlouhodobě střelecky daří a umí přidržet míč i přesně zakončit. 

Ve 12. minutě přišly naše největší šance. Nejprve zahrával PVK Houha. Po jeho 

střele se míč odrazil k úplně volnému Másílkovi, ale ten dokázal z jasné šance jen 

nastřelit brankáře. Z následujícího rohového kupu zase hlavičkoval, nikým 

neatakovaný Samko těsně vedle. Další příležitost měl opět Másílko, když dostal 

přihrávku do vápna, ale bohužel ho zradilo zpracování. Ještě jsme zahrávali několik 

nebezpečných rohových kopů, ale míč jsme do branky nedotlačili. Hosté zahrozili 

vážněji jen jednou, když na zadní tyči hlavičkoval Krůta, jen do náruče našeho 

brankáře. Jinak si naše obrana počínala důrazně a uskákala i několik rohů, které měl 

soupeř. Poločas skončil bohužel přes naše vyložené šance bez branek! ● Věřil jsem, 

že ve druhé půli budeme v nátlakové hře pokračovat, ale hosté o půli zmobilizovali 

síly a už nás moc hrát nenechali. Bojovalo se teď uprostřed hřiště a my více 

chybovali při rozehrávce. V 58. minutě jsme prohráli na půlce osobní souboj a míč 

se dostal po pár přihrávkách až ke Krůtovi. Ten z hranice vápna napřáhl a jeho 

střela, která by asi šla mimo, byla nešťastně tečována a zapadla přesně k tyči, 0:1! 

Od této chvíle hosté ještě více zvýšili bojovnost a nasazení. Působili hodně 

kompaktním dojmem. My se naopak postupně dostávali do křeče. Čím dál více jsme 

se uchylovali jen k nákopům a hráli jsme na náhodu. Musel jsem během zápasu 

dvakrát nuceně střídat a do hry se tak dostali i naši mlaďasové. Přes jejich snahu, 

za kterou jsme rádi, bylo znát, že takový zápas ještě nehráli. Jak jsme postupně hru 

více otvírali, tak hosté měli možnost chodit do smrtících brejků. Naštěstí ani jeden 

ze tří, které měli skončit brankou, hosté nedokázali proměnit. Neprosadil se ani 

znovu Krůta, který z PVK trefil jen tyč. Naše naděje i přes hurá styl stále žila. I my 

trefili Másílkem tyč, ale šlo o střelu z takového úhlu, že gólem to skončit nemohlo. 

Posledních pět minut se nám sice podařilo hosty zatlačit a zahrávali jsme zase 

několik rohů, ale míč jsme do branky nedokázali docpat. Po dvou minutách 

nastavení se ozval závěrečný hvizd a my letos poprvé odešli poraženi. Tahle 

porážka mě mrzí moc, protože zápas to byl ze všech dosavadních nejhratelnější!!! 

Paradoxně jsme vyhráli dvě kola, která na vítězství nebyla a to, co jsme vyhrát 

jednoznačně měli, se vyhrát nepodařilo. ● Sestava: Smutný, Vondra, Samko, 

Miller, Jellúš (69. Jedlička), Kaucký (K), Hartig, Kuba, Houha, Másílko, Krajči (36. 

Bubeník)  Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

16. 09.  U15 Rudná Jeneč 8:0 

16. 09.  U8 Turnaj Červený Újezd 5. místo 

15. 09.  U12 Rudná Č. Újezd 6:2 

15. 09.  U10 Rudná Holubice 5:10 

15. 09.  „A“ Králův Dvůr B Rudná 2:0 

12. 09.  U12 Rudná Dobříč/Nučice 2:7 

12. 09.  „A“ Rudná Vinařice 2:2 (PK:5:3) 

09. 09.  U15 Průhonice Rudná 1:10 

09. 09.  U12 Tuchoměřice Rudná 15:4 
 

Nejbližší utkání 

Datum Čas Mužstvo Domácí Hosté 

23. 09.  10.00 U10 Úhonice Rudná 

23. 09.  10.00 U8 Rudná turnaj 

23. 09.  10.15 „B“ Dobříč B Rudná B 

29. 09.  10.00 U12 Rudná Roztoky 

29. 09.  14.00 U10 Rudná Dobříč/Nučice 

30. 09.  10.00 U15 Rudná Psáry 

30. 09.  16.30 „A“ Daleké Dušníky Rudná 

30. 09.  16.30 „B“ Tuchoměřice B Rudná 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 

Zveme Vás na zápas 

FK Rudná – SK Černolice 
v sobotu 6. 10. 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 Králův Dvůr "B"  4 4 0 0 17:2 12 

2 FK Olympie Zdice  4 4 0 0 7:2 12 

3 TJ Sokol Daleké Dušníky  4 3 0 1 16:5 10 

4 SK Černolice  4 3 0 1 18:9 9 

5 TJ Spartak Rožmitál p/Třemšínem  4 3 0 1 14:6 9 

6 SK Chlumec  4 3 0 1 8:7 8 

7 TJ Sokol Choteč  4 2 0 2 13:13 7 

8 AFK Loděnice  4 2 0 2 12:11 6 

9 FK Rudná  4 2 0 2 4:4 6 

10 TJ Ligmet Milín  4 1 0 3 8:15 2 

11 SK Nový Knín  4 1 0 3 3:13 2 

12 FK Lety  4 0 0 4 1:5 1 

13 FK Hořovicko "B"  4 0 0 4 3:16 0 

14 MFK Dobříš "B"  4 0 0 4 4:20 0 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté 

22.09.2018 10:00  AFK Loděnice (3)  TJ S. Rožmitál p/Třem. (14)  

22.09.2018 10:15  FK Rudná (7)  TJ Sokol Choteč (12)  

22.09.2018 16:30  SK Nový Knín (5)  SK Černolice (1)  

22.09.2018 16:30  SK Chlumec (9)  FK Olympie Zdice (10)  

22.09.2018 16:30  FK Králův Dvůr "B" (11)  FK Lety (8)  

23.09.2018 16:30  MFK Dobříš "B" (6)  TJ Sokol D. Dušníky (13)  

23.09.2018 16:30  TJ Ligmet Milín (4)  FK Hořovicko "B" (2)  
 

Výsledky předešlého kola 

Domácí Hosté Skóre 

TJ S. Rožmitál p/Třemšínem (14)  SK Chlumec (9)  3:3 (PK:3:4) 

FK Králův Dvůr "B" (11)  FK Rudná (7)  2:0 

SK Černolice (1)  TJ Ligmet Milín (4)  6:1 

TJ Sokol Choteč (12)  MFK Dobříš "B" (6)  4:0 

FK Hořovicko "B" (2)  AFK Loděnice (3)  0:3 

FK Olympie Zdice (10)  FK Lety (8)  1:0 

TJ Sokol Daleké Dušníky (13)  SK Nový Knín (5)  6:0 

 


