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22. 10. 2016 – FK Rudná 
Tělovýchovná jednota Sokol Choteč 
 

15. 10. 2016 Sokol Úhonice - FK Rudná 1:3 (1:1) 

K dalšímu zápasu jsme cestovali 15. 10. 2016 do nedalekých 

Úhonic, které byly průběžně poslední. Základní kameny 

sestavy jsem měl k dispozici a proto nic jiného než vítězství 

nepřipadalo v úvahu, i když šlo o derby a v těch to bývá 

těžké. Na zápas jsme se všichni těšili, ale trochu nás zaskočilo 

hřiště, které bylo snad nejhůře připravené, jak já osobně 

pamatuji (přerostlý a nekvalitní trávník). Od úvodního hvizdu 

jsme měli více ze hry, ale hrálo se převážně po vápno. Největší šanci měl z našeho 

pohledu Lukáš Repík, ale v blízkosti brankáře nedokázal bohužel zasáhnout balon. Také 

jsme hrozili množstvím rohových kopů, ale ani po nich gól nepadl, i když Martin Samko 

hlavičkoval hodně nebezpečně. Domácí podnikli také pár nebezpečných kontrů (nejvíce 

nám unikal D. Uher), ale k přímému ohrožení branky také nedocházelo. Často se nám 

povedlo domácí útoky zastavit také jen pomocí odkopů na rohy. A i po jejich zahrávání 

byli domácí asi nejnebezpečnější. Pozor jsme si museli dávat hlavně na urostlého O. 

Dumanjiče. Ve 21. minutě se právě po rohu měnilo skóre poprvé. Kopalo se na naši bránu, 

míč z vápna jsme sice odvrátit dokázali, ale pouze k noze Š. Kuriny, který se do něj opřel 

z nějakých 25 metrů a trefil skvěle, 1:0! Tento gól nás vzhledem k dosavadnímu průběhu 

trochu opařil, domácí se ještě více semkli a bojovali o dobrý výsledek. Nám se i přes větší 

držení míče nedařilo dostat do nějaké vážnější šance. Domácí mohli dokonce své vedení 

pojistit, když z půlky běželi čtyři na jednoho, ale hráč s míčem naštěstí rozehrávku unáhlil 

a pokazil! Ve 39. minutě došlo k našemu střídání, když Repíka nahradil Milan Čihák a 

Štefan Jungmann se vysunul do útoku. Toto střídání se projevilo velice dobře a hlavně 

brzy. Právě po kombinaci těchto hráčů na hranici vápna, se opřel ve 43. minutě do míče 

Jungmann a trefil se k tyči, 1:1! Domácí už se viděli asi v šatně a to jim tam mohl poslat 

Jungmann vzápětí ještě jeden dárek. V poslední minutě první půle totiž střílel na zcela 

odkrytou branku, ale k našemu zklamání ji minul. ● Do druhého poločasu jsme nastoupili 

podpořeni dílčím úspěchem ze závěru prvního a také s vůlí strhnout vítězství na naši 

stranu. Domácí tým se čím dál více uchyloval k diskuzím s rozhodčím a zkoušel 

nerozhodný výsledek udržet kouskováním hry. Do brejků se již domácí nedostávali a 

nebezpečí přicházelo jen po volných přímých kopech na naší polovině a následných 

centrech na Dumanjiče. Vše jsme uskákali a přečkali se štěstím, i když jeden zákrok 

našeho brankáře byl sice výborný, ale nešťastný zároveň. To na hranici vápna zasáhl při 

výskoku nejen míč, ale i obličej našeho stopera Martina Samka. Ten byl však schopen v 

zápase pokračovat, což bylo hodně důležité. V 69. minutě se totiž ocitl na hrotu útoku a 

našel si hlavou přesný centr od Jungmanna, 2:1! Domácím tou dobou už hodně docházely 

síly a my věřili, že tento zápas dotáhneme do vítězného konce. Tomu jsme se ještě více 

přiblížili v 73. minutě, Jungmann pálil do domácího gólmana, ale míč se odrazil ke 

Kauckému, který ho už do sítě dopravit dokázal, 1:3! V závěru zápasu jsem sáhl k dalším 

střídáním a ze hry jsem si mohl dovolit znovu stáhnout i jednoho z našich nejlepších 

hráčů, Milana Čiháka! Měli jsme nějaké další šance, ale gól již nepadl ani na jedné straně. 

Připsali jsme si tedy "povinné" vítězství a bude se nám lépe dýchat před sérií těžkých 



2 
 

zápasů, která začne tento víkend doma proti Chotči! ● Sestava: Soukup, Jellúš (46. 

Prager), Zmeškal (K), Samko, Zachař, Kaucký, Rott, Berecz (75. Doherty), Jungmann, 

Kotouč M., Repík (39. Čihák, 87. Fruštík) ● Hvězdičky: Samko, Čihák, Zmeškal 

Petr Vraštil, trenér dospělých  

 

8. 10. 2016 FK Rudná - AFK Libčice 1:4 (1:2) 

V dalším domácím utkání nás čekal v sobotu 8. 10. 2016 vedoucí celek tabulky AFK 

Libčice (loni skončili hosté těsně druzí). Bohužel jsme na tento zápas postrádali pár hráčů 

(čtyři) a největší ztrátou se dala očekávat absence našeho kapitána P. Zmeškala. Na post 

stopera se tak musel posunout M. Samko. Chtěli jsme s hosty co nejdéle držet výsledek 

0:0, spoléhat se na rychlé křídelní akce a i proto jsem zvolil hru na jednoho útočníka. 

Bohužel náš záměr vzal hodně brzy za své. První tři minuty nás nechali hosté kombinovat 

převážně na naší polovině, ale hned první ztráta míče byla smrtelná. Ve 4. minutě nám 

soupeř odebral lehce míč u půlící čáry a provedl výpad po své levé straně. Odtud míč 

doputoval do našeho vápna a s pomocí nešťastného obranného zákroku až na nohu Paluky, 

který vstřelil úvodní branku, 0:1! Hráčům možná okamžitě proběhlo hlavou, jak těžké teď 

bude dosáhnout na dobrý výsledek. Za dvě minuty však bylo ještě hůře, to jsme opět z naší 

pravé strany dovolili soupeři odcentrovat a ještě jsme nechali na penaltě zcela volného 

Punčocháře, který dal gól hlavou na 0:2! Početná skupina hostujících fanoušků si v té 

chvíli žádala náš debakl. Možná nám tento výsledek paradoxně pomohl, protože hráčům 

došlo, že už není co ztratit. Hosté byli celou první půli na míči více, ale i my jsme se 

dokázali dostat do pozic, které mohly být gólové. Bohužel nás zradila koncovka nebo 

finální zpracování míče. Možná se hosté s vedením i uspokojili a nám vyšla jedna akce ve 

40. minutě, na jejímž konci byl ve vápně faulován Lukáš Vlček. Exekuce penalty se ujal 

Petr Zachař a brankář si vybral špatnou stranu, 1:2! Takto skončila první půle a musím 

říci, že to byl výsledek nad očekávání, vzhledem k průběhu! ● Do druhé půle jsme 

vstoupili o hodně lépe než do první a sahali jsme dokonce po vyrovnání. Hostům zatápěl 

svoji rychlostí Marek Kaucký, který centroval často před branku hostí hodně nebezpečně, 

ale bohužel neměl správnou podporu. Nejblíže vyrovnání byl Lukáš Vlček, který běžel 

sám na hostujícího gólmana, ale nedokázal jej prostřelit! I hostující útoky byly kvalitní a 

velké problémy jsme měli s rotací hráčů, nejvíce Paluka-Punčochář-Hrdina. Několikrát 

nás musel podržet náš brankář a také hosté svých několik šancí vyřešili špatně. Možná v 

době kdy jsme hráli nejlépe, došlo k fatální chybě a špatné rozehrávce, kterou zachytil 

hostující Hrdina a svůj nájezd v 54. minutě proměnil na 1:3! Pak hosté zápas už převážně 

kontrolovali. Ale přesto jsme mohli v 75. minutě snížit. To přišla průniková přihrávka na 

Kauckého a ten již jako poněkolikáté dokázal nahrát před branku, tentokrát na zcela 

volného Milana Kotouče. Tomu se bohužel nepodařilo poslat míč do odkryté části branky 

a ze čtyř metrů trefil jen břevno! V závěru už jsme hráli v křeči a dost zoufale. Hosté tak 

měli možnost chodit do brejků a ten v 90. minutě jim vyšel i gólově. Tečku za výsledkem 

udělal Přibáň, když náš brankář i zcela volný Hrdina čekali centr. Hostující záložník 

nejspíše opravdu chtěl přihrát, ale překvapený Honza Soukup si jeho ostrou přihrávku 

srazil do sítě, 1:4! Tento gól nám trochu pokazil dojem, ale sportovně musíme uznat, že na 

soupeře jsme ten den herně neměli, i když jsem byl až překvapen, do kolika šancí nás 

hosté pustili! ● Sestava: Soukup, Šedivec, Kotouč D. (71. Fruštík), Samko, Zachař, 

Kaucký, Berezc, Rott (K), Kotouč M., Jungmann, Vlček (67. Doherty) ● Hvězdičky: 

Kaucký, Samko, Rott Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

16.10. U15 Rudná/Zbuzany Psáry/Dolní Jirčany 7:1 

16.10. U15 Roztoky Rudná/Zbuzany 4:2 

15.10. „A“ Úhonice Rudná 1:3 

15.10. U10 Jinočany/Rudná Dolní Břežany 20:17 

15.10. U8 turnaj Jinočany 4. místo 

09.10. U15 Vestec Rudná/Zbuzany 2:4 

09.10. U10 Jesenice Jinočany/Rudná 38:10 
 

Nejbližší utkání 

Datum Den Čas Mužstvo Domácí Hosté 

28. 10. PÁ 10.00 U12 Lety Rudná/Zbuzany 

29. 10. SO 10.00 U10 Vestec Jinočany/Rudná 

29. 10. SO 14.30 „A“ Dobrovíz Rudná 

05. 11. SO 10.00 U12 Rudná/Zbuzany Mníšek 

05. 11. SO 10.00 U10 Roztoky Jinočany/Rudná 

05. 11. SO 14.00 „A“ Rudná Holubice 

06. 11. NE 10:00 U15 Červený Újezd 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 – Holubice 
v sobotu 5. 11. 2016 od 14.00 hodin 
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Aktuální tabulka A1A – Okresní přebor 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Libčice  8 7 1 0 40:7 22 

2 Holubice  8 7 1 0 30:6 22 

3 Zlatníky  8 6 0 2 41:19 18 

4 Rudná  8 5 1 2 24:11 16 

5 Choteč  8 5 0 3 24:16 15 

6 Měchenice  8 4 1 3 16:21 13 

7 Štěchovice B 8 3 2 3 12:15 11 

8 Psáry 8 3 2 3 16:20 11 

9 Tuchoměřice 8 3 2 3 13:21 11 

10 Dobrovíz 8 2 2 4 16:19 8 

11 Hostivice  8 1 2 5 13:19 5 

12 Roztoky  8 1 2 5 14:38 5 

13 Jeneč  8 0 1 7 11:31 1 

14 Úhonice 8 0 1 7 3:30 1 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté Hřiště 

22.10.2016 15:30  Holubice Měchenice Holubice 

22.10.2016 15:30 Zlatníky Dobrovíz Zlatníky 

22.10.2016 15:30 Rudná Choteč Rudná 

22.10.2016 15:30 Tuchoměřice Úhonice Tuchoměřice 

22.10.2016 15:30 Jeneč Libčice Jeneč 

22.10.2016 15:30 Hostivice Štěchovice B Hostivice 

22.10.2016 15:30 Psáry Roztoky Psáry 
 

Výsledky předešlého kola 

Datum a čas Domácí Hosté Skóre 

15.10.2016 16:00  Měchenice Psáry 3:1 

15.10.2016 16:00 Roztoky Hostivice 3:3 

15.10.2016 16:00 Štěchovice B Jeneč 2:1 

15.10.2016 16:00 Libčice Tuchoměřice 7:2 

15.10.2016 16:00 Úhonice Rudná 1:3 

15.10.2016 16:00 Choteč Zlatníky 6:1 

15.10.2016 16:00 Dobrovíz Holubice 3:4 

 


