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15. 4. 2017 – FK Rudná 
Sportovní klub Rapid Psáry 
 

TJ Hostivice - FK Rudná 0:2 (0:1) 

V sobotu 8. 4. 2017 jsme hráli další venkovní zápas 

a to na hřišti Hostivic, které jsou momentálně v 

ohroženém pásmu sestupu, ale v minulém kole 

dokázaly zvítězit ve Zlatníkách 5:3! V podzimním 

zápase jsme tohoto soupeře porazili dost šťastně a 

to jen 1:0. Nečekalo nás tedy lehké utkání, navíc terén místního hřiště měl 

do ideálu daleko. Opět jsem měl řadu omluvenek, ale nakonec bylo k 

dispozici 13 hráčů, a i když někteří nastupovali po zraněních a delší době, 

tak sestava špatně nevypadala. Očekávali jsme domácí bojovný výkon, 

kterým se většinou prezentují a pozor jsme si museli dát i na dva kreativní 

hráče, jakými jsou Sell a Alemu. Samotný zápas pak potvrdil všechny 

předpoklady a byl dosti divoký. Od úvodních minut se i vlivem terénu dost 

chybovalo a hrálo se nahoru dolů. Do šancí se dostávaly oba týmy a bylo 

jen otázkou, kdo dá první gól. Ten jsme vstřelili my, když běžela 10. 

minuta. Martin Samko nádherně vybídl ke skórování Štefana Jungmanna, 

ale jeho křižná střela skončila pouze na vzdálenější tyči. S tím naštěstí 

počítal dobíhající Marek Kaucký a dostal míč až do domácí sítě, 0:1! Pak 

několikrát zahrozili i domácí a náš brankář se rozhodně nenudil. V průběhu 

poločasu nám jednou pomohla i branková konstrukce (břevno)! To jsme 

nastřelili i my, když odmítl gólovou pojistku Milan Kotouč. Šancí jsme 

měli asi více než domácí a nadějný byl hlavně pokus Jeníčka, který se 

probil přes domácího stopera a vystřelil těsně vedle. Ale jinak šlo hlavně o 

tuhý boj uprostřed hřiště. Velkou šanci na vyrovnání zahodil domácí Hahn, 

který se ocitl sám v našem vápně, ale místo střely volil nesmyslnou 

přihrávku na nikoho. I přes množství rohů, které zahrávala obě mužstva, už 

gól v prvním poločase napadl. ● Do druhého poločasu nastoupil domácím 

tým s ještě větším odhodláním a snahou minimálně vyrovnat. My už se 

tolik do šancí nedostávali, snažili jsme se pozorně bránit a držet míč co 

nejdále od naší branky. V určité fázi zápasu jsme odolávali velkému tlaku a 

domácí jsme zastavovali jen s pomocí faulů. Z následných standardních 

situací pak docházelo k závarům před naším brankářem. I z tohoto důvodu 

jsem se rozhodl přeskupit řady a ze zálohy stáhl na pozici stopera Martina 

Samka. Stále jsme drželi těsné vedení, domácí hráči se pomalu dostávali do 

jisté křeče a nebyli v dobrém psychickém rozpoložení. Ke konci zápasu tak 
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museli riskovat a více otevřít hru. Toho jsme využili v 83. minutě. Povedl 

se nám rychlý protiútok a po centru ze strany zahrál domácí obránce rukou 

v pokutovém území. Rozhodčí nařídil penaltu a Patrik Zmeškal ji proměnil, 

i když domácí brankář směr střely vystihl, 0:2! Zbytek zápasu už jsme se 

ubránili a mohli se radovat z vydřeného vítězství! ● Sestava: Soukup, 

Bahenský (65. Čihák), Zmeškal (K), Kotouč D., Zachař, Kaucký (90. 

Doherty), Rott, Samko, Jungmann, Jeníček, Kotouč M. ● Hvězdičky: 

Kotouč D., Soukup, Zachař 

 Petr Vraštil, trenér dospělých  

 

 

Výsledky víkendových zápasů naší mládeže. 

V sobotu 8. 4. 2017 hráli ml. žáci v Hostivicích a zápas skončil výsledkem 

2:9 (0:5). ● V neděli 9. 4. 2017 vyrazili st. žáci (i když v kombinaci s 

mladšími) na hřiště Kazína/Černošic. Zápas jsem mohl sledovat osobně a 

tak přikládám své postřehy. Na krásném hřišti a za hezkého počasí se hrál 

slušný fotbal. Na to, že někteří kluci spolu hráli poprvé (v zimě byl tým 

doplněn o hráče, kteří nám přišli pomoci z Hostivic), to nebylo vůbec 

špatné. Naši kluci se ujali brzy vedení, když první gól zápasu dal Jakub 

Talaš. Domácí však odpověděli téměř okamžitě, autorem vyrovnávací 

branky byl kapitán a z mého pohledu nejlepší hráč domácích Michael 

Hoferek. Řekl bych, že jsme byli už v první půli mírně lepším týmem, 

který si vytvořil více šancí, ale stejně jako domácí hráči ani my jsme se už 

v prvním dějství neprosadili. ● Po deseti minutách druhé půle nám vyšla 

krásná akce. Tomáš Bubeník překonal obránce a místo střely zvolil ještě 

přihrávku na lépe postaveného Hynka Janiše, který dal svůj první gól v 

rudenském dresu, 1:2! Náš kapitán (Tomáš Bubeník) vůbec tahal většinu 

akcí, při kterých využíval svých fyzických parametrů. V 53. minutě přidal 

náš další a uklidňující gól Dominik Jedlička, 1:3! Poslední gól zápasu dal 

Jakub Hora, 1:4! V posledních 15 minutách už ani jeden tým gól nepřidal a 

kluci se radovali z vítězství. Za snahu o kombinační fotbal musím pochválit 

všechny hráče, ale jednoho hráče bych chtěl malinko vyzdvihnout. Jeho 

jméno je Václav Fatka. Přestože věkem ještě mladší žák a vzrůstem se 

soupeři nemohl rovnat, vyhrál na pozici jakéhosi předstopera spousty 

osobních soubojů, výborně četl hru, dařila se mu rozehrávka a pokoušel se 

o střelbu ze střední vzdálenosti. Až se kluci více sehrají, tak by to mohlo 

být ještě lepší. 

Petr Vraštil, trenér dospělých 
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

09. 04.  U8 turnaj Úhonice 2. místo 

09. 04.  U15 Kazín/Černošice Rudná/Zbuzany 1:4 

08. 04.  U10 Psáry Jinočany/Rudná 32:18 

08. 04.  U12 Hostivice Rudná/Zbuzany 2:9 

08. 04.  „A“ Hostivice Rudná 0:2 
 

Nejbližší utkání 

Datum Den Čas Mužstvo Domácí Hosté 

21.04. PÁ 17.00 U10 D. Břežany Jinočany/Rudná 

22.04. SO 10.00 U15 Mníšek Rudná/Zbuzany 

22.04. SO 10.00 U12 Kazín Rudná/Zbuzany 

22.04. SO 10.00 U8 turnaj Jinočany 

22.04. SO 17.00 „A“ Roztoky Rudná 

29.04. SO 10.00 U12 Rudná/Zbuzany Černolice 

29.04. SO 10.00 U8 turnaj Jinočany 

29.04. SO 17.00 „A“ Štěchovice B Rudná 

30.04. NE 09.00 U15 Řevnice 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 – Úhonice 
v sobotu 13. 5. 2017 od 17.00 hodin 
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Aktuální tabulka A1A – Okresní přebor 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Libčice  16 14 2 0 84:18 44 

2 Holubice  16 14 1 1 69:17 43 

3 Rudná  16 11 3 2 44:16 36 

4 Zlatníky  17 11 1 5 73:42 34 

5 Choteč  16 9 2 5 52:36 29 

6 Dobrovíz  16 7 2 7 41:37 23 

7 Štěchovice B  16 5 6 5 29:31 21 

8 Měchenice  16 7 0 9 24:48 21 

9 Tuchoměřice  16 4 3 9 25:51 15 

10 Psáry  16 4 2 10 28:52 14 

11 Roztoky  17 3 4 10 34:68 13 

12 Hostivice  16 3 3 10 25:40 12 

13 Úhonice  16 2 3 11 12:48 9 

14 Jeneč  16 2 2 12 24:60 8 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté Hřiště 

14.4.2017 15:30 Zlatníky (6) Roztoky (12) Zlatníky (6:5) 

15.4.2017 17:00 Holubice (5) Štěchovice B (13) Holubice 

15.4.2017 17:00 Dobrovíz (4) Libčice (1) Dobrovíz 

15.4.2017 17:00 Choteč (3) Úhonice (2) Choteč 

15.4.2017 17:00 Jeneč (9) Měchenice (14) Jeneč 

15.4.2017 17:00 Tuchoměřice (8) Hostivice (10) Tuchoměřice 

15.4.2017 17:00 Rudná (7) Psáry (11) Rudná 
 

Výsledky předešlého kola 

Datum a čas Domácí Hosté Skóre 

08.04.2017 16:30 Měchenice (14) Úhonice (2) 1 : 2 

08.04.2017 16:30 Libčice (1) Choteč (3) 7 : 3 

08.04.2017 16:30 Štěchovice B (13) Dobrovíz (4) 3 : 1 

08.04.2017 16:30 Roztoky (12) Holubice (5) 0 : 3 

08.04.2017 16:30 Psáry (11) Zlatníky (6) 1 : 6 

08.04.2017 16:30 Hostivice (10) Rudná (7) 0 : 2 

08.04.2017 16:30 Jeneč (9) Tuchoměřice (8) 2 : 1 

 


