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25. 8. 2018 – FK Rudná 
FK Lety 

 

FK Dobříč - FK Rudná 3:6 (1:1) 
V neděli 19. 8. 2018 jsme se utkali se známým soupeřem, se 

kterým jsme v posledním mistráku prohráli 3:2. Do zápasu 

naskočilo, po mnoha omluvenkách celkem dost hráčů, kteří 

budou asi pravidelněji nastupovat za B-tým. I tak jsme utkání 

odehráli velmi povedeně. Po krásné akci, kterou zakončoval 

Marek Kaucký, jsme se ujali vedení. Domácí však do 

poločasu vyrovnali. Ve druhé půli jsme byli, přes střídání domácích, kteří spíše oslabovali 

jasně lepší a projevilo se to i na výsledku. Góly nám tam napadaly všelijaké, ale mnoho 

tutovek jsme naopak zase zahodili. Do zápasu zase naskočili čtyři hráči v dorosteneckém 

věku a opět ukazovali, že do dalších let mají slušný potenciál. ● Soupeři bych chtěl 

poděkovat za ohleduplnost v soubojích, s těmito ještě kluky. 

Petr Vraštil, trenér dospělých 

 

Agro CS Pohár SKFS / TJ Sokol Jinočany - FK Rudná 0:1 (0:0) 
Po mnoha letech jsme nastoupili k zápasu krajského poháru. Soupeřem nám byly dne 15. 

8. 2018 ambiciózní Jinočany, které si účast v soutěži zajistily výhrou Okresního poháru. 

Kdo navštěvoval naše loňské zápasy, musel být lehce v šoku. V sestavě mohli fanoušci 

poznat jen pět hráčů loňské sezóny a to ještě Ondra Smutný nastoupil do branky, téměř po 

roční pauze. Před zápasem jsem osobně malinko favorizoval domácí celek a úvod zápasu 

moje prognózy i naplňoval. Domácí nás přehrávali hlavně po křídlech, ale vážnější šanci si 

nevypracovali. Kolem 25. minuty se hra více vyrovnala. Obrovskou šanci měl po rohovém 

kopu Lukáš Houha, ale pálil jen do domácího brankáře. Několikrát jsme svými fauly 

nabídli domácím zajímavé PVK, ale žádná ze střel se neujala. Domácí hráli více na míči, 

ale vetší šance jsme měli v první půli my. Tu největší nám chybnou rozehrávkou nabídl 

domácí obránce sám, když poslal do sóla výborně hrajícího Michala Másílka. Náš hráč 

bohužel místo kličky volil střelu, kterou zasáhl jen nohu brankáře. Gól jsme mohli dát po 

rohovém kopu a následném závaru. Ale opět se výborně předvedl domácí brankář a dvě 

naše střely vytlačil mimo tyče. Další naše obrovská šance přišla po centru z levé strany a 

následné hlavičce Houhy, ale tomu se tento den střelecky nedařilo. Poločas skončil 0:0 a 

my byli i přes naše šance, docela rádi. ● Druhou půli jsme hráli z kopce a věřili, že si 

vytvoříme ještě více šancí, které konečně proměníme. Vlivem sklonu hřiště se hra 

minimálně vyrovnala, ale šancí celkově ubylo. První vážnou jsme měli v 53. minutě, kdy 

jsme opět zahrávali roh. Centrovaný míč si našel hlavou Martin Samko a poslal nás do 

vedení, 0:1! Celkem v pohodě jsme narušovali akce domácích již v zárodku a drželi těsné 

vedení. Dostali jsme se i do několika přečíslení, ale finální přihrávku jsme vždy pokazili. 

Domácí nás opravdu znovu zatlačili až během posledních deseti minut. Jejich tlaku jsme 

odolávali se štěstím. Největší šanci na srovnání měl v poslední minutě domácí brankář. 

Ten se při posledním rohovém kopu dostal až k zakončení, ale nejenže odkrytou branku 

těsně minul, ale při dopadu se ještě nešťastně zranil. Přes taktické střídání jsme ubránili 

nejtěsnější výhru a postoupili tak do 1. kola. V tom přivítáme na svém hřišti A. třídní 

Cerhovice. Hrát se bude ve středu 29. 8. 2018 od 17.30 hodin. ● Sestava: Smutný, 
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Novotný, Samko, Miller, Vondra, Kaucký (K), Kuba, Hartig, Houha (89. Jedlička), 

Másílko, Čáha (69. Palivec). Petr Vraštil, trenér dospělých 

 

FK Rudná - TJ Karlštejn 4:1 (2:1) 
Další přátelák jsem sehráli 7. 8. 2018 místo tréninku, s týmem z OP Beroun. Bohužel 

hosté dorazili pouze v 11 hráčích a chybělo jim dost členů základní sestavy. I tak měl 

zápas slušnou úroveň a jsem rád, že se do něj opět zapojili i naše mladé naděje. První půle 

byla ještě celkem vyrovnané, ale ve druhé hostům došly síly a my mohli vyhrát daleko 

vyšším rozdílem. Za zmínku stojí hattrick M. Samka, který ještě další příležitosti zazdil.   

Petr Vraštil, trenér dospělých 

 

SK Nučice - FK Rudná 3:3 (2:2) 
5. 8. 2018 jsme odehráli přátelák se sousedními Nučicemi. V zápase jsme vedli jen jednou 

a to 1:0, pak už jsme vždy jen dotahovali. Hrálo se vyrovnané utkání, kde domácí tým hrál 

jednoduchý fotbal s nákopy na své rychlé útočníky a my se snažili o kombinaci, která nám 

až tak nevycházela. Určitě jsme byli na míči více, ale chyby v obraně umožnily soupeři 

vstřelit tři góly a to ještě domácí borci asi tři tutovky zazdili! My nějaké šance také měli, 

hlavně za stavu 1:0, ale více gólů jsme vstřelit nedokázali. Vlastně ještě jeden ano, ale ten 

nebyl pro pomyslný faul na domácího brankáře (došlo ke kontaktu s vlastním obráncem) 

uznán. I přes remízu, za kterou můžeme být po průběhu dokonce i rádi, dokážu najít na 

tomto zápase dost pozitivního. Do utkání zasáhlo pět našich hráčů v dorosteneckém věku, 

dva dokonce patnáctiletí, kluci se nebáli hrát a jsou příslibem do dalších let. Dalším 

plusem je, že se střelecky dařilo nově příchozím hráčům. Do dalších zápasů budeme muset 

zapracovat na fyzičce, protože momentálně nejsme schopni nikoho presovat ve větším 

počtu a na krajskou soutěž jsou výkony zatím nedostačující. Určitě se projevuje časté 

točení postů a také to, že přišlo mnoho nových hráčů a ti se teprve poznávají. 

Petr Vraštil, trenér dospělých 

 

FK Rudná - Spartak Žebrák 2:0 (0:0) 
První přátelák před letošní sezónou byl testem nově příchozích hráčů. Do zápasu 

nastoupilo poprvé za mužstvo dospělých 6 nových hráčů. V úvodu zápasu nám to hodně 

skřípalo a soupeř na nás vyvinul v úmorném horku velký tlak. Byli jsme pomalejší a méně 

agresivní. Přes slušnou převahu, ale hosté branku vstřelit nedokázali. Buď nemířili přesně 

nebo nás podržel brankář. Nutno přiznat, že po jednom zákroku našeho hráče, kdy zahrál 

míč rukou, měli kopat hosté místo PVK dokonce penaltu. My vážnou gólovou šanci 

neměli a poločas skončil 0:0. ● Točil jsem sestavou jak to šlo, abych viděl hráče na 

určitých postech a v různé spolupráci. Ve druhé půli už byl náš výkon trochu lepší. Zaprvé 

hostům kolem 70. minuty konečně trochu začalo docházet sil a zadruhé jsme přesně tou 

dobou využili snad první gólovou příležitost, 1:0. Hosté byli zaskočeni, protože si 

prohrávat určitě nezasloužili. Minutu před závěrečným hvizdem nám vyšel druhý rychlý 

přechod do útoku a my se prosadili ještě jednou. Zápas skončil našim vítězstvím 2.0, ale 

nováček OP Beroun byl fotbalovější a porážka je pro něj krutá.  

Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

19. 08.  „A“ Dobříč Rudná 3:6 

15. 08.  „A“ Jinočany Rudná 0:1 

07. 08.  „A“ Rudná Karlštejn 4:1 

05. 08.  „A“ Nučice Rudná 3:3 

29. 07.  „A“ Rudná Žebrák 2:0 
 

Nejbližší utkání 

Datum Čas Mužstvo Domácí Hosté 

29. 08.  17.30 „A“ Rudná Cerhovice 

01. 09.  10.00 U12 Rudná Dobříč/Nučice 

01. 09.  14.00 U10 Rudná Úhonice 

01. 09.  17.00 „A“ Chlumec Rudná 

02. 09.  10.00 U15 Kazín Rudná 

02. 09.  17.00 „B“ Rudná B Roztoky B 

08. 09.  10.15 „A“ Rudná Zdice 

09. 09.  10.00 U15 Průhonice Rudná 

09. 09.  10.00 U12 Tuchoměřice Rudná 

09. 09.  10.00 U8 Turnaj Jeneč 

09. 09.  14.00 U10 Roztoky Rudná 

09. 09.  17.00 „B“ Hostivice 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 – FK Olympie Zdice 
v sobotu 8. 9. 2018 od 10.15 hodin 



 

 

4 
 

 

Aktuální tabulka – PRODIET I.B třída (skupina E) 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 SK Černolice  0 0 0 0 0:0 0 

2 FK Hořovicko "B" 0 0 0 0 0:0 0 

3 AFK Loděnice 0 0 0 0 0:0 0 

4 TJ Ligmet Milín 0 0 0 0 0:0 0 

5 SK Nový Knín 0 0 0 0 0:0 0 

6 MFK Dobříš "B" 0 0 0 0 0:0 0 

7 FK Rudná  0 0 0 0 0:0 0 

8 FK Lety  0 0 0 0 0:0 0 

9 SK Chlumec 0 0 0 0 0:0 0 

10 FK Olympie Zdice  0 0 0 0 0:0 0 

11 FK Králův Dvůr "B" 0 0 0 0 0:0 0 

12 TJ Sokol Choteč 0 0 0 0 0:0 0 

13 TJ Sokol Daleké Dušníky 0 0 0 0 0:0 0 

14 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 0 0 0 0 0:0 0 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté 

25.08.2018 10:00  AFK Loděnice (3)  TJ Sokol Choteč (12)  

25.08.2018 10:15  FK Rudná (7)  FK Lety (8)  

25.08.2018 17:00  SK Nový Knín (5)  FK Olympie Zdice (10)  

25.08.2018 17:00  SK Černolice (1)  TJ S. Rožmitál p. Třem. (14)  

26.08.2018 15:00  FK Hořovicko "B" (2)  TJ Sokol D. Dušníky (13)  

26.08.2018 17:00  MFK Dobříš "B" (6)  SK Chlumec (9)  

26.08.2018 17:00  TJ Ligmet Milín (4)  FK Králův Dvůr "B" (11)  

 

Mimořádně Vás zveme na zápas prvního kola 

Agro CS Poháru SKFS 

FK Rudná – Union Cerhovice 
ve středu 29. 8. 2018 od 17.30 hodin 


