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8. 9. 2018 – FK Rudná 
FK Olympie Zdice 

 

SK Chlumec – FK Rudná 1:2 (1:1) 
1. 9. 2018 - 2. kolo soutěže a my cestovali do Chlumce. 

Nevlídné počasí, které nahrávalo spíše bojovnějším 
domácím, místní louka a naše sestava, která byla hodně 
okleštěná. To vše naznačovalo tomu, že zápas jednoduchý 

pro nás nebude. Komplikace nastala hned ve 3. minutě. 
Mnou „hlídaný“ hráč převzal přihrávku, lehce prošel 
středem až před brankáře a přesně zakončil, 1:0! Domácí narostla křídla a pomocí 

důrazu nás přišpendlili na naší polovině. Velké problémy nám dělal rychlonohý 
Šonka, který se dostal brzy do obrovské šance, ale Honza Soukup jeho střelu dokázal 

šťastně vyrazit mimo branku. Na polovinu soupeře jsme se dostávali sporadicky, ale 
ve 13. minutě jsme zahrávali roh a Martin Samko dokázal vyrovnat na 1:1! Semkli 
jsme se a snažili jsme se domácím přizpůsobit v nasazení, ale stále jsme byli 

pomalejší. Několikrát jsme měli obrovské štěstí, když naši obránci vykopávali míč, 
prakticky z brankové čáry. Branku domácích jsme v první půli mohli ohrozit už jen 
dvakrát. Bohužel Michal Másílko prováhal správný okamžik ke střele a Míra Rott z 

PVK branku přestřelil. Poločas jsme přežili a udrželi jsme nerozhodný výsledek. ● 
Druhá půle byla z naší strany asi trošičku lepší, i když jsme hráli do pořádného krpálu. 

Sice jsme často faulovali, ale domácí tým nedokázal po standardkách dotlačit míč do 
naší branky. Občas se nám povedlo si i vícekrát nahrát, což v první půli k vidění 
nebylo. Krokem nešetřil hlavně Rott, který musel běhat za dva. I tak mu zbývaly síly 

na útočení. Při jeho prvním úniku po levé straně hledal před brankou volného Petra 
Čáhu, ale tomu chyběl k zakončení krok. Míč náš útočník přesto ještě zachytil a našel 
zpětnou přihrávkou Marka Kauckého, ale ten branku minul. Druhá a dosti podobná 

situace přišla až v 75. minutě. Rott opět zaútočil po levé straně a tentokrát přihrál 
Másílkovi. Náš útočník si přihrávku zpracoval a napálil míč doprostřed branky, 
naštěstí prošla jeho střela mezi nohama domácího gólmana, 1:2! Posledních patnáct 

minut základní hrací doby, plus sedm minut nastavení, bylo pro naši obranu peklem. 
Domácí tým nás opět sevřel u našeho vápna a my jen faulovali, nebo se štěstím 

odvraceli závary před naší brankou. V soubojích to hodně jiskřilo. Bohužel při jednom 
takovém došlo ke zranění našeho brankáře, ale ten se rozhodl, že utkání dochytá. Na 
řadu přišla i taktická střídání. V 89. minutě jsme udělali chybu a poslali zpětnou 

přihrávkou do náběhu domácího útočníka. Soukup však stihl vyběhnout a faulovat 
před svým vápnem. Protože se za něj už dostali dva naši obránci, tak byl zákrok 
oceněn jen žlutou kartou. V sedmiminutovém nastavení už emoce obou týmů krotit 

moc nešlo. Rozhodčí konečně naposledy pískl do píšťalky a my se radovali ze 
šťastného a vydřeného vítězství. V zápase jsme byli horším týmem, ale body jsme si 

odvezli všechny. ● Sestava: Soukup, Kotouč, Samko, Vondra, Novotný, Kaucký (K), 
Vraštil (87. Talaš), Rott, Palivec, Čáha (93. Jellúš, 95. Jedlička), Másílko 

Petr Vraštil, trenér dospělých 
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Agro CS Pohár SKFS / FK Rudná - Union Cerhovice 3:2 (1:2) 
Dne 29. 8. 2018 jsme odehráli doma první kolo poháru SKFS. Soupeř k nám 

dorazil z vyšší soutěže a na rozdíl od nás i včas. Už podle rozcvičky bylo vidět, že 

soupeř nebere utkání na lehkou váhu, přestože dorazil jen s omezeným počtem 

hráčů. Většina však nastupuje za první tým Cerhovic pravidelně. My jsme se k 

utkání sešli sice pozdě, ale sestava byla na všední den docela slušná. Rozhodl 

jsem se do zápasu zařadit i dorostence, i když jsem tušil, že soupeř na ně bude 

dosti kvalitní. Všichni mladí hráči, kteří naskočili do zápasu, zase ukázali, že 

bychom mohli mít v budoucnu na čem stavět. Hned ve druhé minutě zachytil 

Marek Kaucký chybnou rozehrávku a hnal se sám na brankáře. Bohužel svůj 

nájezd neproměnil. Prvních pět minut nás vůbec nechaly Cerhovice hrát a čekaly, 

co předvedeme. Když zjistili, že si sami mnoho nevypracujeme, pustili se do nás 

hosté pořádně. Nestíhali jsme zachytávat rychlé kombinace a následné náběhy 

útočníků. V 18. minutě nám unikl hostující hráč po křídle a my prohrávali 0:1! Za 

dvě minuty se hosté prosadili znovu. Tentokrát nám prošel více středem, mě dobře 

známý Roman Fulín a bylo to 0:2! Vypadalo to, že jestli hosté nepoleví, tak to 

odneseme pěkným debaklem. Naštěstí obrana začala od této chvíle fungovat lépe, 

další góly hosté nevstřelili, i když jsme měli několikrát štěstí a vytáhnout se musel 

náš brankář. Na hráčích bylo vidět, že zápas vypustit nechtějí a dokonce jsme byli 

bojovnějším týmem. Některé zákroky byly hodně ostré, ale nehráli jsme šachy. Do 

poločasu se nám dokonce povedlo snížit. Ve 27. minutě vysunul Kaucký svojí 

kolmicí Petra Čáhu a jeho slabá, ale přesná střela se doplazila až do branky, 1:2! 

Tak skončila půle. ● Ve druhé polovině se nám vedlo lépe. Postupně jsme se 

srovnávali s tempem hry a byli jsme nebezpečnější než první poločas. Určitě mělo 

na hru vliv i odstoupení hostujícího Dominika Laciny, který patřil k nejlepším 

hráčům soupeře. V 52. minutě jsme se dočkali vyrovnání. Na rohový kop si 

naběhl Kaucký a po jeho hlavičce, dorážel Michal Másílko také hlavou, 2:2! Po 

dosavadním průběhu to bylo pro hosty kruté vyrovnání. Hosté nás zmáčkli a my 

nebyli schopni několik minut odvrátit míč do větší vzdálenosti, od naší šestnáctky. 

Vše jsme ustáli, i když jeden zákrok našeho obránce zaváněl penaltou. V 79. 

minutě podnikl svůj výpad po levém křídle Ondra Palivec a chtěl centrovat před 

branku na nabíhající spoluhráče. Centr se mu sice vůbec nepovedl, ale málem 

zapadl do vzdálenější šibenice. Míč se naštěstí od spojnice odrazil do hřiště a 

nejdříve se k němu dostal Másílko, který nás poslal do vedení 3:2! Přes jedno 

taktické střídání jsme k překvapení všech zúčastněných, dovedli zápas do 

vítězného konce! Fotbalovost byla jednoznačně na straně hostujícího mužstva, ale 

náš tým bojoval srdcem a s vyřazením se nechtěl smířit. Skvělé je, že si zahráli i 

mladí kluci. Bohužel velkým mínusem je zranění Lukáše Houhy. ● Sestava: 

Soukup, Kotouč D., Samko, Vondra, Novotný, Kaucký (K), Houha (66. Talaš, 88. 

Michalovský), Kuba, Šáfr (35. Palivec), Čáha, Másílko  

Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

02. 09.  U15 Kazín Rudná 1:4 

02. 09.  „B“ Rudná B Roztoky B 2:2 

01. 09.  U10 Rudná Úhonice 3:12 

01. 09.  „A“ Chlumec Rudná 1:2 

29. 08.  „A“ Rudná Cerhovice 3:2 
 

Nejbližší utkání 

Datum Čas Mužstvo Domácí Hosté 

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 

12. 09.  17.00 „A“ Rudná Vinařice 

12. 09.  18.00 U12 Rudná Dobříč/Nučice 

15. 09.  10.00 U12 Rudná Č. Újezd 

15. 09.  14.00 U10 Rudná Holubice 

15. 09.  17.00 „A“ Králův Dvůr B Rudná 

16. 09.  10.00 U15 Rudná Jeneč 

16. 09.  10.00 U8 turnaj Červený Újezd 

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 – TJ Sokol Choteč 
v sobotu 22. 9. 2018 od 10.15 hodin 
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Aktuální tabulka – PRODIET I.B třída (skupina E) 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 TJ Sokol Daleké Dušníky  2 2 0 0 7:2 6 

2 FK Králův Dvůr "B"  2 2 0 0 6:2 6 

3 FK Olympie Zdice  2 2 0 0 5:2 6 

4 FK Rudná  2 2 0 0 4:1 6 

5 TJ Spartak Rožmitál p/Třemšínem  2 2 0 0 8:2 5 

6 AFK Loděnice  2 1 0 1 9:6 3 

7 SK Chlumec  2 1 0 1 4:4 3 

8 SK Černolice  2 1 0 1 7:8 3 

9 TJ Sokol Choteč  2 1 0 1 6:10 3 

10 FK Lety  2 0 0 2 1:3 1 

11 TJ Ligmet Milín  2 0 0 2 4:6 0 

12 MFK Dobříš "B"  2 0 0 2 4:7 0 

13 SK Nový Knín  2 0 0 2 0:4 0 

14 FK Hořovicko "B"  2 0 0 2 2:10 0 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté 

08.09.2018 10:00  AFK Loděnice (3)  SK Černolice (1)  

08.09.2018 10:15  FK Rudná (7)  FK Olympie Zdice (10)  

08.09.2018 17:00  SK Nový Knín (5)  TJ Sokol Choteč (12)  

08.09.2018 17:00  SK Chlumec (9)  FK Lety (8)  

08.09.2018 17:00  FK Králův Dvůr "B" (11)  MFK Dobříš "B" (6)  

09.09.2018 15:00  FK Hořovicko "B" (2)  TJ S. Rožmitál p/Třem.(14)  

09.09.2018 17:00  TJ Ligmet Milín (4)  TJ Sokol D. Dušníky (13)  

 

Mimořádně Vás zveme na zápas druhého 

kola Agro CS Poháru SKFS 

FK Rudná – Sportovní klub Vinařice 
ve středu 12. 9. 2018 od 17.00 hodin 


