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20. 10. 2018 – FK Rudná 
AFK Loděnice 

 

FK Hořovicko „B“ – FK Rudná 3:3, PK 5:4, (1:0) 

Nabuzeni domácím vítězstvím nad Černolicemi, 

odjížděli jsme v neděli 14. 10. 2018 k nováčkovi soutěže, 

rezervě Hořovicka. Sice nám chyběli tři důležití hráči z 

posledního zápasu, ale soupeř se krčil na předposledním 

místě tabulky a proto jsme věřili v bodový zisk. Možná 

jsme si až moc mysleli, že půjde vše samo, protože 

začátek zápasu a vlastně celý první poločas byl z naší strany katastrofální. Zápas už 

začal, ale naši hráči působili hodně ospalým dojmem. Hned v první minutě měl 

obrovskou šanci domácí Martin Svoboda, ale ke gólu to nevedlo. Nebyli jsme 

schopni se dostat více jak dvacet metrů od branky a špatný začátek vyvrcholil ve 3. 

minutě rohovým kopem. Po jeho zahrání usměrnil David Kotouč nešťastně míč do 

vlastní branky, 1:0! Do 25. minuty nás domácí přehrávali, my kupili chyby a jen 

vlivem laxního, nebo nepřesného zakončení domácích se skóre neměnilo. Teprve 

pak jsme se osmělili i my, ale naše akce, které většinou tahal Marek Kaucký, často 

zastavil domácí stoper Ludovic Makaidi. Párkrát jsme i vystřelili, ale naše střely 

postrádaly přesnost nebo razanci. Do půle si vytvořil domácí tým ještě několik 

možností k navýšení náskoku, ale stav vydržel do přestávky nezměněn. O přestávce 

nebyla atmosféra nejlepší, ale stále bylo dost času s výsledkem něco udělat. ● 

Bohužel i druhý poločas jsme zahájili neslavně, podobně jako ten první. V 50. 

minutě se trefil domácí Tomáš Garanič a bylo to 2:0! Tato branka nás konečně 

vyburcovala k tížené aktivitě směrem dopředu. V 54. minutě se uvolnil Lukáš 

Houha a podařilo se mu snížit na 2:1! Za tři minuty jsme po centrovaném míči mířili 

do břevna, ale k odraženému balónu měl nejblíže Míra Miller a hlavou ho usměrnil 

do branky, 2:2! Domácí byli zaskočeni a nám se v 60. minutě podařilo zápas zcela 

otočit. Na hranici vápna došlo k souboji mezi Kauckým a domácím stoperem, který 

míč sice odehrál, ale zasáhl i nohy našeho hráče. Nařízený pokutový kop proměnil 

Lukáš Houha 2:3!!! Tři góly v zápase dáváme málokdy, natož během šesti minut. 

Hnali jsme se za další brankou a obrovskou šanci měl mladý Dominik Jedlička, 

který už v první půli nahradil zraněného Kubu Talaše. Bohužel náš hráč tváří v tvář 

domácímu brankáři neuspěl. Za deset minut se domácí vzpamatovali a opět jsme 

čelili několika nebezpečným protiútokům. O vedení jsme přišli v 78. minutě, kdy 

jsme nechali pootevřená zadní vrátka a dovolili nájezd domácího útočníka na 

našeho brankáře. Ten mu situaci včasným vyběhnutím sice dost ztížil, ale přesto 

došlo ještě k přihrávce na volného Tomáše Kaňku, pro kterého nebylo problémem 

skórovat, 3:3! Do konce zápasu byli domácí určitě aktivnější a my měli štěstí, že 

jsme ubránili alespoň remízu. V penaltovém rozstřelu si vedli domácí hráči lépe než 

naši, pouze Garanič napálil míč do břevna. Za nás svoje pokusy proměnili Miller, 

Kaucký, Houha, Rott, ale Jedličku a Šťastného domácí brankář vychytal. Prohráli 
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jsme na penalty tedy 5:4 a domácí tým se radoval z bodu navíc. ● Zápas se nepovedl 

mnoha hráčům a za získaný bod musíme být rádi. Moc se nám nepodařilo nahradit 

chybějící hráče a absence Martina Samka, který by obranu uklidnil, byla zřejmě 

klíčová. Co mě mrzí nejvíce, že když už jsme zápas otočili, tak jsme si vedení moc 

nevážili. ● Sestava: Smutný, Vondra, Miller, Kotouč, Šťastný, Palivec (83. Čáha), 

Houha, Rott, Talaš (32. Jedlička), Kaucký (K), Havel 

Petr Vraštil, trenér dospělých 
 

FK Rudná - SK Černolice 2:1 (0:0) 
Po drtivé porážce z Dalekých Dušníků nás čekal 6. 10. 2018 domácí zápas a další soupeř 

z čela tabulky, SK Černolice. Sestava byla o dost silnější než v minulém kole, ale přes 

zpožděný příjezd Michala Másílka jsem se rozhodl od první minuty postavit teprve 

patnáctiletého Jakuba Talaše. Původní plán byl, nechat našeho hráče rozcvičit a brzy ho 

nasadit do zápasu, ale výkon Talaše byl takový, že jsem nebyl schopen brzkého střídání! 

Od první minuty byli hosté na míči více. Bylo znát, že v jejich týmu hraje spousta 

zkušených borců, a někteří mají nemalé zkušenosti i s naší nejvyšší soutěží. Náš tým 

však bránil celkem zodpovědně a hosté hráli jen po naši šestnáctku. Přesto se po hezkém 

uvolnění dostal do velké šance hostující Martin Šilhavý, ale branku minul. Naši 

obrovskou šanci měl Ondra Palivec, který se kolem 30. minuty řítil na brankáře. Náš 

hráč se rozhodl pro střelu, i když z mého pohledu mohl ještě nahrát lépe postavenému 

spoluhráči. Hostující brankář byl u přední tyče včas a na tabuli svítilo stále 0:0. Přes 

mírnou převahu hostujícího týmu skončil tímto výsledkem i celý první poločas. ● Ve 

druhé půli jsme chtěli hrát stejně ostražitě, a protože už před přestávkou šel Michal 

Másílko do hry, tak jsme věřili, že nějaká šance přijde. Bohužel jsme v 55. minutě 

nechali vystřelit hostujícího kapitána Michala Kalába a ten zamířil k přední tyči přesně, 

0:1! Obával jsem se, že mužstvo tento gól zmrazí a bude těžké dobře organizovanou 

obranu hostí překonat, ale inkasovaná branka nás nabudila k větší aktivitě směrem 

dopředu. Po sedmi minutách dostal kolmici do vápna Lukáš Houha a byl ze strany 

sestřelen hostujícím obráncem. K pokutovému kopu se postavil sám faulovaný hráč a 

bezpečně ho proměnil, 1:1! V 69. minutě se nám povedlo zápas dokonce otočit. Josef 

Havel, který byl na hřišti asi tři minuty, zatáhl míč a nahrál na vápno našemu útočníkovi. 

Tento hráč sice mířil pouze do brankáře, ale Havel akci dohrál a dorazil míč do prázdné 

branky, 2:1! Mužstvo bojovalo na hranici svých možností a o body jsme nechtěli už 

přijít. Přesto nás hosté v samém závěru hodně zatlačili. Ztráceli jsme míče u našeho 

vápna a koledovali si o vyrovnání. Také jsme hostům nabídli dvě velmi nebezpečné 

standardky a po jedné z nich přestřelil útočník Černolic z blízka, téměř prázdnou 

branku. Se štěstím jsme těsné vedení už uhájili a radovali jsme se z vydřeného vítězství 

s velice kvalitním soupeřem! Obrovskou poklonu zaslouží již zmiňovaný Jakub Talaš, 

který dřel na hřišti do 65. minuty a zastínil minimálně pohybem, některé starší 

spoluhráče. Za bojovnost musím, ale pochválit celý tým, který se po předchozím 

výprasku dokázal zvednout. ● Sestava: Smutný, Vondra, Miller, Samko (K), Šťastný, 

Palivec (38. Másílko (93. Jedlička)), Rott, Kotouč, Hartig (89. Čáha), Talaš (65. Havel), 

Houha. Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Výsledky minulých utkání 

Datum Mužstvo Domácí Hosté Výsledek 

14. 10.  U15 Rudná Mníšek/Čisovice 4:2 

14. 10.  „A“ Hořovicko B Rudná 3:3 (PK5:4) 

14. 10.  „B“ Řevnice Rudná B 5:0 

13. 10.  U12 Rudná Hostivice 7:1 

13. 10.  U8 Turnaj Drahelčice 6.misto 

13. 10.  U10 Rudná Jinočany/Zbuzany 13:5 

07. 10.  U15 D.Břežany Rudná 3:7 

07. 10.  „B“ Rudná B Kněževes 0:1 

06. 10.  U12 Jinočany/Zbuzany Rudná 4:5 
 

Nejbližší utkání 

Datum Čas Mužstvo Domácí Hosté 

21. 10.  10.00 U8 turnaj Hostivice 

21. 10.  15.30 „B“ Rudná B Statenice 

27. 10.  14.00 U10 Rudná Roztoky 

28. 10.  10.00 U15 Rudná Týnec n. S. 

28. 10.  14.30 „A“ Milín Rudná 

28. 10.  14.30 „B“ Kazín B Rudná B 

03. 11.  10.00 U12 Č. Újezd Rudná 

03. 11.  10.15 „A“ Rudná Nový Knín 

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 Nový Knín 
v sobotu 3. 11. 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  8 7 0 1 34:9 21 

2 FK Olympie Zdice  8 6 0 2 17:7 19 

3 SK Chlumec  8 6 0 2 14:10 17 

4 SK Černolice  8 5 0 3 34:16 16 

5 TJ Spartak Rožmitál p/Třemšínem  8 5 0 3 21:11 16 

6 FK Králův Dvůr "B"  8 5 0 3 22:11 15 

7 FK Rudná  8 4 0 4 14:19 13 

8 AFK Loděnice  8 4 0 4 23:19 12 

9 TJ Ligmet Milín  8 4 0 4 15:22 9 

10 SK Nový Knín  8 3 0 5 9:20 9 

11 TJ Sokol Choteč  8 2 0 6 18:26 7 

12 FK Lety  8 2 0 6 4:12 6 

13 FK Hořovicko "B"  8 2 0 6 7:23 5 

14 MFK Dobříš "B"  8 1 0 7 13:40 3 
 

Všechny zápasy aktuálního kola 

Datum a čas Domácí Hosté 

20.10.2018 10:15  FK Rudná (7)  AFK Loděnice (3)  

20.10.2018 15:30  SK Nový Knín (5)  TJ S. Rožmitál p/Třem. (14)  

20.10.2018 15:30  FK Králův Dvůr "B" (11)  TJ Sokol Choteč (12)  

20.10.2018 15:30  SK Chlumec (9)  SK Černolice (1)  

21.10.2018 15:00  FK Hořovicko "B" (2)  FK Lety (8)  

21.10.2018 15:30  MFK Dobříš "B" (6)  TJ Ligmet Milín (4)  

21.10.2018 15:30  FK Olympie Zdice (10)  TJ Sokol D. Dušníky (13)  
 

Výsledky předešlého kola 

Domácí Hosté Skóre 

AFK Loděnice (3)  MFK Dobříš "B" (6)  5:1 

TJ S. Rožmitál p/Třem. (14)  FK Králův Dvůr "B" (11)  4:1 

TJ Sokol Choteč (12)  FK Olympie Zdice (10)  1:5 

SK Černolice (1)  FK Lety (8)  2:2 (PK:4:5) 

FK Hořovicko "B" (2)  FK Rudná (7)  3:3 (PK:5:4) 

TJ Ligmet Milín (4)  SK Nový Knín (5)  2:3 

TJ Sokol D. Dušníky (13)  SK Chlumec (9)  1:1 (PK:4:2) 

 


