
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předzápasové slovo: 

 
Po dobrém vstupu, kdy Kunratice vyhráli v Újezdě, se výsledkově trochu zadrhly. 

Nejdříve přišla remíza s Unionem, kterou zachránil v poslední minutě Vala, byť 

výkon byl lepší než v prvním kole. Poté přišla prohra na silné Březiněvsi, ale ani 

Štěrboholy neměly nejpovedenější start do soutěže. 

 

V zatím jediných dvou vzájemných soutěžních zápasech vyhrály Štěrboholy. 

Kunratice jim mají co vracet, protože na jaře prohrály na jejich hřišti 5:0. V 

domácím prostředí však Kunratice musí soupeře konečně porazit. 

 

Tabulka po 3. kole 1.A třídy sk. A: 

Všechny zápasy 3.kola I.A třídy sk. A: 



 
Zápasy 4.kola I.A třídy sk. A: 

 

 

   

 

 

 

 Tabulka produktivity 

 
Pořadí Jméno Body Branky Asistence 

1 Tomáš Vala 2 2 0 
2-3 Lukáš Polák 2 1 1 
2-3 Michal Hajduch 2 1 1 
4-5 Martin Holas 1 1 0 
4-5 Lukáš Půlpán 1 1 0 
6 Ondřej Mareš 1 0 1 
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Fotbalový úspěch mladší přípravky 

v sezoně 2016/2017 

 

Náš tým mladší přípravky pod vedením Štěpánky Vonáškové, Jany Vitnerové, 

Honzy Rona a Jardy Troníčka ve fotbalovém ročníku 2016/2017 vyhrál svojí 

skupinu H3I s přesvědčivým náskokem 8 bodů na druhé Bohnice. Tým za celou 

sezonu pouze 2x prohrál. Tak ať se daří i nadále! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regenerace fotbalového areálu 

Během letní přestávky došlo k regeneraci našich travnatých hřišť. Hlavní fotbalová 

plocha i tréninkové hřiště potřebují daleko větší péči, než se nám může na první 

pohled zdát…. Proto jsme přistoupili k důkladnější úpravě trávníku- 

kombinovanému prořezu s hnojením a dosetím. Hlavní fotbalové hřiště bylo 

dvakrát rozřezáno po řádcích, do kterých bylo vloženo travní semeno a hnojivo. 

Poté bylo celé hřiště dopískováno křemičitým pískem, a ten byl ocelovou sítí 

vpraven do trávníku. Na doporučení odborné firmy Tesca Hor jsme navíc provedli 

provzdušnění dutými hroty. Věnovali jsme se také tréninkové ploše, kterou jsme 

nechali rozřezat a dosít. Teď už se jen můžeme těšit na krásný zelený trávník pro 

fotbalovou sezonu 2017-2018. Regeneraci trávníku jsme mohli realizovat díky 

podpoře od MČ Praha - Kunratice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUNRATICE – STRAŠNICE                                       

2:2(1:1) 

ZÁVĚREČNÝ TLAK ZACHRÁNIL REMÍZU 

Do druhého kola nastupovaly oba týmy v rozdílných       

pozicích. Zatímco Kunratice zvládly duel v Újezdě nad Lesy, ambiciózní Strašnice 

prohrály v Hostivaři. Hosté tak chtěli v těžkém úvodním losu, kdy jeli dvakrát za 

sebou ven, ukořistit nějaký bod aspoň v Kunraticích, které však nechtěly dát nic 

zadarmo a zlepšit svůj herní projev oproti minulému kolu. 

Do zápasu vstoupily aktivněji Kunratice, ale žádný veletoč to nebyl ani z jedné 

strany a postupně se hra vyrovnala. První poločas moc divácky atraktivní nebyl, 

oba týmy nechtěly udělat chybu a ani jedna z ofenziv nedokázala plně využít 

rychlostních deficitů obránců na obou stranách. Nějaké náznaky však oba týmy 

přece jen měly. Hosty však buď zastavil praporek rozhodčího, nebo jistý Řezáč. 

Na druhé straně pak Holasův nepovedený centr skončil jen na břevně a Vacíkův 

sólový nájezd na rukavici brankáře. 

První branka tak padla ze standardní situace po zbytečném faulu a udeřily 

Strašnice. Ani se nedá říct, že by hosté využili své výškové převahy, spíš se 

jednalo o kombinaci několika faktorů, kterými byly dobře zahraný centr, 

nezachycený náběh hráče a zaváhání Řezáče. Míč přistál na zádech Radovi, který 

ho protlačil do sítě – 0:1. 

Hosté pak mohli z brejku vedení navýšit, ale jeden z ofenzivních hráčů po centru 

ze strany přestřelil odkrytou branku. A tak přišla odpověď na druhé straně. Gól 

do šatny vstřelil z přímého volného kopu Holas. A ani zde, nemá brankář úplně 

čisté svědomí, protože střela šla na „jeho“ stranu – 1:1. Do konce poločasu 

zbývala jen minuta, a tak už se na hřišti nic zásadního nestalo a do kabin se 

odcházelo za nerozhodného stavu. 

Druhá půle začala opět trochu větší aktivitou Kunratic, ale hned z jejího úvodu 

naopak udeřil soupeř. Cihelka byl postrčen v hlavičkovém souboji, rozhodčí 

nechal hru pokračovat, druhý stoper Růžička pak nedokázal situaci vyřešit a 

nahrávka před bránu se opět spíš odrazila od naběhnuvšího Rady do již prázdné 

branky – 1:2. 



Kunratice tak opět prohrávaly a musely trochu otevřít hru, což utkání určitě 

pomohlo. Domácí více drželi míč a hosté vyráželi do nebezpečných brejků, proti 

kterým musel několikrát výborně zasáhnout Řezáč. Domácí zase několikrát 

zastavil praporek pomezního rozhodčího, kdy některé situace se zdály při 

nejmenším sporné, a když už pak šel Hajduch sám na brankáře, nedokázal situaci 

proměnit. 

Postupem času se Strašnice čím dál více upínaly k držení svého hubeného 

náskoku a Kunratice začaly riskovat. Trenér Truneček přeskupil řady, vysunul 

Růžičku dopředu a hrál jen na tři obránce. Několikrát toho mohly Strašnice 

využít, ale Řezáč v bráně deptal soupeřovo nájezdníky, kteří navíc svoje 

příležitosti řešili žalostně, v nervózním závěru utkání stoupala i jeho 

dramatičnost. 

Rozhodčí se rozhodl nastavit dvě minuty, domácí se nemohli dostat do větší 

šance vinou špatně řešené předfinální fáze, nakonec však dostali šanci v podobě 

posledního rohového kopu. Ten sehráli dle nácviku a Hajduchův přízemní centr 

nasměroval mimo dosah brankáře Vala – 2:2. Hostující hráči popadali na zem a 

domácí se radovali alespoň z bodu, rozhodčí totiž hned posléze utkání ukončil. 

Vzhledem k průběhu utkání se jednalo o remízu zaslouženou, jelikož však domácí 

vyrovnali až v poslední vteřině utkání, tak je potřeba uznat, že z pohledu 

domácích i šťastnou. Přesto na konci nebyl asi spokojen ani jeden z týmů. Hosté 

přišli o výhru až v závěru a domácí zase cítili, že soupeř určitě byl k poražení.  

Sestava 

Řezáč 

Půlpán                                        Cihelka ©               Čermák (45' Růžička)                     Švertšal  

 Vostárek (58' Hajduch)                     Vala                      Mareš                        Vacík (75' 

Třešňák) 

                Holas                Polák          

Góly  

45‘ Holas, 90‘ Vala – 37‘ a 53‘ Rada 

 



TRUNDOVA GLOSA  

  K UTKÁNÍ S UNIONEM“ 

O předzápasových plánech 

Do druhého utkání sezony a prvního domácího utkání jsme vstupovali s cílem 

určitě předvést fotbalovější výkon, než jsme předvedli v utkání prvním. Čekal nás 

soupeř papírově a podle předchozí sezony určitě kvalitnější než byl Újezd. Přesto 

jsme chtěli v tomto utkání uspět a získat na domácí půdě tři bodíky do tabulky. 

O první půli 

Jsem rád, že jsme se herně oproti minulému utkání zlepšili a hráli více 

kombinačně. Šance se střídaly na obou stranách. Do vedení šel soupeř po 

standardní situaci, kterou jsme bohužel vůbec nezvládli. Vyrovnat se nám 

podařilo v závěru první půle také po standardní situaci, kterou chytře zahrál 

Martin Holas. 

O spalování šancí 

V přestávce jsme si říkali, že musíme ještě více přidat a být ještě aktivnější a 

důraznější. Hráli jsme dost aktivně a kombinačně, ale branky bohužel nedávali. A 

tak nás soupeř opět potrestal a šel do vedení. 

O zaslouženém vyrovnání 

My jsme se nepoložili a soupeře zatlačili a neustále se pokoušeli ještě zápas 

otočit na naši stranu. Bohužel jsme neproměňovali šance, a také nás zabrzdil asi 

třikrát rozhodčí na lajně, kde mával ofsajdy, které podle mě nebyly, a my mohli 

jít třikrát sami na bránu. Hráče musím pochválit, bylo vidět, že bojujeme alespoň 

o vyrovnání, a tak nakonec odměnou za naši aktivní hru bylo vyrovnání v 

poslední minutě utkání z dobře zahraného rohového kopu. 

O dalším utkání 

Je určitě škoda ztracených dvou bodů, ale herní projev se oproti minulému 

utkání zlepšil, a to je to, co jsme chtěli. Teď už se budeme připravovat na velmi 

těžké utkání v Březiněvsi, která je určitě favoritem, ale utkání začíná za stavu 0:0 

a my se budeme snažit favorita potrápit a pokusit se je oloupit o nějaký ten 

bodík. Děkujeme fanouškům za podporu. 



BŘEZINĚVES – KUNRATICE 5:2(3:1) 

 

NEEFEKTIVITA A HLOUPÉ 

CHYBY PŘINESLY PORÁŽKU 

 

Po vcelku povedených dvou kolech 

čekal kunratický tým opravdový test kvality na hřišti lídra z Březiněvsi, který 

doposud dvakrát vyhrál s celkovým skóre 10:0. Přesto se Kunratice přijely poprat 

o body s vírou, že při plnění taktických pokynů, by se jim mohlo podařit domácím 

zápas alespoň zkomplikovat. Oproti minulému zápasu udělal trenér Truneček 

jedinou změnu, to když zraněného Čermáka nahradil Růžička a Švertšal se tak 

posunul na pozici stopera. 

Zápas ještě pořádně ani nezačal a po minele v domácí rozehrávce a individuální 

akci Hajducha měl stoprocentní šanci nešťastník utkání Polák, který místo 

prázdné brány trefil rukavice již v podstatě překonaného brankáře. Domácí hrou 

to trochu otřáslo a v úvodní části utkání působily Kunratice lepším dojmem. 

Povedené kombinace a dobře organizovaná hra vyústila v převahu, kdy zejména 

Hajduch dělal domácím obráncům vrásky na čele. 

Kunratice ale byly neefektivní, a tak udeřilo velmi brzy na druhé straně. Po 

rohovém kopu (který mimochodem v duchu fair-play přiznal Polák) se odvrácený 

balon vrátil do vápna a Fiala ho hlavou poslal mimo dosah Pajazitiho – 1:0. 

Domácím branka pomohla a hra se vyrovnala, i když stále trochu lepší podívanou 

nabízeli divákům spíš hostující hráči. Dlouho ale chyběl hostujícímu snažení 

gólový efekt. 

Nakonec se však Kunratice dočkaly, díky akci aktivní pravé strany, když Růžička 

centroval míč před branku, kde s přispěním domácí obrany našel Hajducha, který 

se trefil levačkou mimo dosah brankáře – 1:1. Kunratice gól povzbudil a zdálo se, 

že budou spíše usilovat o druhou branku v síti soupeře. Místo toho ale skóroval 

na druhé straně Pavel Macháček, když se i s přispěním teče, prosadil do 

protipohybu Pajazitiho – 2:1. 



Následně riskantní rozehrávku hostů a následnou ztrátu Mareše potrestal jeho 

bratr Roman, který míč nejdříve vybojoval a pak ho dostal naservírovaný před 

prázdnou bránu, a situace se pro hosty velmi komplikovala – 3:1. Do poločasu 

ještě mohl snížit Polák, ale v poslední jeho minutě netrefil ve velké šanci branku. 

Do kabin tak odcházeli spokojenější domácí. 

Druhá půle začala, jako ta první skončila. Kunratice byly aktivnější a Březiněves 

hrála, co potřebovala. Navíc domácí celkem záhy přidali čtvrtý gól, když se hlavou 

po standardní situaci prosadil Hlavík – 4:1. Co naplat, že sudí nejspíše přehlédl 

předcházející faul na Poláka. Kunratice navíc odpověděly hned záhy. Aktivního 

Růžičku vysunul Švertšal a pravý bek našel před prázdnou brankou levého beka 

Půlpána, který dal zápasu opět náboj – 4:2. 

Ten opět trochu utlumil další gól domácích, když se krásně z přímého volného 

kopu trefil podruhé v zápase Pavel Macháček – 5:2. To zápas již nasměrovalo 

k vítězství domácích, což vzápětí ještě potvrdilo dětinské vyloučení Poláka, který 

se nohou ohnal po faulujícím protihráči a rozhodčí na radu pomezního správně 

udělil červenou kartu. 

Kunraticím pak postupně docházely jak fyzické, tak zejména psychické síly a 

domácí zápas kontrolovaně dovedli do konce. Nakonec jen nemohoucnost 

některých domácích střelců zachránila Kunratice od většího debaklu, černou sérii 

v zápasech s Březiněvsí tak Kunratice nezlomily, a navíc přišly nejméně pro příští 

zápas o útočníka Poláka. 

Sestava 

Pajaziti 

Půlpán (71' Třešňák)               Cihelka © (85' Vostárek)               Švertšal                     Růžička 

 Hajduch (88‘ Ron)                        Vala                            Mareš                                             Vacík  

                Holas                Polák (63' ČK)          

Góly  

8‘ Fiala, 29‘ a 60‘ Pavel Macháček, 33‘ Roman Macháček, 53‘ Hlavík – 24‘ 

Hajduch, 55‘ Půlpán 

 



PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ FOTBALOVÝCH LEGEND 

A ČLENŮ SPOLKU SKSK z.s. 
V polovině srpna 2017 se uskutečnilo za slunečného počasí setkání fotbalových 

legend a členů spolku SK Slovan Kunratice. Na výborně připraveném fotbalovém 

trávníku, se odehrál přátelský zápas, kde se legendy představily v nových retro 

dresech. Výsledek utkání nebyl rozhodující, hlavní byla dobrá nálada a radost ze 

setkání. Nechyběla ani skvělá muzika, kdy si s kapelou Nedvědi všichni s chutí 

zazpívali. Tímto bychom chtěli skupině Nedvědi poděkovat za jejich vystoupení, 

které odehráli bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nejbližší utkání týmů A, B: 

„A“ tým 
Kolo  Datum S kým Čas 

5. Neděle  24.9.2017 Bohnice -  Kunratice  16:30 
6.  Neděle  1.10.2017 Kunratice – Vyšehrad „B“ 16:30 

„B“ tým 
Kolo  Datum S kým Čas 

5. Neděle  24.9.2017 MS Mládeže -  Kunratice  16:30 
6. Sobota  30.9.2017 Kunratice – Koloděje  16:30 

 

Sponzoři:                  

 

 

 

 

 

Aktuality a další informace nejenom o fotbalovém oddílu 

najdete na webu: 

www.skslovankunratice.cz 

www.facebook.com/fotbalkunratice     

http://www.fotbal-kunratice.cz/

