
1928 - 1983 

- 55 let kopané v Rudné 

SPORTOVNÍ ČINNOST 
. ODDÍLU KOPANÉ 

V LETECH 1978 • 1983 



Vážení sportovní přátelé a příznivci kopané! 

V letošním roce 1983 slavíme společně 55. výročí oddílu kopané TJ Rudná. 
Kopaná se sice v Rudné(Dušníkách) hrála již dříve, ale 11 . listopadu 1978 
jsme vzpomínali 50. výročí oddílu po všech stránkách jeho bohaté Činnosti. 
Dnes Vám chceme ve stručnosti připomenout posledních pět let,jak pokračujeme 
a rozvíjíme Činnost,jako nástupci celých generací našich otců a· dědů,při 
výchově nové tělesně i duševně zdravé generace. Naše socialistická společnost 
nám poskytuje nebývalé možnosti pro mírový rozvoj tělesné výchovy a naše 
práce by těmto možnostem měla odpovídat. Myslíme si, Že v našich řadách je 
mnoho členů, kteří vždy a za každých okolností na Úkor svého osobního volna 
pomáhají zlepšovat výsledky činnosti našeho oddílu, a tím i celé socialistické 
tělesné výchovy. Snažíme se se stejným elánem a láskou pokračovat v práci 
našich předchůdců. Posledních pět let nilžeme ve vší skromnosti označit za druhe 
nejúspěšnější období v celé naší historii. Sportovní výsledky většiny mužstev 
žákU, dorostu i dospělých dělaly oddílu a obci Rudná dobré jméno po celém · 
Širokém okolí . Sportovní Činností zajištujeme . dvě stránk~ tělovýchovného procesu, 
výcvikovou a zdravotní,ale daří se nám zajlštovat i tu tretí-výchovnou, jejímž 
výsledkem by měla být· všestranná osobnost aktivního a angažovaného budovatele 
rozvinuté socialistické společnosti. Přejeme si, aby se nám práce i nadále 
dařila stále lépe a lépe, aby na našem kontě přibývaly pouze Úspěchy, abychom 
se ke svazku Rudná a kopaná mohli hrdě ~lásit! 

IN MEMORIAM 

Vzpomínáme všech Členů oddílu, kteří se dnešního dne nedožili. S úctou a obdivem 
se skláníme nad jejich památkou, vzdáváme hold jejich práci, kterou vykonali 
v daleto horších podmínkách než my, kteří Žijeme a pracujeme v socialistické 
společnosti. · 

ČEST JEJICH PAMÁTCE 



Předseda: 
Místopředseda: 
Sekretář: 
Hospodář: 
I:'. lenové: 
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Trávník Pavel 
Pražma František, Křivonoska Miroslav 
Cyprián Otakar 
Sýkora Vratislav 
Nitsche Jaroslav - politicko-výchovný pracovník 
Kejha Václav 
Kalina Vladimír 
IJergl Karel 
Kopecký Jaroslav 

Vedoucí a trenéři mužstev : --------------------------
"A" mužstvo : 

"U" mužstvo 

Dorost : 

Kocman Jiří 
Trávník P'avel 

ing. Šmerda Stanislav 
Křivonoska Miroslav 

Rytíř František 
~indl Libor, Kocman Lubomír 

"/\" .žáci 

11U11 žáci 

ing. Hrdlička Josef 
Halý Václav 

Traun Petr 
Polák Jiří 

Správce hřiště : 
od 

r~ 1978 
r. 1979 

Sýkora Vratislav 
Karda Luboš 

f ~~~~~e!:!:'~-~!:-~~~~~~~~~-~!:2~!:'!:~~-~~!~i 
Komise rozhodčích - Praha západ : 

Stk středočeského kraje : 

!!:!:!:'~~!-~~~!!~_: ______ !!!:_~~!~~ 

Mimo Činnost : 

Mimo Činnost 

o. Cyprián 
J. Nitsche 
O. Cyprián 

- Trávník Pavel 
Polák Jiří 
Malý Václav 

l-lorys Jan 
ing. Požárský Josef 

- ing. Hrdička Josef 
ing. Šmerda Stanislav 
Hais Josef 
Rytíř František 
Kindl Libor 
Křivonoska Miroslav 

Prim Josef 
Palásek Václav 

Rozhodčí : Cyprián Otakar - Krajský přebor II. třída 
Nitsche Jaroslav - I.A třída - II. třída 
Trýb Karel - mimo Činnost III. třída 

l 
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O.Cyprián řídí z.ápasy od roku 1975 a v letošním roce počet odřízených zápasů 
překročil 900. 

J.Nitsche píská od roku 1979 a má na svém kontě 200 zápasů. 

K.Trýb je v současné době mimo Činnost•, ale v~říme, že opět začne. 

- ·oddíl má 138 Členů 
řídí jej 17 ti členný výbor• 

- 9 treriérů ( aktivních ) 
- J rozhoděí 

5 ·mužstev v soutěžích 
- zajištUje. ročně · zhruba 170 utkání 
- pořádá.karneval sportovců a diskotéky 
- organizuje plnění odznaku zdatnosti 
- pořádá náborový turnaj do řad žáků 
- zúčastňuje se akcí NF 
- svolává 50 výborových schŮzÍ a ves 
- vyhodnocuje nejlepší hráče a funkcionáře 
- soutěží o titul "Vzorný oddíl"· 
- soutěží o titul "Vzorný kolektiv mládeže" 
- Členové jsou pravidelnými dobrovolnými dárci 

odpracujeme zhruba 2 000 brig. hodin 
- plníme 100 i příspěvkovou morálku 
- účastníme se soutěže "8x z abecedy kopané" 
- účastníme se "Hinikopané žáků" 

krve 

- v roce 1978 a 1979 start mužstva 
- v roce 1983 start mužstva 
- v roce 1983 se stal sekretář 

TSC Cadelsbut!J 
SKV Scheif llng 

Ota Cyprián předsedou fotbalového svazu Praha západ. 

~~-~!:-~~!:'!!~-!:'~-~~!~H-~ 
Za posiednÍch pět let bylo při rekonstrukcích, Úpravách a zvelebení 

prostředí v našem areálu odpracováno zhruba 8 500 brigádnických hodin. 

~~~~!:!:~-~i~~~J~!-~~~!;_: 
1979 - dokončena výstavba ocelové tribuny 
1980 - provedena generální rekonstrukce hrací plochy 
1982 - rekonstrukce el. instalace v šatnách, instalováno treninkové osvětlaní. 

Kromě těchto velkých akcí byla provadena i řada drobných: č;lstečné obnovení 
oplocení pozemku, kryté střídačky hráčů, oprava pokladen, oprava opěrné zdi, 
zabudování nových vrat, oprava WC, nátěr tribuny, oprava pletivové záchytné 
stěny, oprava zábradlí, oprava vstupnítio vjezdu, Úpravy přístupových cest. 
Hodnota brigádnické Činnosti je těžko vyčíslitelná, pouze pro orientaci• 
Rozpočet na rekonstrukci hrací plochy byl 500 tisíc Kčs, my jsme veškéré práce 
při této akci pořídili za 100 tisíc Kčs. 

( 
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Rok 1978 - A mužstvo postup do I. A třídy 
Rok 1979 - Záci 1. místo skupiny krajského přeboru, 

2. místo ve finále krajs!cého eřeboru. 
Rok 1980 "A" mužstvo 1. místo v I. A trídě, ·postup do krajského přeboru 

- '1A" mužstvo 1. místo na turnaji v Jablonném nad Orlicí 
-

11 811 111UŽstvo 1. míste ve IV. třídě,postue do III. třídy 
Rok 1981 - 11811 mužstvo a dorost vítězi soutěže slusnosti 
Rok 1982 - 11811 mužstvo 5. místo ve III. třídě a postup do II. třídy 

- dorost 3. místo v I. A třídě a postup do krajského přeboru 

P. Šubrt, S. Novák, K. Kohout, F. Slunečko, J. euba, V. Šírl, ~. Křivonoska, 
A. štětka, V. Sýkora, L. Kar<ta, H. Bohata, J, Grežo, Z. Saidl, P. Traun, 
L. Poláček, L. Hnízdil, J. Nitsche, A. HrdliČka, I. Ovesný, J. Bárta. 

Vedoucím mužstva byl J. Kocman, trenéry e. Fidlman a P. Trávník. 

"A" mužstvo 
-----------Dosáhlo jako nováček I. A ·třídy pěkného umístění, obsadilo 4. místo. 

Bilance v roce 1979: -------------------
Celkem 

mistrovské 
turnaje 
přátelské 

~~Jy!~-~~~~-~~~~~!!! 

53/2,-11-16/89:78 

°30/17- 8- 5/57:37/ 
11/ 5- .J- 3/12: 12/. 
12/ 4- o~ 8/20:29/ 

z toho 

Slunečko 52, P. Šubrt 48, euba 48, Šírl 46, Sýkora 4', Kohout 46, Saidl 45 

~~Jy!~-~~~~~~-Y~~~~!!!!:' 
SÍuneČko 24, Šírl 15, Karda 12, euba 8, P. ŠUbrt 6 
Vedoucím mužstva byl Jíři Kooman, trené'ry eestmír Fidl111an a Pavel Trávník • . 

11811 lllUŽstvo -----------
Pod vedením trenérů ing. S. Šftlerdy a J. Haise obsadilo 2. místo ve. IV. třídě, 
když získalo 17 bodAJ/27:14/ na podzim a 21 bodAJ/50:12/ na jaře. 

Dorost 

Obsadil 4. místo v okresním přeboru. i:Nikal 24 bodli., skore 56:35. 
Mužstvo vedli s. J. Polák a J. Prim. 
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"A" žáci 
Vyhráli svou skupinu 

0

KP a přes K. Kročehlavy se probojovali do finále KP, kde 
po remíze 1:1 s J . Kolín podlehli na penalty 4:5. Ktomuto úspěchu dovedli 
mužstvo trenéři F. Rytíř a J. Morys. 

"d" žáci 
Pod vedením trenérů V. Malého a K. Hilgarta obsadili pěkné 5. místo v okresním 
přeboru. Průměrný věk těchto žáků byl 11 let. 

"A" 111JŽstvo -----------
Vybojovalo kýžený postup do krajského přeboru 

uilance v roce 1980: -------------------
Celkem 
mistrovské 
tiurnaje 
přátelské 

53/22-11-20/107:98/ 
30/12- 7-11/51:48/ 
7/ O- 3- 4/1~:20/ 

16/10- 1- 5/44:30/ 

z toho 
31 bodů 

Nejvíce utkání sehráli: Bohata 49, Karda 47,Slunečko 46, štětka 44, Kohout 43, 
Křivonoska 43. 

Nejvíce branek vstřelili: Karda 31, Šírl 15.' ~uba 10. 

Vítězs tví a postup do kraj. přeboru se řadí k největším úspěchům naií kopané 
z let 1955 a 1958/59, kdy jsme hráli v divizních soutěžích. Vedení 11>JŽstva 
bylo stejné jako v roce 1979. 

"i.3" mužstvo 

1. místo ve IV. třídě, postup do III. třídy 

dilance 22/16-3-3/54:18/ 35 bodů 

Mužstvo zvítězilo ve "Spartakiádním turnaji" OFS Praha - západ. 

Dorost 

1. místo v okr. přeboru 20/ 18-2-0/86: 14 38 bodů, postup do I. A třídy. 
Trenéři J. Polák a F. Rytíř. 

"A" žáci 
11. místo v KP a sestup do okresního přeboru. Mužstvo po výměně celého kádru 
hráčů na své soupeře nestačilo. 

11 '3 11 žáci 
7. místo v okresním přeboru, vedoucí V. Malý a ing: J. HrdliČka 
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· "A" mužstvo 

První rok v krajském přeboru. Pěkné .7. místo. 

Bilance v roce 1981 

Celkem 
mistrovské 
turnaje 
přátelské 

51/19-13-19/94:99 
30/12- 9- 9/45:46/ 
8/ 3- 2- 3/19:19/ 

13/ 4- 2- 7/30:34/ 

~~J~!~~-~!~~~!-~~~~~!!: 
Bohata 48, Karda 47, Novák 43. 

~~t!~e~!-~!~!~!: 
Karda 17, Fořtík 11, Poláček 11. 

33 bodů 
z toho 

Nejlepším hráčem byl vyhodnocen V. Šírl, vedoucím mužstva nadále je J. Kocman, 
trenérem P. Trávní~. 

"l.1 11 ružstvo 

9. místo ve III. třídě, bilanee: 22/6-3-13/29:~2 15 bodů 
Mužstvo se zachránilo teprve zlepšenými výsledky v jarní částL S1;alo se vítězem 
soutěže slušnosti. 

Dorost 

6. místo v I. A třídě, bilance 18/6-4-8/30:45 
Taktéž dorost zvítězil s převahou v soutěži slušnosti. 
Trenéři: ing. J. Požárský a J. Morys. 

11 A11. žáci 

16 bodů 

Pod vedením J. Poláka končili na 2. místě okresního přeboru. Šest žáků získalo 
bronzový odznak"8x z abecedy fotbalu". Nejlepším hráčem byl vyhodnocen P. Kopecký. 

"B" žáci 
Nejmenší fotbalisté, trenéři V. Malý a ing. J. Hrdlička, obsadili v okresním přeboru 
7. místo. 

"A" nužstvo 
-----------13. místo v KP, po nevydařené jarní části soutěže. 

Bilance v roce 1982 -------------------
Celkem 
mistrovské 
přátelské 
turnaje 

51/21-8-22/98:93/ 
28/ 7-7-14/36:46/ 
13/ 7-1- 5/36:31/ 
10/ 7-0- 3/26:16/ 

z toho 
21 bocll 
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~~!~!~-~!~~~!-~~~~~!!= 
Karda 49, štětka 43, Trýb 41. 

~~J!~e~!-~!~~!~!= 
Karda 29, Trýb 12, Kozák 11, šírl 9. 

Nejlepším hráčem byl vyhodnocen K. Kohout. Mužstvo stále vedli J. Kocman a P. TrávnÍk. 

~~~-~~~~~~ 
Pod vedením nového trenéra H. Křivonosky obsadilo 5. místo v III. třídě a vlivem 
reorganizace soutěží postoupilo do II. třídy. 

Dorost 

3. místo v I. A třídě znamenalo postup do krajského přeboru. Spolu s F. Rytířem se 
stal novým trenérem L. Kindl. O kvalitě mužstva hovoří i zkutečnost, že 6 dorostenců 
mělo střídavý start za "A" mužstvo. 

Záci 

Tento rok jsme měli v soutěži P!JUZe jedno mužstvo. Za vedení V. Malého a ing. J. Hrdlič
ky obsadili žáci v okresním přeboru 3. místo. v. Malý, R • . Hrdlička, R. Kaucký 
a K. Práger získali stříbrný odznak BPPOV. 

"A" lllJŽstvo 

9. místo 15/4-4-5/20: 19 12 bodŮ 
Po velké generační přeměně mužstva dochází pomalu k jeho stabilizaci a k zlepšení 
výkonnosti. 

:~~-~~~~!~~ 
Jako nováček II. třídy je na 8. místě, získalo 10 bodŮ a skore 20:23. 
Po úvodní nováčkovské dani se mužstvo neustále lepšilo a je předpoklad dalšího 
zlepšení v jarní části soutěže. 

Dorost 

3. místo v krajském přeboru 13/9-2-2/31:12 20 bodŮ 
Na dobrém umístění mužstva má vliv i zkušenost několika hráčů s KP dospělých. 
Nejlepším střelcem je zatím T. Rytíř s 10 brankami. 

"A" žáci 

3. místo v okresním přeboru, 9 bpdŮ a skore 30:10 

"B" žáci 

Mužstvo bylo před soutěží nově složeno z 9-10 ti letých chlapců, kteří teprve 
v samotné soutěži zí'!lkávají první zkušenosti. Kluci jsou zatím na posledním místě 
bez bodu a ani skore 0:106 jim nebere elán. Bude to jistě velká sláva, až vstřelí 
svou první branku v soutěži. 
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v posledních eěti letech ukončili aktivní Činnost: --c---------- -----------------------------------
1979 - ing. Josef Požárský, 13 let za "A" tým, více než 300 z ápasů, 40 branek 
1981 Miroslav Křivonoska, dlouholet ý kap itán , 20let za "A" tým, 610 zápasů , 

86 branek, jedna z velkých postav našeho oddílu. 
1981 - Jiří Čuba, 744 zápasů , 21 l e t za "A" tým , 184 bra nek, po M. Ke jhovi jeden 

z nejdéle aktivně hrajících fotbalistů našeho oddílu . 
1982 - Vratislav Sýkora, 317 zápasů, 12 let za "A" tým, 13 branek , skončil před -

časně pro zdravotní potíže. • 
1982 František Slunečko, 368 utkání, 13 let za "A" ~ým , 186 branek, jeden z nej

l epsích střelců, kteří na našem hř išti vyrostli 
1982 - Petr Traun, více než 550 zápasů, 18 let za "A" tým, 68 branek, velký bojov

ník a dlouholetá opora mužstva. 

l oddílu odeš li: 

1979 - Kočí Jan, 62 utkání , 19 branek, 3 roky za "A" tým 
1980 - Hnízdil Luboš, 31 zápasů, 5 branek 

- Vejvoda Jiří, 8 zá pasů, 4 branky 
1981 - Tománek Vlastimil, 209 zápasů, 57 branek, 8 l et za "A" tým 
1982 - Uoha ta Milan, 129 zápasů, 5 branek, 4 roky za "A" tým 

Stanlslav Novák, 209 zápasů, 4 branky, 6 let za "A" tým 
- An tonÍQ. Hrdlička , 29 zápasů, 1 branka, 5 l e t za "!\" tým 

Hráči "A" mužstva v roce 1983: -----------------------------
K.Kohout ,J.ílezníček,P . Fořtík,L.Poláček, P .Krupička,A. štětka,T.Šubrt ,T.llytíř, L.Karda, 
L.Trýb,V.Fišer ,P .Šubrt,M.Kotouč,R.Koz ák, V.ŠÍrl,P.Himl,M .Ma ršíček,Z . Saidl, · 
Vedoucí : Jiří Kocman 
Trenér : Pavel Trávník 
Věko~ý průměr : 23,5 roků 
Nejmladší hráč : T .Rytíř, M.~otouč, 
Nejstarší hráč : P.Fořtík, P.Krupička 
Střídaví start za dorost a "A" mužstvo maJi 
J.llezníček, T.Šubr t , T.Hytíř, L.Trýb, M. Kotouč, P.H:fml. 

Hráči "U" mužstva v roce 1983: 

L.Kocman, J.Svoboda, U.Kšána, J.Čuba, P.Traun, F.Slunečko, Z.Saidl, P.JeŽek, 
P.Mařánek, J.Polák, J. Ovesný, V. Hanzlík, L.Částka, J.Grežo, J.Hais,J. Bárta, 
H.Procházka, P.Himl, l.Kočka, J. Volf. 

Dorost T. J.Rudná v roce 1983: 

R.Uauer, P.Cyprián, P.Fikeis, T.Fišer, P.Himl, M.Hložek, J.Jungman, P.Kopecký, 
M.Kotouč, Z.Kšír „ H.Kubíska, M.Malý, P.Matějovský, O.Mikulenko, T.Rytíř, L. Trýb, 
J.llezníček, A.Sklenář, H.Slaboch, R . Stočes, I.Štrébl, H.Štrébl, T.Šubrt, P.Topič , 
H.Jandečka, M.Libich, M.Friedman. 
Trenér: F.Rytíř , L.Kindl, L.Kocman 
Věkový průměr: 16,5 let 
Nejmladší hráč : Michal Hložek 
Střídavý start za "A" mužstvo : T.Šubrt, T.Rytíř,L.Trýb, M.Kotouč, P.Himl , J.lleznÍČek. 
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Záci T. J.Rudná v roce 1983 : ---------------------------
Záci ·"A": ---------
FUrbacher, Hrdlička , Kaucký, Klapka, Malý P., Neubauer, Rez níček, Malý V., 
Trenčínský, Paroubek, Práger, Veverka, Vobořil. 

Záci "13" : 

Lhotský, Musílek, Kubiska, Hoffman, Uahenský J., Bahenský P., J~mrich P., 
Jamrich v., Převrátil, Pražma, Kocman, Vojáček J., Voj áček F., Slunečko R., 
Slunečko P., Novotný, Křivonoska, Stočes, Horák, Trýb, Vašák. 
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Několik slov zaverem 
Uplynulo dalších 5 let ze života oddílu kopané TJ Rudná. Jak jsme konstatovali 
v úvodu, v úvodu 5 let Činnosti byla pro nás úspěšná. Zasloužila se o to celá 
řada hráčů, funkcionářů i příznivců. 
Nejlepší z nich k tomuto výrOčí dnes navrhujeme k tělovýchovným vyznamenáním, 
což je ta jediná odměna za jejich každodenní poctivou a nezištnou práci pro 
dobr~ Jméno naší obce Rudná: 

Jsou to: 

Cestné uznání OV CSTV ---------------------
ss. Cuba, Křivonoska, Traun, Trávník, P. Mařánek, ing. Šmerda, Vr. Sýkora. 

ss. Kalina, Pražma 

ss. Cyprian Otakar, Polák Jiří 

Z tohoto místa chceme poděkovat i ostatním organizacím HF v Rudné, HV KsC, 
'*IV, ale především jeho předsedovi s. Tobiášovi , nebot Jeho zásluhou se spolu-
práce s naší TJ velmi zlepšila. . 
Vzájemné porozumění a spolupráce s hlavním výborem TJ Rudná je již samozřejmostí. 
Zde naše slova uznání patří bývalému předsedovi Dr. •V.·Sladkému i dnešnímu 
předsedovi H. li ájkov i. 
Naše poděkování patří také všem podnikům a organizacím, působícím v Rudné, nebo 
v jejím okolí /Stavební geologie, Státní statek, Servis , Cso aj./, které nám 
různým způsobem pomáhaly v naší Činnosti. 
K oslavám 55. výročí založení oddílu kopané v Rudné pořádáme v letošním roce 
řadu akcí. Hyl to start ·rakouského mužstva SKV Scheifling v · květnu proti našemu 
dorostu /zvítězili jsme 10:2/ a "A" mužstvu /zvítězili jsme 2:1/. 
Dále je to start mládežnických mužstev TJ Hohemians Praha v Rudné, zápasy "B" muž
stva bývalých hráčů TJ lludná. 
Vyvrcholením letošních oslav je turnaj ve dnech 18. a 25 . 6. za účasti mužstev 
Sokola Hostivice, Slovanu Loděnice,TJ Unhošt a TJ Rudná, který je pořádán pod 
zášti tou '*IV, HV KSC a MV t.f" v Rudné. 
Na závěr bude uspořádán " Slavnostní večer" s kulturním programem, na který 
srdečně zveme celou rudenskou veřejnost. 
S ukončením 55 let činnosti oddílu kopané v Rudné a s akcemi, které byly při této 
příležitosti konány,začíná nová spolupráce s Kulturním zařízením v Rudné a s jeho 
vedoucí s. Hanzlíkovou. 
At Žije a vzkvétá kopaná v naší obci Rudné, at se dále daří naší společné . práci. 

Na vydá~í alma~ac~u spolupracovali m. ~· hlavně Člen~vé výbor~ oddÍ~~ ko~ané 
TJ Rudna P. Travnik, O. Cyprian, Vr. Sýkora a vedouci kuiturniho zarizeni 
v Rudné i;. !lanzlíková. 


