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ÚVOD 

Vznik našeho oddílu TJ Rudná se datuje od 11. listopadu 1928, kdy 35 občanů tehdejších 

Dušník založilo Atletický fotbalový klub Dušníky. Mužstvo, které se dalo dohromady, sehrálo 

první zápas 28. dubna 1929 a od 26. května 1929 začalo hrát II. třídu Podbrdské fotbalové 

župy. Okamžitě si vybojovalo postup do I. B třídy, kterou rovněž vyhrálo, a tak se mužstvo 

dostalo do tehdejší I. A třídy. Mezi I. A a I. B třídou poté mužstvo pendlovalo celou dlouhou 

řadu let. 

Po sjednocení tělovýchovy nese klub od r. 1949 název TJ Sokol Dušníky. V roce 1952 

dochází ke sloučení obcí Dušníky a Hořelice a takto vzniklá obec dostává jméno Rudná. To se 

pochopitelně projevuje i v názvu klubu, který se navíc začleňuje do ROH Železorudných dolů 

Nučice. TJ Sokol Dušníky se stává Baníkem Nučice Rudná a je zařazen do krajské soutěže. 

Rok 1953 znamená postup do krajského přeboru a 2. místo v něm, potom postup do oblastní 

soutěže - divize. Rudná se dostala do společnosti takových klubů, jako např. ČSAD, 

Lokomotiva Plzeň, Baník Sokolov, Dynamo České Budějovice I. ligy apod. Nevedli jsme si 

špatně, skončili na pěkném 8. místě, ale reorganizace soutěže znamenala sestup. Tehdejší 

kolektiv tato nespravedlnost natolik utužila, že jeho jediným cílem se stal návrat zpět do 

divize. To se povedlo v roce 1958. Divizní utkání se stalo pro Rudnou a celé okolí událostí. 

Diváci viděli mužstva, o kterých doposud četli pouze v novinách, Litvínov, Chomutov, 

Varnsdorf, Semily, Ústí nad Labem, Česká Lípa Most, Jablonec, Liberec atd. V divizi jsme se 

udrželi pouze 1 rok. V letech 1960-66 mužstvo hrálo I. A a I. B třídu. V roce 1967 došlo k 

sestupu až do II. třídy, kde setrvalo až do roku 1969, kdy postoupilo do I. B třídy, kterou 

ihned vyhrálo a tak vybojovalo pro Rudnou opět I. A třídu. Zde jsme si vedli se střídavými 

úspěchy. Sestup do I. B třídy v roce 1977 byl odrazem oslabení kádru z důvodu výměny 

prakticky celé generace hráčů. V roce 1978 oddíl opět postupuje do I. A třídy a v roce 1980 

dosahuje postup do krajského přeboru, což je druhý největší úspěch rudenské kopané. V roce 

1989 přichází další milník naší historie. A-mužstvo končí KP na prvním místě a podruhé 

postupuje do divize! Tuto soutěž hrajeme pět let. Sestup přichází v roce 1994, kdy Rudná 

sestupuje ze skupiny B a končí na předposledním 15. místě. Od této chvíle to s naším oddílem 

jde z kopce. Hned po dvou letech sestupujeme i z KP, to se píše rok 1996. V A. třídě se klub 

drží čtyři sezóny a sestup do B. třídy přichází v roce 2000. I tuto soutěž opouštíme po čtyřech 

letech a v roce 2004 putujeme pouze do OP. Okresní přebor hraje Rudná další tři roky a v 

roce 2007 padá až do III. třídy okresu Praha-západ. V roce 2010 se blýská na lepší časy a 

vracíme se alespoň do OP. Zde se bohužel držíme, opět pouhé tři sezóny a druhý pád do III. 

http://www.fkrudna.cz/
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třídy přichází v roce 2013. Další tříleté období je zakončeno v roce 2016 postupem do OP, 

kdy III. třídu vyhráváme před druhým postupujícím Sokolem Dobrovíz. Hned následující 

sezónu 2017/18 má FK Rudná v OP celkem slušné výsledky, které nás coby nováčka soutěže 

vynášejí na třetí místo a zároveň je nám nabídnut dodatečný postup do středočeské B. třídy. V 

sezóně 2017/18  jsme tuto výzvu přijali a věříme, že krajskou soutěž pro Rudnou udržíme i 

pro následující ročníky. 

V roce 2018 klub důstojně oslavil 90. let své existence. 

 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Výkonný výbor vykonával svoji činnost v roce 2018 ve složení: Ing. Marcel Vorlíček 

(předseda), Jan Brychnáč (sekretář), František Seknička (člen), Radim Veselý (člen) a Petr 

Vraštil (člen). 

Výkonný výbor se v roce 2018 sešel celkem k 20 schůzím. 

 

HODNOCENÍ ČINNOSTI  

FK Rudná měla v roce 2018 v soutěžích těchto sedm družstev: 

- Dospělí „A“ 

- Dospělí „B“ 

- Starší žáci 

- Mladší žáci 

- Starší přípravka 

- Mladší přípravka 

- Mini-přípravka 

Pro sezónu 2018/19 jsme se rozhodli znovu založit „B“ družstvo mužů. V tomto oddíle hraje i 

několik dorostenců, protože pro nedostatečný počet spolehlivých hráčů se nám kategorii 

dlouhodobě nedaří nastartovat. Není to však zřejmě jen náš problém. Tato kategorie totiž 

nebyla pro aktuální fotbalovou sezónu na okrese Praha-západ vůbec otevřena.  Z důvodu 

dostatečného počtu hráčů v ostatních mládežnických kategoriích jsme se rozhodli nadále 

netvořit sdružená družstva s týmy z okolních vesnic (Červený Újezd, Jinočany, Zbuzany). 

Nadále pokračovala spolupráce s FC Kmet Rudná. O činnosti jednotlivých oddílů bude 

referováno samostatně. 

http://www.fkrudna.cz/
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V loňském roce se naše členská základna rozrostla z 258 v roce 2017 na  302 členů. Z toho 

157 členů bylo mládeže. V tomto roce tedy přibylo úctyhodných 44 členů, z toho 30 

v kategorii mládeže. 

Dne 3. března 2018 jsme opět zorganizovali tradiční Karneval sportovců. Jak již je zvykem, 

jednalo se o úspěšnou a ziskovou akci. Mimořádnou charitativní akcí byly oslavy 90. let 

klubu. 

Zápasy jsou organizovány a spravovány a většina další agendy je vedena elektronicky 

v informačním systému FAČR. Jako v předešlých letech se jedná o online systém zápisů, 

hostování a přestupů hráčů, fakturace za služby ze strany FAČR (rozhodčí, přestupy, 

pokuty,…), hlášenky, změny termínů utkání a žádosti o dotace.  

V průběhu roku 2018 proběhla brigáda za účelem úklidu hřiště a okolí. Tímto všem 

účastníkům děkujeme. Jako každý rok jsme nemalé úsilí a finanční prostředky věnovali 

intenzivní revitalizaci fotbalového hřiště sestávající z opakovaného hnojení, postřiku proti 

plevelu, dosetí a provzdušnění trávníku.  

Výše členských příspěvků v loňském roce 3.000,- Kč pro aktivní hráče s výjimkou mini-

přípravky, 1.500,- Kč pro aktivní hráče mini-přípravky a 500,- Kč pro ostatní členy. Celkem 

jsme na příspěvcích za rok 2018 vybrali 202.800,- Kč. To je oproti předchozímu roku nárůst o 

cca 27%. Celkem členské příspěvky alespoň částečně zaplatilo pouze 112 členů, tedy 37%. 

Což je podobný poměr jako loni. Vyšší absolutní částky vybraných příspěvků se dosáhlo 

především díky citelnému nárůstu dětských členů klubu. 

Díky pokračujícímu extrémnímu vytížení výkonného výboru jsme neměli dostatek času ani 

energie se dostatečně věnovat získávání sponzorských darů. Oproti plánu ve výši 100.000,- 

Kč se nám podařilo získat pouze 41.629,80 Kč (o cca 40% více než loni). Sponzorské dary 

byly finanční, věcné a formou služeb, jako např. tombola pro Karneval sportovců, pohonné 

hmoty, minerální vody, připojení k internetu, účetní práce apod. Jako každý rok bychom 

chtěli poděkovat Lubomíru Kocmanovi st. za jeho v řadě již několikáté zajištění velmi bohaté 

a lákavé tomboly pro náš karneval. Dík však patří všem, kteří se podíleli jakoukoliv formou 

na podpoře klubu. Samozřejmě chceme poděkovat i samotným sponzorům. 

Na minulé valné hromadě byly výkonnému výboru uloženy následující úkoly: 

1) Pokračovat v získávání finančních prostředků 

2) Zorganizovat oslavu 90. výročí klubu 

3) Zajistit lepší výběr členských příspěvků  

http://www.fkrudna.cz/
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4) Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště 

5) Pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu 

6) Začít s obnovou dosluhujících investic 

Z těchto šesti úkolů se nám podařilo zcela splnit pouze pět. Jeden úkol byl splněn pouze 

částečně. Konkrétně: 

1) Byl získán dostatek finančních prostředků pro běžný chod klubu a drobný rozvoj a 

investice. Rozpočet jsme, stejně jako předešlé tři roky, udrželi přebytkový (10%). Tím 

se nám opětovně podařilo navýšit finanční rezervy, které jsou připraveny pro případné 

nenadálé události a na budoucí investice a rozvoj těch částí areálu hřiště ve vlastnictví 

klubu.  

2) Oslavy 90. výročí klubu proběhly dne 26. května 2018. Z ohlasů víme, že tato akce 

byla přijata velice pozitivně, nejen kvůli své charitativní povaze a přítomnosti týmu 

známých osobností Real Top Praha. 

3) Výběr členských příspěvků v roce 2018 sice narostl. Jak již bylo zmiňováno, bylo 

toho dosaženo především díky citelnému nárůstu dětských členů klubu. Tento úkol je 

tedy považován za splněný pouze částečně a bude se jím potřeba nadále zabývat. 

4) Brigády na úklid hřiště byly organizovány (viz výše). 

5) Udržení všech funkcí a družstev klubu se nám s extrémním úsilím všech členů 

výkonného výboru stále daří. 

6) Obnova dosluhujících investic započala. Dosluhující nádrž byla rozřezána a odvezena 

do šrotu. Na pořízení nové máme dostatečné rezervy (předpokládané náklady 100 tisíc 

Kč). Její nákup a instalace je plánována do začátku jarní sezóny. Na zahradní traktor 

jsme si požádali o dotaci ve výši 100 tisíc Kč u Středočeského kraje (program Podpora 

volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit). Spoluúčast FK bude činit 

minimálně 20%, tedy 20 tisíc Kč. 

Plnění úkolů ostatními členy klubu bylo ve většině zadaných úkolů tradičně špatné respektive 

často vůbec žádné. Jednalo se o tyto konkrétní úkoly:  

1) Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků (dlouhodobě neplněno 

velkým počtem členů) 

2) Aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu (pomáhá pouze několik 

jednotlivců) 

3) Snažit se získávat sponzory (dlouhodobě neplněno) 

4) Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště (dá se říci, že je plněno) 

http://www.fkrudna.cz/
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5) Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné (oceňujeme pomoc členů) 

6) Pomoci s přípravou a organizací oslavy 90. výročí klubu (děkujeme všem, kdo 

pomohli) 

Opětovně (jako každý rok) upozorňujeme na to, že pět členů výkonného výboru společně 

se dvěma trenéry (kteří nejsou členy VV) fyzicky dlouhodobě nezvládne pokrýt všechny 

činnosti klubu s 300+ členy. Nejpozději dne 8. 2. 2019 končí pětileté funkční období 

stávajícímu výboru a jeho předseda (Marcel Vorlíček) už na minulé valné hromadě oznámil, 

že do nového výkonného výboru kandidovat nebude. Pokud se situace a podpora ze strany 

řadových členů rychle nezlepší, reálně hrozí útlum činnosti klubu, tj. odchod některých 

dalších členů VV a/nebo trenérů, uzavírání družstev FK Rudná a v nejkrajnějším případě 

dokonce ukončení činnosti FK Rudná, jako celku. 

Předseda tímto děkuje končícímu výboru. Posledních pět let nebylo jednoduchých. Přesto se 

v polních podmínkách podařilo dosáhnout mnoha úspěchů. Za všechny jmenujme: 

1) Téměř zdvojnásobení počtu členů ze 160 na konci roku 2013 na více jak 300 na 

konci roku 2018. 

2) Postup z III. třídy pře okresní přebor do 1. B třídy. 

3) Stabilizace klubu v ekonomické rovině. S výjimkou prvního roku (2014) byl klub 

vždy v zisku, tj. 49 tisíc Kč v roce 2015, 43 tisíce Kč v roce 2016, 65 tisíc Kč v roce 

2017 a konečně 88 tisíc Kč v roce 2018. 

4) Nastupujícímu výkonnému výboru předáváme klub s vlastními finanční prostředky 

přesahujícími 350 tisíc Kč. Navíc je pro rok 2019 zažádáno o finanční dotace o 

podpory v celkové výši přesahující 850 tisíc Kč (reálná výše všech podpor se 

pohybuje kolem 600 tisíc Kč).  

5) Díky neustále péči disponujeme jedním z nejkvalitnějších hřišť v kraji. 

Ještě jednou tedy díky končícímu výboru a novému přejeme mnoho úspěchů.  

 

ÚKOLY PRO ROK 2019 

Valná hromada na základě návrhu výkonného výboru stanovila pro rok 2019 následující 

úkoly: 

1) Úkoly pro výkonný výbor 

a) Pokračovat v získávání finančních prostředků 

b) Zajistit lepší výběr členských příspěvků  

http://www.fkrudna.cz/
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c) Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště 

d) Pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu 

e) Pokračovat v obnově dosluhujících investic 

 

2) Úkoly pro všechny členy 

a) Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků 

b) Aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu 

c) Snažit se získávat sponzory 

d) Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště 

e) Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné 

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ  

DOSPĚLÍ „A“ 

Na jaře roku 2018 vstupuje A tým do druhé poloviny soutěže ze sedmé pozice. Po odhlášení 

soutěže týmem z Hostomic máme na kontě 19 bodů a cíl, kterým je udržení I. B třídy, je tedy 

o kousíček blíže. Zimní příprava probíhala podle představ a odehráli jsme v jejím rámci 

několik kvalitních zápasů. Bohužel hned v úvodu soutěže dochází k oslabení týmu. Náš klub 

opouští Roman Wrobel, který přestupuje do AFK Libčice a ze zdravotních důvodů končí 

hráči, Milan Kotouč, Robert Stökl, Petr Zachař. Doplnit kádr se podařilo jen dvěma hráči. K 

fotbalu se u nás zkusí vrátit David Krajči, který hrával v dorostu za Tatran Rakovník a na 

přestup přichází z Olympie Dolní Břežany Aleš Němec. Jarní vstup nám nevychází a 

prohráváme doma 0:2 se silným soupeřem z Letů. Naopak ve druhém jarním kole jsme 

dokázali překvapit na hřišti dosavadního lídra MFK Dobříš „B“ a po remíze 1:1 vyhráváme 

na penalty. Do konce soutěže lepíme sestavu všelijak a jsme rádi, že vůbec ještě uhrajeme 

dalších osm bodů. Celkem jich na jaře získáváme pouze deset, ale to nám naštěstí stačí. První 

rok po návratu do krajské soutěže končíme tedy na desátém místě, se ziskem 29 bodů a skóre 

máme 31:47. Většinu bodů jsme získali na domácím hřišti. 

Před novou sezónou dochází k mnoha změnám v kádru. Odchází hráči, Milan Bialek do SC 

Olympia Radotín a Aleš Němec do FK Olympie Zdice. Tým se také musel na podzim obejít 

bez svého kapitána Patrika Zmeškala, který v závěru předešlé sezóny utrpěl zranění kolena a 

musel na operaci.  Příchodů je mnoho, protože jsme se pro podzim rozhodli přihlásit i B 

mužstvo a toto rozhodnutí mělo vliv na počet nově příchozích hráčů, kteří v průběhu podzimu 

http://www.fkrudna.cz/
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nastoupili za naše Áčko. Kádr rozšířili hráči, Michal Másílko z FK Admira Praha, Milan 

Kuba ze Slovanu Černovír, Lukáš Houha z FK Hýskov, Vojtěch Vondra ze Sokola Úhonice, 

Petr Čáha z SC Xaverov Horní Počernice, David Šťastný z SK Pikovice a Ondřej Palivec, 

který se k nám vrátil z FC Zličín. Začátek nového soutěžního ročníku nám vyšel nad 

očekávání. V prvním kole jsme dokázali doma porazit Lety 2:0 a ve druhém kole jsme vyhráli 

na hřišti SK Chlumec 2:1 (později se ukázalo, že to byla jediná prohra tohoto týmu). Poté 

přichází domácí prohra 0:1 se Zdicemi a přestává se nám výsledkově dařit. Sestava se často 

mění, protože se nám nevyhýbají zranění a přístup hráčů, zejména k venkovním zápasům není 

dobrý. Častokrát jsme rádi, že za náš A tým nastupují naši dorostenci a hráči B mužstva. To 

vše se projevuje na zbývajících výsledcích a předvedené hře. Když už si vytvoříme šance, tak 

je nedokážeme proměňovat. Spokojeni můžeme být snad jen po domácím vítězství 2:1 nad 

silným týmem Černolic, ke kterému jsme došli velkou houževnatostí. Podzim končíme na 10. 

místě, na kontě máme pouhých 16 bodů a nepěkné skóre 17:31. Na jaře nás čeká tuhý boj o 

přežití a je třeba mužstvo zkusit posílit.  

V průběhu podzimu jsme startovali i v AGRO Poháru SKFS. V této soutěži se nám naopak 

výsledkově dařilo, ale nutno podotknout, že všechny zápasy jsme hráli zkraje podzimu a v 

relativně silných sestavách. V předkole jsme zvítězili 1:0 na hřišti Jinočan, když branku 

vstřelil Samko. 1. kolo se hrálo u nás a prověřit nás přijely Cerhovice, které hrají A. třídu. 

Zápas jsme z nepříznivého stavu 0.2 dokázali otočit a vyhráli jsme 3:2. Branky dali 2x 

Másílko, Čáha. Ve 2. Kole jsme hráli opět doma, tentokrát se soupeřem z Vinařic, které jsou 

nováčkem A skupiny středočeské B. třídy. V zápase jsme museli dvakrát dotahovat a byli 

jsme rádi za remízu 2:2. Góly dali Miller a Másílko. Po penaltovém rozstřelu jsme se radovali 

z postupu do osmifinále. Letos na jaře k nám přijede vedoucí celek A. třídy FK Komárov. 

Utkání se bude hrát 10. 4. 2019.   

Za tým mužů „A“ FK Rudná napsal jeho trenér Petr Vraštil 

DOSPĚLÍ „B“  

Na podzim roku 2018 jsme po delší době zase přihlásili do soutěží i B tým mužů. Podle regulí 

jsme startovali ve IV. třídě, konkrétně  B - skupině okresu Praha-západ, která má jedenáct 

účastníků. Béčko jsme přihlásili ze dvou podstatných důvodů. Tím hlavním je umožnění 

hráčům dorosteneckého věku pravidelně hrát za náš klub mistrovské zápasy a to i přesto, že 

na okrese Praha-západ momentálně dorostenecká soutěž není. Druhým pádným důvodem je 

možnost rozšíření kádru dospělých hráčů, kteří v případě, že se neprosadí v A mužstvu ihned, 

http://www.fkrudna.cz/
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mohou také hrát pravidelně, alespoň za B tým. Samozřejmě bylo otázkou, jak přechod v 

podstatě mezi dospělé zvládnou kluci, kteří teprve nedávno dovršili svých patnácti let a zda 

budou fyzicky odolní vůči urostlým soupeřům. Všechny zápasy mladí kluci zvládli velice 

dobře, soupeři k nám přistupovali ohleduplně a jediným problémem je asi fyzička, kdy nám v 

závěrech zápasů uteklo několik bodů. V soutěži jsme po podzimu na posledním místě a máme 

pouhý jeden bod, který jsme získali hned v prvním kole, za remízu 2:2 s týmem Roztoky B. 

Dál už se nám výsledkově nedařilo, ale výsledky jsou také poznamenány čtyřmi souběhy 

našich týmů, kdy jsem si musel vzít, některé hráče na zápas A týmu.  Skóre je nelichotivé 

6:36 a to ještě na našich gólech mají podíl kluci, kteří nám vypomáhali z kádru Áčka. I tak, 

ale B tým z mého pohledu naprosto splnil svůj účel a to ještě věřím, že se budeme lepšit. Už 

teď se nám hlásí další mladí hráči, kteří projevili zájem hrát minimálně za naše Béčko. 

Za tým mužů „A“ FK Rudná napsal jeho trenér Petr Vraštil 

STARŠÍ ŽÁCI (U15) 

Po 2 letech u mladších žáků jsem se po dohodě v klubu přesunul poprvé v životě do kategorie 

starších žáků. 

Popravdě řečeno jsem úplně nevěděl, co práce s puberťáky bude obnášet. Ale jelikož drtivou  

většinu hráčů znám snad již od školky, tak jsem „výzvu“ rád přijal.  

Jako každý rok, tak i letos jsme začali letní přípravu ve Mšeně u Mělníka, kam jsme se přijeli 

„soustředit“ v počtu 15-ti hráčů ročníku 2004/2005 .  

Jelikož ještě 3 hráči, kteří patří na soupisku, bohužel na soustředění nemohli dorazit, bylo víc 

než jasné, že po několika „hubených“ letech budeme mít dostatek kmenových hráčů do 

soutěže a nebudeme muset řešit ani společné družstvo, ani nebude zapotřebí doplňování z řad 

mladších žáků.  

Přestože nemám ve zvyku jmenovat jednotlivce, tentokrát udělám výjimku. Od července, kdy 

se dali řešit přestupy, k nám začal patřit Jakub Štancl, který fotbalově vyrůstal v Jenči. Musím 

říci, že tento hráč si svým nejen fotbalovým přístupem získal naší přízeň doslova v okamžiku. 

Od prvního tréninku na něm bylo poznat, že fotbalem žije. Nezkazí žádnou legraci. Ba 

naopak, je to i vtipálek. Prostě do týmu zapadl jako by s námi byl od mala. 

V rámci soustředění jsme dokázali sehrát přátelské utkání s domácím týmem, který nutno 

podotknout, ještě přípravu nezahájil. A tak jsme alespoň mohli vyzkoušet jaké to je hrát na 

celé hřiště. V zápase jsme jasně dominovali a soupeři postupně nasázeli asi 9 branek.  

http://www.fkrudna.cz/
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Ale protože okřídlené přísloví říká první vyhrání ..., bylo za potřebí před začátkem soutěže 

odehrát alespoň jeden další přátelák. Z nedalekých Loděnic k nám zavítali borci hrající 

krajský přebor a my jsme nestíhali koukat, jak dobře je tento soupeř připraven. Tentokrát jsme 

jasně tahali za kratší konec my a postupně inkasovali snad 10 gólů. To bylo prozření, které jak 

se později ukázalo, bylo pro nás úplně nejprospěšnější.  

Do soutěže jsme tak nastoupili s vědomím, že můžeme soupeře porazit, ale když nebudeme 

pracovat jako tým, tak nám zbydou jen oči pro pláč. 

Letos je v okresním přeboru skupiny A dvanáct týmů a nám se za podzimní část podařilo 

zvítězit v 10-ti zápasech a pouze v jednom jsme zažili hořkost porážky. A tak přezimujeme na 

1. místě tabulky s celkovým skóre 64:16, třiceti body a náskokem dvou bodů na dvojici 

pronásledovatelů. A sice týmů Hradištka a Psár. Protože právě s Hradištkem jsme venku 

prohráli, tak máme v domácím zápase o motivaci jasně postaráno. 

Jestli jsme my dobří, nebo si soupeři v zápasech s námi vybrali jen slabší chvilky, můžete 

zjistit sami. A to, když se přijdete podívat na nějaký domácí zápas v jarní části soutěže. 

Budeme rádi za jakoukoli podporu. 

Za tým starších žáků FK Rudná napsal jeho trenér Jan Brychnáč 

MLADŠÍ ŽÁCI (U12) 

Poté co jsem se v minulé sezóně rozloučil s kluky kategorie U15 a předal je Petrovi Vraštilovi 

do B-mužstva a kdy jsem současně trénoval i kategorii U10, jsem s kluky ročníků nar. 2007 

postoupil do kategorie U12. Tam již byli Michal Doubek a Matouš Musil, k nimž se z FAAZ 

vrátil ještě Fanda Kubásek a z Jinočan Dominik Veselík. Všichni narození v roce 2006.  

Z Dobříče jsme získali velmi nadaného leváka Dominika Zvonečka (ročník 2009) a ze starší 

přípravky jsem si přivedl Filipa Říhu (ročník 2008), který si svými výkony, pílí i nadáním 

také řekl o místo v mladších žácích.  

Celkem mám v mužstvu 16 kluků, což je nejvyšší počet od roku 2012, kdy jsem s trénováním 

začal. Ročník 2007 zastupují: můj mladší syn František, Vojtové-Rameš, Vančura a Veselý 

(přišel z Chýně), Kryštof Vančura, Štěpán Kovács, David Pilát (také z Chýně), Ondra Hora, 

Honza Rohla a Šimon Šimík.  

Pravidelně trénujeme 3x týdně po-st-pá, ale vzhledem k tomu, že už několik dětí navštěvuje 

víceletá gymnázia v Praze, se nám to nedaří v plném počtu. V zimním období trénujeme 

http://www.fkrudna.cz/
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pouze 2x a budu se snažit to doplnit pátečním cvičením s TRX- popruhy. Nedělní plavání v 

Berounském bazénu rodičům nevyhovuje.  

Začátek podzimu nám nevyšel výsledkově podle našich představ, figurujeme, tuším, na 5. 

místě, ale to není podstatné. Důležité je to, že se na náš fotbal v posledních zápasech dá 

koukat, což potvrzuji i reakce rodičů a prarodičů. 

Za tým mladších žáků FK Rudná napsal jeho trenér Radim Veselý 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA  (U10) 

Jako nový trenér jsem starší přípravku převzal na letním soustředění ve Mšeně. Potom od září 

jsme spolu s trenérem Müllerem začali trénovat s ostatními hráči, kteří se nezúčastnili letního 

soustředění. Týdenní tréninková jednotka byla rozvrhnutá do třech dní (pondělí, středa a 

pátek), doba jednoho tréninku je 1 hodina a 30 min.  

V průběhu září a října přibylo do mužstva 9 nových hráčů (Vecheta, Sýkora, Veselý, 

Remešová, Fuka, Fian, Červenka, Rusinko a Frost. Mužstvo se skládá z ročníku 2008 a 2009 

a 2 hráči jsou z ročníku 2010.  Celkový počet hráčů je 22. Někteří ještě nejsou registrováni.  

Někteří s fotbalem začínají. Většina mužstev v soutěži nasazuje na zápasy je své nejlepší 

hráče, ostatní nenominují. Já jsem se rozhodl, že všichni co pravidelně trénují, i když 

výkonnostně ještě nejsou na úrovni ostatních, jsou nominováni na mistrovské zápasy. 

Celková bilance zápasů v mistrovské soutěži jsou 2 výhry a 8 proher.  

Po soutěži jsme upravili tréninky 2 x v týdnu a 1 x hala. V lednu jsme absolvovali 2 turnaje 

(1. a 4. místo). Musím ještě vyzdvihnout, že při takovém počtu hráčů, mi při trénování 

pomáhají asistenti z řad rodičů, p. Vecheta a p. Hrdlička a administrativu a jiné záležitosti p. 

Jirečková. 

Za tým starší přípravky FK Rudná napsal jeho trenér Robert Baláž 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  (U8) 

Mladší přípravka trénuje 2 x týdně na trávě, přes zimu 2 x týdně na umělé trávě u školy a 1 x 

týdně v tělocvičně.   V podzimní části sezóny jsme se zúčastnili mistrovských turnajů, kde 

byli našimi soupeři kluci z okolních fotbalových klubů – Hostivice, Jeneč, Úhonice, Červený 

Újezd a Drahelčice.  V zimě plánujeme 2 halové turnaje a do začátku jarní části sezóny 

přátelská utkání. 

http://www.fkrudna.cz/
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Tým ml. přípravky od září 2018 tvoří hráči ročníku 2010 a 2011 a někteří mladší získávají 

zkušenosti. Po podzimní části, si někteří méně zkušení zvykají na hru v rámci mistrovských 

turnajů a určitě je vidět zlepšování. Mým cílem je naučit hráče základní fotbalové dovednosti 

s míčem. Při turnajích a zápasech je snahou zapojit do hry všechny hráče a snaha o týmovou 

hru. Výkon družstva v této kategorii bývá ovlivněn soustředěností hráčů. Méně šikovní hráči 

hrají s těmi šikovnějšími, aby měli motivaci se zlepšovat, a ti šikovnější zase mají možnost 

trénovat a případně i hrát se starší přípravkou. 

Děkuji za pomoc rodičů při organizaci turnajů v Rudné a za občasnou pomoc při tréninku. 

Byla bych ráda, pokud by se chtěl občas některý z rodičů ujmout tréninku.  Do příští sezóny 

bych od září 2019 chtěla trénovat pouze jednu kategorii a doufám, že se najde trenér ml. 

přípravky.   

Za tým mladší přípravky FK Rudná napsala jeho trenérka Daniela Jirečková 

MINI-PŘÍPRAVKA  (U6) 

Od ledna 2018 trénuji i kategorii mini přípravky. V jarní části a na podzim jsme trénovali 

jeden krát v týdnu na hřišti FK Rudná. V současnosti trénujeme v úterý na umělé trávě u 

školy s mladší přípravkou a ještě mají sobotní tréninky v tělocvičně, ale chodí na ně jen málo 

dětí. V této kategorii je těžko získat přesné počty dětí, někteří si to vyzkoušeli a přestali chodit 

trénovat, ale stabilně chodí kolem 10 dětí. V září bylo na trénincích téměř 20 dětí.   

Děkuji za pomoc rodičů při organizaci turnajů v Rudné a za občasnou pomoc při tréninku. 

Byla bych ráda, pokud by se chtěl občas některý z rodičů ujmout tréninku.  Do příští sezóny 

bych od září 2019 chtěla trénovat pouze jednu kategorii a doufám, že se najde trenér ml. 

přípravky. 

Za tým mini-přípravky FK Rudná napsala jeho trenérka Daniela Jirečková 

 

NOVÝ VÝKONNÝ VÝBOR A  KONTROLNÍ KOMISE  

Valná hromada zvolila nové členy výkonného výboru ve složení: 

1) Jan Brychnáč 

2) Jan Geleti 

3) Daniela Jirečková 

4) František Seknička 

5) Daniel Šmíd 

http://www.fkrudna.cz/
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6) Radim Veselý 

7) Petr Vraštil 

Dále byli zvoleni následující členové kontrolní komise: 

1) Lubomír Kocman ml. 

2) Ing. František Kubásek 

3) Pavel Mařánek 

ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 

Kontrolní komise v roce 2018 pracovala ve složení Ilona Dostálová a Daniela Jirečková.  

Kontrolní komise zkontrolovala a ověřila hospodaření a vedení podvojného účetnictví. 

Při rámcové kontrole dokladů nebyly zjištěny nedostatky ve vedení hospodaření, správnosti 

vynaložených finančních prostředků, ani v předkládaných výkazech a vyúčtováních. 

Kontrolní komise dále zkontrolovala činnost výkonného výboru. Komise konstatuje, 

že výkonný výbor v souladu se stanovami FK Rudná z.s.: 

- řádně organizuje a řídí účast FK Rudná z.s. ve fotbalových soutěžích;  

- využívá a nakládá se svěřeným majetkem tak, aby byla zajištěna řádná činnost klubu; 

- výkonný výbor provádí svou činnost dle svých kompetencí a povinností; 

- z jednání výkonného výboru jsou řádně prováděny zápisy.  

Závěr: 

Kontrolní komise po provedení rámcové kontroly hospodaření a neshledala žádné závady a 

dále konstatuje, že v roce 2018 nemusela řešit žádný podnět od členů FK Rudná z.s.  

Kontrolní komise žádá výkonný výbor, aby informoval členy FK Rudná z.s. o možnosti řešení 

podnětů členů klubu a aby nadále s důslednou péčí hospodařil podle schváleného rozpočtu. 

Dále kontrolní komise opětovně žádá všechny členy FK Rudná z.s. o důsledné a včasné 

dodržování platby členských příspěvků, což je dlouhodobý problém klubu. 

 

 

http://www.fkrudna.cz/


Dodejka datové zprávy
Předmět: FK Rudná - výroční zpráva 2018

ID zprávy: 644475954
Typ zprávy: Datová zpráva

Stav zprávy: Dodaná

Odesílatel: FK Rudná z.s., Karlovotýnská 471/3, 25219 Rudná, CZ
ID schránky: 728dp9c

Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: Město Rudná, Masarykova 94/53, 25219 Rudná, CZ
ID schránky: yhybsn6

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno

Naše čís. jednací: Nezadáno
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

30. 1. 2019 v 18:47:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
30. 1. 2019 v 18:47:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Datové schránky https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/dorucenka?in...

1 z 1 30.1.2019 18:48



Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: FK Rudná - výroční zpráva 2018
ID zprávy: 644475954

Typ zprávy: Odeslaná datová zpráva
Stav zprávy: Dodaná

Datum a čas: 30. 1. 2019 v 18:47:21

Odesílatel: FK Rudná z.s., Karlovotýnská 471/3, 25219 Rudná, CZ
ID schránky: 728dp9c

Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: Město Rudná, Masarykova 94/53, 25219 Rudná, CZ
ID schránky: yhybsn6

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno

Naše čís. jednací: Nezadáno
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

FK_Rudna_vyrocni_zprava_cinnost_2018.pdf (779,28 kB)

Události zprávy:

30. 1. 2019 v 18:47:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
30. 1. 2019 v 18:47:21 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li

příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Datová schránka: 728dp9c, FK Rudná z.s.

Uživatel: Marcel VORLÍČEK

Datové schránky https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/op/tisk/zprava?inbox...

1 z 1 30.1.2019 18:49


