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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 (dále KP) 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 KP, což je druhý největší úspěch rudenské kopané. 

V roce 1989 přichází další milník naší historie. A-mužstvo končí v 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 okresního 
přeboru (dále 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. 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. A to se daří i v následujících sezónách 2018/19 resp. 2019/20. 

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

Soutěžní ročník 2019/2020 resp. 2020/2021 výrazným způsobem ovlivnila korona-virová epidemie 
označovaná SARS CoV-2 (COVID-19), která od března 2020 do poloviny dubna 2021, vyjma pár letních 
měsíců a začátku školního roku, zabránila tréninkové činnosti i konání mistrovských soutěžích FAČR. 
Družstva mezi jednotlivými soutěžemi tedy nepostupovala ani nesestupovala. 

  

ÚVOD 
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Výkonný výbor (dále VV) vykonával svoji činnost v loňském roce ve složení: Jan Geleti (předseda), 
Jan Brychnáč (sekretář), Daniel Šmíd (hospodář), Daniela Jirečková (člen), František Seknička (člen), 
Radim Veselý (člen) a Petr Vraštil (člen). 

Kontrolní komise pracuje ve složení: Lubomír Kocman ml., František Kubásek a Pavel Mařánek. 

Výkonný výbor se v loňském roce sešel celkem k 15 schůzím. 

Členská základna klubu čítala v loňském roce 194 členů: aktivních hráčů bylo 157 a z toho 103 tvořila 
mládež (66 %). 

V soutěžích jsme měli těchto osm (8) družstev: 

- Dospělí „A“ 
- Dospělí „B“ 
- Dorost 
- Starší žáci 
- Mladší žáci 
- Starší přípravka 
- Mladší přípravka 
- Mini-přípravka 

Soutěžní ročník (SR) 2019/2020 resp. 2020/2021 výrazným způsobem ovlivnila korona-virová 
epidemie označovaná SARS CoV-2 (COVID-19), která od března loňského roku do poloviny dubna roku 
letošního, vyjma pár letních měsíců a začátku školního roku, zabránila tréninkové činnosti i konání 
mistrovských soutěžích FAČR. 

Od 12.3. do 17.5.2020 platil Nouzový stav. Dne 7. dubna se VV FAČR rozhodl a 8. dubna předčasně 
ukončil všechny soutěže daného SR. Družstva mezi jednotlivými soutěžemi tedy nepostupovaly ani 
nesestupovaly a nový SR 2020/2021 byl rozlosován ve stejném složení jako ten předchozí. Připomeňme 
tedy, že v krajské soutěži nás zastupují A tým dospělých, dorost a starší žáci. Ostatní týmy hrají v okresní 
soutěži. 

K postupnému uvolnění nastavených omezení došlo 11. května, kdy byla obnovena tréninková 
činnost všech družstev klubu, avšak za splnění mimořádných hygienicko-protiepidemických opatření. 

Podzimní SR 2020/2021 trval jen do poloviny října, kdy se epidemická situace opět natolik zhoršila, 
že byl vyhlášen Nouzový stav (5.10.), který trval do 11. dubna letošního roku. Během tohoto stavu byla 
opět přerušena tréninková činnost i pozastaveny všechny soutěže daného SR. 

Z důvodu dostatečného počtu hráčů v ostatních mládežnických kategoriích jsme nebyli nuceni tvořit 
sdružená družstva s týmy z okolních obcí, a i nadále pokračovala úzká spolupráce s fotbalovým klubem 
Kmet Rudná. 

Organizace a správa „mistrovských“ zápasů i 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 loňském roce proběhla v rámci tohoto systému „velká“ akce, kdy byla ověřována 
platnost všech evidovaných e-mailových adres. Účty s neověřenými adresami měly být na začátku roku 
2021 zneplatněny, resp. smazány. 

Před úplnou „uzávěrou“ veškerého sportovního i sociálního života jsme stihli uspořádat Sportovní 
karneval, který se konal 1. února. K tanci a poslechu zahrála skupina Caroline band. Účast byla výrazně 

VÝKONNÝ VÝBOR 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 
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menší, než se předpokládalo, což se bohužel odrazilo v nižší ziskovosti akce. Na druhou stranu nápadité 
masky, dobrá zábava přátel a fanoušků našeho klubu opět rozhodně nechyběla. 

Další mimořádnou akcí byla březnová „jarní brigáda“. Při té jsme za pomoci dobrovolníků zvládli odkopat 
a demontovat staré stacionární železné branky a instalovat nové hliníkové. Vyměnit sítě za zadní brankou 
vč. nátěru sloupků. Vyměnit venkovní ozvučení na střeše kabin a upravit hrací plochu, tak aby 
zohledňovala vyšší nároky na bezpečnost, tj. byla zvětšena "výběhová" plocha mezi hrací plochou 
a kovovým zábradlím. Tímto patří všem účastníkům velké poděkování za pomoc. 

Během nouzového stavu se nám (samozřejmě za dodržení všech hygienických podmínek) podařilo ještě 
vyměnit staré bojlery za nové, takže při sprchování poteče od nové sezóny teplá voda až do vyčerpání 
zásob a spousty dalších drobných oprav i úprav v rámci sportovního areálu. 

V květnu po postupném uvolňování daných omezení jsme mohli opět zahájit tréninkovou činnost, 
i když jsme byli svázání přísnými podmínkami. Na druhou stranu nadšení hráčů i mnohých rodičů potvrdilo, 
že to bylo již nezbytně nutné. A tak se fotbalový život začal pomalu vracet do svých zaběhnutých kolejí. 

Každoroční Valná hromada klubu se konala po několika odkladech až 16. června, což byl skoro nejzazší 
termín, abychom mohli včas odeslat všechny povinné dokumenty jako účetní uzávěrku pro spolkový 
rejstřík i ČUS, daňové přiznání pro finanční úřad a výroční zprávu pro Město Rudná, ČUS i MŠMT. 

Letní měsíce byly ve znamení určitého rozvolnění přísných proti-epidemických opatření, tudíž jsme mohli 
uspořádat tradiční každoroční srpnové soustředění ve Mšeně (8.-15.8.), avšak za cenu zvýšených 
hygienických opatření. Ty sice pobyt v kempu zkomplikovaly, ale radost z fotbalu, kamarádství, pohybu na 
čerstvém vzduchu a dalším aktivitám, které k tomu patří – nezabránily. 

Velké díky patří trenérům a zdravotníkovi Jardovi Myslivečkovi, kteří si opět vzali dovolenou 
a soustředění věnovali svůj volný čas i nezdolnou energii. 

Mezi každoroční administrativně náročnější záležitosti patří dotace, loni jsme řešili tyto: 

• vyúčtování dotace za rok 2020: 
o MŠMT – Můj klub 2020 (získáno 192.500 Kč) 
o Město Rudná – Finanční podpora spolků (získáno 360.000 Kč) 

• podání žádostí o dotace pro rok 2021: 
o NSA – Můj Klub 2021 (zažádáno o 224.875 Kč) 
o Město Rudná – Finanční podpora spolků (zažádáno o 568.000 Kč) 

Aktualizován byl Návštěvní řád z roku 2013 resp. 2016, tak aby vyhovoval aktuálním doporučením FAČR. 

Ke konci roku jsme uzavřeli dvě (2) smlouvy s panem Janem Ledvinou, konkrétně: 

• kupní smlouvu na pozemek parcelního čísla 100/59 v k.ú. Dušníky u Rudné o výměře 538 m2 
o Jde o pozemek, který byl klubem dlouhodobě nevyužívaný. Nachází se v ochranném pásmu 

železnice, není napojen na žádné inženýrské sítě a na východní části pozemku je zatížen 
navážkou zeminy do výšky cca 2 m. Pozemek je zatravněn a nacházejí se na něm náletové 
a plevelné stromy a keře. 

• smlouvu o dílo na zemní práce (vybagrování a odvoz zeminy) 
o  Jde o haldy od tribuny směrem ke trati a dále podél tratě až k prodanému pozemku parc. 

č. 100/59. 

V této souvislosti bylo nutné v daném místě zlikvidovat všechny náletové dřeviny a křoviny, 
tj. pozemek kompletně vyčistit. To jsme postupně realizovali svépomocí po malých skupinkách v listopadu 
a prosinci. 
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Jako každý rok jsme nemalé úsilí a finanční prostředky věnovali revitalizaci fotbalového hřiště sestávající 
z opakovaného hnojení, postřiku proti plevelu, dosetí a provzdušnění trávníku. Zakoupen byl vertikutátor 
k sekacímu traktůrku. Trávník v loňském roce hodně odpočíval, což mu velice prospělo. 

Podzimní Nouzový stav nás opět „nakopl“ k činnostem, které jsme léta odkládali. Vyměněn byl stařičký 
plynový kotel za nový v bytě správce a svépomocí (pod taktovkou Sekretáře) postupně vyměňujeme 
svítidla a elektro-instalaci v kabinách. 

Mezi loňské podstatné investice patří: 
1) nákup nového plynového kotle do bytu správce ve výši 81.187 Kč 
2) nákup nových zápasových dresů pro děti i mládež a dokoupení teplákových tréninkových souprav 

vše s klubovým označením za 68.978, - Kč 
3) nákup moderní časomíry s cloudovým úložištěm za 46.198 Kč 
4) nákup vertikutátor a zvedáku k sekacímu traktůrku za 40.900 Kč 

Co se týče výše členských příspěvků, pak k jejich úpravě došlo na loňské VH s účinností od 1.3.2019: 
1) 3.000 Kč pro aktivní hráče s výjimkou mini-přípravky, 
2) 1.500 Kč pro aktivní hráče mini-přípravky, 
3) 1.000 Kč pro hráče A týmu s vazbou na motivační bonus, 
4) 2.000 Kč pro hráče B týmu s vazbou na motivační bonus, 
5) 500 Kč pro ostatní členy, děti trenérů a členů VV, 
6) nevybírá se od členů VV a trenérů. 

Celkem jsme na příspěvcích za rok 2020 vybrali 196.100 Kč od 120 členů, tj. splněno na 58 %. Plánovaný 
příjem měl být 335.500, -Kč od 169 platících členů, tj. bez členů mající v předpisu nulovou výši příspěvku. 
Rozdíl mezi rokem 2019 a 2020 je -57.650,- Kč, tj. pokles ve výběru o 25 % 

Ten byl způsobem epidemickou situací, kdy se většinu sezóny netrénovalo a ani nehrálo. Bohužel pro 
některé členy, kteří fotbal berou jako kroužek pro své děti, to byl důvod pro neúhradu čl. příspěvku. Dalším 
zklamáním je opětovná špatná platební morálka většiny hráčů A+B týmu, i když jsme se snažili 
o motivaci a změnu (viz úprava výše příspěvku v 2019). 

V loňském roce se nám bohužel nepodařilo získat přímé sponzorské finanční dary, což přičítáme hlavně 
pandemické situaci, která výrazně ovlivnila ekonomiku země. Na druhou stranu jsme získali dary věcné 
a formou služeb, jako např. tombola pro Karneval sportovců, pohonné hmoty, výhodnější nákupy 
sportovního vybavení, právní služby s Milanem Fricem. 

Jako každý rok bychom chtěli zvlášť poděkovat Lubomíru Kocmanovi st. za jeho v řadě již několikáté 
zajištění velmi bohaté tomboly pro náš karneval. 

Velké poděkování však patří všem, samozřejmě i jednotlivým sponzorům, kteří se podíleli jakoukoliv 
formou na podpoře klubu. 

Závěrem však musíme opět vyzdvihnout dlouhodobou a finančně nejpodstatnější podporu ze strany 
Města Rudná, která za loňský rok činila 360.000 Kč. 
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Na minulé valné hromadě byly výkonnému výboru uloženy následující úkoly: 

1. pokračovat v získávání finančních prostředků, 
2. organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště, 
3. pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu, 
4. pokračovat v obnově dosluhujících investic, 
5. domluvit úpravu nájemní smlouvy se Sokol Rudná v délce trvání 8 resp. 10 let, 
6. odstranit závady na stadionu zjištěné fotbalovými svazy Praha-Západ, 
7. vyhotovit seznam úkonů (včetně lhůt), které se váží k dotacím v době jejich udržitelnosti. 

Z těchto sedmi (7) úkolů se nám podařilo zcela splnit čtyři (4), dva (2) pouze částečně a jeden (1) byl 
odložen. Konkrétně: 

add 1) Získávání fin. Prostředků – splněno 
Zajistili jsme dostatek finančních prostředků pro běžný chod klubu a drobný rozvoj a investice. 
Rozpočet jsme, stejně jako v předešlých létech, udrželi přebytkový (12 %). Tím se nám podařilo za rok 
2020 „uspořit“ 321.932 Kč (reálné Příjmy versus Výdaje). 

Obdrželi jsme také dotace od: 

• Města Rudná ve výši 360.000 Kč 

• MŠMT „Můj Klub 2020“ ve výši 192.500 Kč 
 
K 31. 12. 2020 jsme evidovali na účtu a v pokladně částku ve výši 560.776 Kč. 
Tyto finanční prostředky jsou připraveny pro případné nenadálé události, na budoucí investice 
a rozvoj těch částí areálu hřiště, které jsou ve vlastnictví klubu. 

 
add 2)  Brigády na úklid hřiště byly organizovány (viz výše) – splněno 
 
add 3) Udržení všech funkcí a družstev klubu se nám, s maximálním úsilím všech členů výkonného 

výboru, stále daří – splněno. 
 
add 4) Obnova dosluhujících investic – částečně 

• dle plánu probíhá rekonstrukce vnitřního elektrického vedení (16.220 Kč) – nedokončeno 

• zakoupeny a instalovány byly dva nové boilery do kabiny (33.179 Kč) a plynový kotel pro správce 
(81.187 Kč), 

• zakoupen byl vertikutátor a zvedák pro sekací traktůrek (40.900 Kč) 

• zakoupena byla časomíra s cloudovým úložištěm (46.198 Kč) 
 
add 5) Úprava nájemní smlouvy – částečně 

• po jednání se zástupci Sokola (pánové Novák, Procházka, Fišer) bylo v této věci přislíbeno 
prověření možností u nadřízeného orgánu. Bohužel ani po opakovaných urgencích jsme po roce 
žádnou reakci ze strany Sokola neobdrželi. 

 
add 6) Závady na stadionu – odloženo 

• ze strany FAČR (OFS/SKFS) došlo k prodloužení termínu do 30.6.2021. 
 
add 7) Vyhotovení seznamu úkolů vztahující se k získaným dotacím – splněno 

  

PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2020 
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Plnění úkolů ostatními členy klubu: 
1. Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků za dané období: 

➢ zhoršení způsobené nouzovým stavem (viz výše) 
 

2. Aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu: 
➢ příchody nových trenérů (viz níže), 
➢ beze změny zůstává v platnosti, že dlouhodobě pomáhá pouze několik málo dobrovolníků. 

Většinou členů-rodičů je to považováno v podstatě za sportovní kroužek, který svým dětem 
platí, tak ať se klub stará. 

 
3. Snažit se získávat sponzory: 

➢ plněno v rámci našich možností (viz výše). 
 

4. Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště: 
➢ plněno, bohužel s minimální podporou ze strany hráčů družstva dospělých. 
 

5. Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné: 
➢ oceňujeme opakovanou pomoc několika málo členů/fanoušků klubu a FC KMET, 

kteří pravidelně na mistrovská utkání chodí. 

V loňském roce se nám přihlásili noví trenéři Robert Janda a Vít Turtenwald, kteří se s Markem 
Novotným starají o tým starší přípravky (U10) a Michal Heisig s Josefem Novákem a Michalem Tyšerem 
připravují hráče mladší přípravky (U8). Děkujeme a hlavně, ať vás to dlouhodobě baví a naplňuje. 

I když se situace lepší, díky příchodu nových trenérů, bohužel musíme zopakovat, že z dlouhodobého 
hlediska je čím dál těžší pokrýt všechny činnosti klubu. 

Opět zopakujeme, že pokud se situace a podpora ze strany řadových členů nezlepší, reálně hrozí útlum 
činnosti klubu, uzavírání soutěžních družstev a v nejkrajnějším případě ukončení činnosti FK Rudná, 
jako celku. 
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Valná hromada na základě návrhu výkonného výboru stanovila pro rok 2021 následující úkoly: 
1. Úkoly pro výkonný výbor: 

a. pokračovat v získávání finančních prostředků, 
b. organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště, 
c. pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu, 
d. pokračovat v obnově dosluhujících investic, 
e. odstranit závady na stadionu zjištěné fotbalovými svazy Praha-Západ, 
f. pravidelná kontrola termínů a plnění podmínek získaných dotací. 
 

2. Úkoly pro všechny členy: 
a. bezpodmínečně dodržovat 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. 
 

3. Valná hromada schválila: 
a. Zprávu o činnosti v roce 2020, 
b. Zprávu kontrolní komise za rok 2020, 
c. Zprávu o hospodaření v roce 2020, 
d. Návrh rozpočtu na rok 2021 

Kontrolní komise v roce 2020 pracovala ve složení: předseda Lubomír Kocman, členové František Kubásek 
a Pavel Mařánek. 

Předmětem kontroly bylo hospodaření Spolku a nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky 
poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejnoprávních rozpočtů. Kontrolní komise dále 
zkontrolovala činnost výkonného výboru. 

Hospodaření Spolku 

KK zkontrolovala hospodaření Spolku za rok 2020. 
Účetnictví zajišťuje pro Spolek spol. KARIKATOUR, s.r.o. Sídlo: Na Výsluní 1059/57, 252 19 
Rudná, Identifikační číslo: 61063746. 

Hospodaření Spolku za rok 2020 bylo významně ovlivněno opatřeními proti COVID-19, kdy byla v podstatě 
pozastavena činnost klubu. 
Dle Výkazu zisku a ztrát za období roku 2020 byly náklady v celkové výši 915.000 Kč, výnosy v celkové výši 
1‘236.000 Kč. Hospodaření Spolku skončilo ziskem 321.932 Kč. 

Přijaté dotace: 
➢ MŠMT „Můj klub”: 192.500 Kč 
➢ Město Rudná: 360.000 Kč 

Stav běžného účtu: 
➢ k 1. 1. 2020: 265.595,54 Kč 
➢ k 1. 1. 2021: 347.528,01 Kč 

Účetní záznamy jsou vedeny příkladně a přehledně. KK nepřezkoumávala věcnou správnost 
účetních výstupů; za tu odpovídá účetní společnost. 
 

VALNÁ HROMADA 

KONTROLNÍ KOMISE 
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Nakládání s dotacemi 

KK zkontrolovala nakládání s dotacemi. 
Všechny přijaté dotace byly použity na sportovní činnosti Spolku. Dotace města Rudná byla použita 
v souladu s účelem uvedeným v žádosti o dotaci. 
KK doporučila v minulé zprávě vyhotovit seznam úkonů vážících se k poskytnutým dotacím. 
Výkonný výbor seznam zpracoval viz dále v této zprávě. 

Činnost Výkonného výboru 

Výkonný výbor pracoval v roce 2020 ve složení: Jan Brychnáč, Jan Geleti, Daniela Jirečková, František 
Seknička, Daniel Šmíd, Radim Veselý, Petr Vraštil. Předsedou výkonného výboru byl dne 4. 2. 2019 zvolen 
Jan Geleti. 
Výkonný výbor se v roce 2019 sešel ke svému jednání celkem 15x (viz omezení činnosti kvůli opatřením 
proti COVID-19). 
Evidence schůzí výkonného výboru je vedena řádně a přehledně. 

KK konstatuje, že výkonný výbor v souladu se stanovami FK Rudná z.s.: 
➢ řádně organizuje a řídí účast FK Rudná z.s. ve fotbalových soutěžích, s ohledem na omezení 

tréninků a soutěžních utkání v důsledku pandemie COVID-19; 
➢ využívá svěřený majetek 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. 

Přehled důležitých lhůt a termínů 

vůči MĚSTU RUDNÁ 
➢ [pololetně]: pravidelně uveřejňovat (v případě jednorázových akcí uveřejnit) příspěvky o své 

činnosti v měsíčníku Život v Rudné 
➢ [do 30.06.]: Výroční zpráva o činnosti za předchozí kalendářní rok 
➢ [do 15.11.]: Žádost o poskytnutí dotace na následující rok 
➢ [do 30.11.]: vyúčtování veškerých poskytnutých finančních prostředků na formuláři 

(www.mestorudna.cz, sekce Úřad> Příspěvky a dotace) 

vůči MŠMT | NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA - "MŮJ KLUB" 
➢ [do 15.02.]: Vyúčtování za loňský rok, doporučeno do 31. ledna 
➢ [do 30.06.]: Výroční zpráva za loňský rok vč. Účetní závěrky 

o vložit do systému MŠMT/NSA (IS-SPORT) 
➢ [do 15. dnů]: informovat poskytovatele písemně o všech provedených kontrolách, které souvisejí 

s poskytnutou dotací ve lhůtě do 15. pracovních dní od ukončení kontroly 
➢ [10 let]: povinnost uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od 

roku následujícího po roce, v němž došlo finančnímu vypořádání dotace. 
➢ [do 16.11. 11:59]: podání nové žádosti pro následující rok 

vůči STŘEDOČESKÉMU KRAJI (Program 2019, oblast investiční) 

➢ evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1424/REG/2019, evidenční číslo Akce/Projektu: 
SVČ/VSA/036702/2019, název: Pořízení traktoru na údržbu hřiště 

➢ Příjemce se zavazuje: (výtah do budoucna podstatných podmínek) 
o majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo 

bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. 
➢ uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle této smlouvy včetně 

vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, a to po dobu deseti (10) let od ukončení 
realizace Akce/Projektu. 
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➢ je-li Příjemcem dotace právnická osoba, je Příjemce povinen písemně informovat Poskytovatele, 
tj. Odbor regionálního rozvoje – oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje: 

o přeměně právnické osoby, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně 
právnické osoby, 

o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 7 kalendářních dnů ode dne vstupu právnické 
osoby do likvidace, 

o zahájení insolvenčního řízení na právnickou osobu, a to do 7 kalendářních dnů od 
zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. 

➢ viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Akce/Projektu dovoluje, 
o na všech jeho zveřejněných dokumentech, které souvisejí s realizací Akce/Projektu, 
o při všech formách propagace Akce/Projektu, 
o v průběhu realizace Akce/Projektu, 
o po ukončení realizace Akce/Projektu. 

➢ označit viditelně realizaci projektu textem „Akce/ tento Projekt byl/a realizován/a s finančním 
přispěním Středočeského kraje“. 

➢ v případě Akcí/Projektů, u kterých to jejich povaha dovoluje, musí být uvedené označení umístěno 
na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace Akce/Projektu – do 18. 10. 
2024. 

Závěr 
a) Kontrolní komise zkontrolovala a ověřila hospodaření a vedení podvojného účetnictví. Při kontrole 

dokladů nebyly zjištěny nedostatky ve vedení hospodaření, správnosti vynaložených finančních 
prostředků ani v předkládaných výkazech a vyúčtováních. 
 

b) Kontrolní komise dále konstatuje, že v roce 2020 nemusela řešit žádný podnět od členů Spolku. 
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DOSPĚLÍ „A“ – Petr Vraštil 

Počátek roku 2020 byl pro naše mužstvo plný očekávání, zda se zlepší situace s Covidem, a bude nám 
umožněno začít trénovat a následně i dohrát sezónu 2019/2020. Nutno podotknout, že výchozí pozici 
jsme neměli ideální a po podzimu nám patřilo 10. místo. Na našem kontě bylo pouze 14 bodů a náskok na 
předposlední Lubnou byl pouhé tři body. V zimním období jsme trénovat nemohli a situace se nelepšila 
ani v době, kdy měla druhá část soutěže startovat. Vzhledem k okolnostem, které nedovolovaly 
shromažďování více osob, nakonec FACR zkraje května soutěžní ročník ukončila. Protože se v ročníku 
odehrálo pouze 13 zápasů, tak výsledky byly anulovány a pro další ročník měla mužstva právo, přihlásit se 
do stejných soutěží. 

V létě roku 2020 konečně došlo ke zlepšení pandemické situace a oddíly mohly opět začít s tréninkem. 
Jak jsem již avizoval, naše mužstvo mělo právo startovat opět v krajské I.B třídě a tuto soutěž jsme pro A 
tým také přihlásili. V kádru mužstva došlo před sezónou 2020/21 k řadě změnám. Namátkou zmíním pouze 
ty nejdůležitější. Stál před námi úkol nejtěžší, doplnit mužstvo o kvalitního brankáře, protože J. Soukup 
skončil už na podzim roku 2019, M. Miller si vážně poranil koleno a hrát pouze S brankáři B mužstva by 
byl v mých očích obrovský problém. Na poslední chvíli jsme získali pro tento post Jakuba Mužíka, 
který prošel mládežnickými týmy Vyšehradu a po zranění kolene se chtěl k fotbalu vrátit. Na jeho příchodu 
měl nemalý podíl další příchozí hráč Ondřej Jireček, který s ním dříve hrával. Dalšími posilami byli Ondřej 
Smolek, Ondřej Rakovski a Jiří Chrdle. Také jsem Si dost sliboval od příchodu Miroslava Štěpánka, 
který měl zkušenosti z mládežnických reprezentací a 1. rakouské ligy! Bohužel tento hráč byl obrovským 
zklamáním a odehrál za náš tým pouze jeden zápas. Po zranění se vrátil také Marek Kaucký. Protože tým 
opustili prakticky pouze L. Houha a J. Prager, tak jsem byl před sezónou nabit optimismem. Ten ještě 
umocňovaly výkony V přípravných zápasech a také v pohárovém utkání, kde jsme v předkole sice podlehli 
1:0 ambiciózním Jinočanům, ale za výkon jsme se stydět nemuseli. 

Soutěžní ročník byl zahájen v řádném termínu. Ve složení soutěže došlo, k některým změnám. Byly k nám 
do A. skupiny přeřazeny Silné Loděnice, které nahradily Družec, jenž l. B třídu nepřihlásil. Navíc Unhošť' se 
spojila s SK Kladno a do soutěže naskočila tedy rezerva divizního Kladna, která si dělala zálusk na postup. 
Když k tomuto faktu připočteme, že našemu týmu se nedařilo podle očekávání, opět jsme bojovali pouze 
o záchranu. V odehraných osmi zápasech jsme získali pouze 7 bodů. Paradoxně jsme dokázali plně bodovat 
v Rakovníku, kde jsme nastoupili v nejslabší sestavě za „celý“ podzim. Mrzely hlavně ztráty bodů po dvou 
penaltových rozstřelech v Jedomělicích a s Loděnicemi. Oba tyto soupeře jsme měli porazit v normální 
hrací době, protože se zápasy vyvíjeli pro nás dobře až do posledních minut. To by byl pak pohled na 
tabulku veselejší Na druhou stranu jsme měli dosti štěstí v posledním odehraném zápase S SK Kladno B, 
kde jsme ubránili výsledek 1:1 a po penaltách si připsali dva body. Pak jsme se chystali na existenční sérii 
tří zápasů S týmy, které na tom byly podobně jako my. Bohužel, nebo Bohu dík, opět do soutěže zasáhla 
epidemická situace a vláda ČR shromažďování osob zakázala. To nám do smíchu moc nebylo, protože již 
před startem soutěží se měnila jejich pravidla a FACR avizovala, že stačí odehrát pouze 50 % zápasů a 
soutěž bude regulérně ukončena. Dnes již víme, že se neodehrálo ani zbývajících pět kol a soutěžní ročník 
byl stejně jako ten předešlý, předčasně ukončen. 

Do sezóny 2021/22 tedy můžeme opět l. B třídu přihlásit. 

DOSPĚLÍ „B“ – Petr Vraštil 
  

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ 
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DOROST „U18“ – Jan Brychnáč 

Již druhým rokem se utkáváme v krajské soutěži. Bohužel jsme ani jednu ze sezón nemohli dohrát díky 
všemocnému zaklínadlu jménem Covid. 
Když jsme měli možnost své dovednosti porovnávat v rámci mistrovských utkání s týmy z krajské soutěže, 
vedli jsme si následovně. 1x jsme vyhráli, 3x remizovali a 1x jsme prohráli. 
S celkovým aktivním skoré 15:10 a 6-ti body nám v neúplné tabulce patří 10-té místo ze 14-ti členné 
skupiny. 

Velmi rád bych zde vyzdvihl, že jsme v žádném zápase nebyli úplně horším týmem i když tým 
SK Kladno B nám ukázal, že to nebudeme mít jednoduché. V tomto zmiňovaném utkání jsme měli 
k dispozici pouze 11 hráčů a čelili jsme ofenzivní hrozbě v podobě hráče, který kmenově patří do staršího 
dorostu a hraje tak v druhé nejvyšší soutěži v republice a sice dorostenecké divizi. Co vedlo trenéry 
soupeře k tomuto tahu netuším, ale dopředu jsem avizoval, že přijedeme bez brankáře. Tak že … 
Dalšími soupeři, se kterými jsme se potkali byli: FK Olympie Zdice, Tatran Rakovník, AFK Loděnice a Slovan 
Kladno. Z důvodu nezpůsobilého terénu (na hřišti stála voda) jsme se neutkali s SK Pavlíkov a dále nám již 
nebylo umožněno hrát. 

Když udeřila zima a mi mohli chviličku trénovat, tak jsme pokračovali, jako každý rok, na malé UMT 
v areálu ZŠ. Bohužel to bylo doopravdy jen pár tréninkových jednotek a pak ½ roku NIC. To je z hlediska 
sportovního absolutně nepochopitelné. 

V této chvíli se již naštěstí můžeme opět vrátit na hřiště a musím konstatovat, že zájem některých hráčů 
je minimálně stejný, ne-li vyšší, než před zpropadenou pandemií a lockdownem. Celkový počet 
„odpadlíků“ prozatím nevím, ale nějaké tušení mám. 

Do začátku letních prázdnin snad budeme moci sehrát nějaké PU a ověřit si co nás ½ pauza stála. 

Pakliže bude možné zahájit novou sezónu v plánovaných (obvyklých) termínech budeme se těšit na 
příchod hráčů ročníku 2006 a kvůli věku by nás nikdo opustit neměl. 

Na závěr si dovolím popřát všem co nejrychlejší návrat k normálnímu životu, bez roušek, respirátorů, 
desinfekcí atd. Ať se můžeme potkávat, na místech, kde je nám nejlépe, a to na hřištích. 

STARŠÍ ŽÁCI „U15“ – Radim Veselý 

V srpnu 2020 jsme zahájili další sezónu s dětmi ročníků 2006 a 2007, mezi něž se výkonnostně řadí i dva 
kluci ročníků 2008 a 2009, celkem 15 dětí. 

Soustředění proběhlo v klidném a sportovním duchu, jako každý rok a 29. 8. jsme odehráli první zápas 
doma s Roztoky, který jsme prohráli 0:3 i díky nízkému počtu hráčů z důvodu dobíhajících dovolených…. 

V dalších 4 zápasech to bylo již lepší a po 5 zápasech jsme ve středu tabulky se sedmi body za 2 výhry 
a jednu remízu. 

Vlivem pandemie Covid -19 bylo zbylých 6 zápasů odřeknuto a jarní část sezóny se zřejmě vůbec 
nedohraje. V důsledku vládních opatření a částečně i jinými zájmy jsme přišli o dva hráče, kteří zjistili, 
že není na světě jen fotbal a rozhodli se již v tomto sportu nepokračovat. 

Snad se nynější rozvolňování bude ubírat správným směrem a my si budeme moci na jaře zahrát alespoň 
přátelská utkání…!? 
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MLADŠÍ ŽÁCI „U12“ – Robert Baláž, Ondřej Vecheta 

Část podzimu, celá zima i začátek jarní části byly negativně ovlivněny Covidovou situací. Měli jsme 
naplánované tréninky jako v minulých letech, tedy 3 x v týdnu na hřišti FK Rudná a přes zimu 2x v týdnu 
na umělé trávě na hřišti u ZŠ Rudná a 1x týdně v nové tělocvičně ZŠ Rudná. Nakonec probíhaly zimní 
tréninky na UMT jen v prosinci, kdy to dovolovala proti-epidemiologická opatření. 

Mužstvo se skládá ze 6 hráčů ročníku 2008, 8 hráčů ročníku 2009 a 2 hráčů ročníku 2010. Ke konci roku 
2020 byl celkový počet hráčů 16. Celková bilance zápasů v podzimní části mistrovské soutěže je 1 výhra, 
1 remíza a 2 prohry. Zápas s Úhonicemi se neodehrál, jelikož měli v týmu Covid. Poslední zápas byl odehrán 
11.10.2020 a od té doby byla soutěž přerušena. 

Výsledky ze zimní přípravy jsme v jarní části sezóny nemohli zúročit, protože v souvislosti s opatřeními 
kvůli zamezení šíření nemoci COVID 19, byla všechna jarní mistrovská utkání zrušena. 

Rád bych na závěr vyzdvihl sponzorské dary od jednoho tatínka, pana Fuky, který nám již loni pořídil 
některé tréninkové pomůcky (tréninkové figuríny a tréninkovou síť) a tento rok nové kvalitní míče dle 
našeho výběru, sadu celkem 10 ks. 

Tímto panu Fukovi ještě jednou děkujeme! 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „U10“ – Marek Novotný, Robert Janda, Vít Turterwald 

Starší přípravka trénuje 2 x týdně na trávě, přes zimu 2 x týdně na umělé trávě u školy. 

Tým st. přípravky tvoří hráči ročníku zejména 2010 a 2011, ale zapojili jsme do týmu i několik hráčů 
z ročníku 2012, aby se rychleji „otrkali“ a přispěli k větší konkurenci. Celkově máme v kádru 16 mladých 
fotbalistů, pouze 4 hráče ročníku 2010, převážnou většinu kádru tvoří kluci ročníku 2011 a mladší, pro 
které je to první sezóna v kategorii st. přípravky.  Podařilo se sestavit i trenérský tým – v počtu 3 trenérů, 
který umožňuje kluky v tréninku rozdělit do menších skupin a tím zkvalitnit nácvik fotbalových dovedností. 
Při zápasech zapojujeme do hry všechny hráče, bez ohledu na výkonnost, což se někdy odráží na 
výsledcích, nicméně naše vize je naučit kluky základní fotbalové návyky a dovednosti, zejména práci 
s míčem v pohybu i v klidu, správný výběr místa atd., aby tyto dovednosti a nácviky zautomatizovali 
a zužitkovali v pozdějším věku. Stále platí, že chceme, aby měli kluci ze hry především radost. 

My trenéři máme velkou radost z vysoké účasti na tréninku i v zápasech. 

Bohužel sezóna 2020/21 je výrazně ovlivněna celkovou situací s Covid 19, a to jak po tréninkové, tak i 
zápasové stránce. V neúplné podzimní části sezóny 20/21 jsme odehráli v Okresním přeboru starší 
přípravky skupiny D6 mistrovských utkání, s bilancí 1 výhra a 5 proher. Jak bylo zmíněno, pro většinu kádru 
byl přechod do starší kategorie zpočátku obtížný, hraje se na větším hřišti (v počtu 5+1) a s jinými 
fotbalovými pravidly, které se již blíží pravidlům dospělého fotbalu. S postupem času se herní projev i 
výkonnost našich mladých borců zlepšovala a začali jsme být soupeřům (většinou hrajícími se staršími 
kluky) více než vyrovnaným soupeřem. 

Jako trenéři bychom také rádi poděkovali rodičům za pomoc při organizaci domácích zápasů a také Daniele 
Jirečkové za administrativní podporu. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „U8“ – Michal Heisig, Josef Novák, Michal Tyšer 

Na podzim 2020 přebral mladší přípravku trenérský tým ve složení Daniela Jirečková, Michal, Heisig 
a Josef Novák. Později se připojil i Michal Tyšer. Větší počet trenérů umožňoval individuálnější přístup 
k dětem, kterých se do tréninku zapojilo od 16 do 20 kusů. Trénovalo se 2x týdně, vždy na trávě na 
fotbalovém hřišti. Během úvodních týdnů bylo důležité sladit pohledy trenérů s možnostmi a výkony dětí. 
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Klíčové bylo prezentovat jim fotbal jako možnost pohybu, týmovosti a hry, vše za základních pravidel 
disciplíny. 

První turnaje začaly (4x) v polovině září a zúčastnily se jich týmy Rudné, Drahelčic, Jinočan a Úhonic. 
Od začátku nebyl kladen důraz na celkové umístění, ale na to, aby se všechny děti zapojily a ukázaly nám 
své možnosti během hry. Postupně jsme však změnili přístup a začali hrát i na výsledek, neboť rozladěnost 
z potupných porážek byla u některých dětí patrná. Výsledky změny kurzu na sebe nenechaly dlouho čekat: 
začali jsme dávat více branek, a dokonce i vítězit. Po dvou čtvrtých místech se objevilo místo druhé a třetí. 

Po rozřazení do skupiny se "slabšími soupeři" jsme na prvním a posledním turnaji v Jinočanech dokázali 
zvítězit. Toto vítězství bylo pro všechny odměnou, avšak vládní opatření z důvodu šíření "čínského viru" 
zastavilo naši snahu (míněno snahu dětí i trenérů). Krátké rozvolnění a trénink na UMT zajistilo obnovu 
snahy nikoliv však výkonů. Toto bylo patrné i na jaře po obnovení možnosti tréninků. 

Velký dík patří rovněž všem rodičům, kteří děti doprovází, povzbuzují a motivují, a to nejen při turnajích, 
ale i při trénincích. 

MINI-PŘÍPRAVKA „U6“ – Daniela Jirečková 

Mini-přípravka trénuje 1 x týdně na trávě a přes zimu na umělé trávě u školy s ml. přípravkou. V jarní části 
roku se většina kluků (13) z mini-přípravky posunula do kategorie U8. Od září přišli do týmu noví hráči 
a trénovalo celkem 6 dětí. V roce 2020 naše trénování velmi ovlivnil nouzový stav a epidemiologická 
situace. Moc jsme toho nenatrénovali, a tak doufám, že v nové sezóně od září 2021 se situace již zlepší. 

V únoru loňského roku jsme se účastnili turnaje organizovaného OFS Praha západ, který se hrál v počtu 
3+0 na 4 malé branky, tento turnaj se povedl a kluky to moc bavilo. Pokud bude v této kategorii příští 
sezónu dostatek dětí, pokusím se takový turnaj zorganizovat. Děkuji rodičům za podporu. 
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