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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 ročníky 2019/2020 a 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. 

Členská základna klubu čítala v loňském kalendářním roce 166 členů: aktivních hráčů bylo 152 a z toho 
112 tvořila mládež (74 %). Z těchto dětských a mládežnických členů jich 68 žije v Rudné (61 %). 

V soutěžích jsme měli těchto osm (8) družstev: 

- Dospělí „A“ 
- Dospělí „B“ 
- Dorost (U18) 
- Starší žáci (U15) 
- Mladší žáci (U12) 
- Starší přípravka (U10) 
- Mladší přípravka (U8) 
- Mini-přípravka (U6) 

Soutěžní ročník (SR) 2020/2021 – jarní část, resp. 2021/2022 – podzimní část, opět ovlivnila korona-
virová epidemie označovaná SARS CoV-2 (COVID-19), která do poloviny dubna roku 2021 zabránila 
tréninkové činnosti a způsobila ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/21 resp. mistrovských 
soutěžích FAČR. 

Od 5.10.2020 do 11.4.2021 platil Nouzový stav. Dne 4. května se VV FAČR rozhodl předčasně ukončit 
všechny soutěže daného SR. Družstva mezi jednotlivými soutěžemi tedy nepostupovaly ani nesestupovaly 
a nový SR 2021/2022 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 12. dubna, kdy byla obnovena tréninková činnost 
všech družstev klubu, avšak za splnění hygienicko-protiepidemických opatření. 

Podzimní SR 2021/2022 byl zahájen již v polovině srpna – A tým hrál svůj první zápas v neděli 8.8.2021! 
Bohužel omezení a epidemiologická pravidla nás provázela celou podzimní sezónu a dotýkala se všech 
(vč. diváků), kdy jsme např. byli nuceni při vstupu na utkání kontrolovat bezinfekčnost. Naštěstí síla 
epidemie nebyla tak velká, aby předčasně přerušila podzimní SR a 14.11. mohla být odehrána „poslední“ 
utkání týmů U15 a U18. 

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. 

V rámci podzimní části SR 2021/2022 jsme se zástupci A týmu řešili problémy týkající se zlepšení 
vzájemné komunikace, výběru členských příspěvků, potřeby nákupu klubových teplákových souprav, 
vážná zranění klíčových hráčů, účasti hráčů na trénincích i zápasech (vč. jejich motivace a herní kvality), 
potřeby rozšíření kádru v rámci zimní přestávky i možnosti změny na pozici hlavního trenéra. 

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 a přestupů hráčů, 
fakturace za služby ze strany FAČR (rozhodčí, přestupy, pokuty, …), hlášenky, změny termínů utkání 
a žádosti o dotace. Během loňského roku došlo díky iniciativě Fevoluce, jejíž hlavní tváří byli Vladimír 
Šmicer nebo Ondřej Lípa, podstatným změnám ve vedení i komisích OFS i SKFS. 

VÝKONNÝ VÝBOR 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 
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Úplná „uzávěra“ veškerého sportovního i sociálního života (viz Nouzový stav) nám zabránila 
v organizaci tradičního Sportovního karnevalu. 

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. 

Každoroční Valná hromada klubu se konala po odkladu 13. května. Naštěstí to byl termín garantující 
včasné odeslání všech povinných dokumentů 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 rozvolnění epidemických opatření, tudíž jsme mohli uspořádat tradiční 
každoroční srpnové soustředění ve Mšeně (7.-14.8.), opět 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. 
Velký dík patří trenérům a zdravotníkovi Jardovi Myslivečkovi, kteří si opět vzali dovolenou 
a soustředění věnovali svůj volný čas i nezdolnou energii. 

K mimořádně nepříjemné a nepředvídatelné události došlo na Moravě, kterou 24. 6. 2021 zasáhlo 
ničivou silou tornádo. Připojili jsme se k výzvě a podpoře dotčených klubů a věnovali jim finanční podporu 
ve výši 5.000, -Kč. 

Před zahájením nového SR 2021/2022 jsme modernizovali letitou výsledkovou tabuli nákupem nové 
přenosné fotbalové tabule DERBY GRAND 32/19 CLOUD.GPS. Díky jejímu připojení k internetu mají naši 
fanoušci on-line výsledky i v telefonu. Dále jsme splnili požadavek FAČRu, a to nákupem a instalací nových 
střídaček. U nichž jsme zajistili předepsané výběhové zóny a vzdálenost mezi střídačkou domácích a hostů. 

Další modernizací byl nákup informačního a ekonomického systému pro evidenci členské základy 
a správu členských poplatků, čím jsme z excelové tabulky přešli na webové rozhraní a začali našim členům 
zasílat elektronické výzvy k platbám (s QR kódem pro rychlou platbu) i jiná hromadná sdělení či pozvánky. 
Dále jsme zajistili výměnu stařičkého plyn. kotle v klubovně za zcela nový i za cenu nutných stavebních 
úprav (zhodnocení majetku Sokola). 

Na konci září jsme společně oslavili životní jubileum trenéra Radima Veselého, který ke svým 
padesátinám nachystal parádní „grilovačku“ spojenou s přátelským utkáním „staré“ gardy železničářů 
a Kmetů z Rudné. 

Podzim byl ve znamení tří brigád, které byly zaměřeny na dokončení výběhových zón u nových 
střídaček (terénní úpravy a položení UMT), likvidaci náletových křovin za tribunou a tradičnímu shrabání 
listí včetně vyčištění odtokových kanálků kolem hrací plochy. Vyzdvihl bych zapůjčení křovinořezů a 
motorového fukaru firmou MINODA PŮJČOVNA z Hostivaře, kterou nám zprostředkoval Marek Černý, 
jehož Sebastián trénuje v týmu mladší přípravky. Všem dobrovolníkům patří velké poděkování. 

V listopadu se, po ročním odkladu a pod taktovkou Radima Veselého, uskutečnila burza klubového 
oblečení, kopaček a jiného sportovního vybavení. 

Ke konci roku proběhla výjimečná akce na pozemku za tribunou (parcela 100/59), kdy na základě 
uzavřené smlouvy o dílo s panem Ledvinou došlo k odbagrování kopce, rozhrnutí dobré hlíny na „place“ a 
odvozu odkopaného stavebního materiálu a bio-odpadu. 

Zimní přestávka opět posloužila k postupné výměně svítidel a elektro-instalace v kabinách, 
kterou prováděl Honza Brychnáč. 

Jako každý rok jsme nemalé úsilí a finanční prostředky věnovali revitalizaci fotbalového hřiště 
sestávající z opakovaného hnojení, postřiku proti plevelu, dosetí a provzdušnění trávníku. 
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Mezi každoroční administrativně náročnější záležitosti patří dotace, loni jsme řešili tyto: 

• vyúčtování dotace za rok 2021: 
o NSA – Můj klub 2021 (získáno 200.138,75 Kč) 
o Město Rudná – Finanční podpora spolků (získáno 360.000 Kč) 

• podání žádostí o dotace pro rok 2022: 
o NSA – Můj Klub 2022 (zažádáno o 238.900 Kč) 
o Město Rudná – Finanční podpora spolků (zažádáno o 616.400 Kč) 

Mezi loňské podstatné investice patří: 
1) nákup nového plynového kotle do klubovny ve výši 102.311 Kč 
2) nákup nových zápasových dresů pro děti i mládež s klubovým označením a dokoupení 

tréninkového oblečení v celkové hodnotě 104.364 Kč 
3) nákup dvou nových předpisových střídaček za 135.278 Kč 
4) nákup nových hliníkových branek (6 ks) v celkové hodnotě 78.202 Kč 

Co se týče výše členských příspěvků, pak ty zůstaly od března 2019 beze změny: 
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 2021 vybrali 287.850 Kč. Rozdíl ve výběru mezi rokem 2020 a 2021 
je plus 91.750 Kč. Pro srovnání rozdíl mezi rokem 2019 a 2020 byl naopak mínus 57.650 Kč. 
Nově výběr příspěvku také probíhal pomocí nového IS, kam jsme během roku evidovali stávající i nové 
členy. Prostřednictvím tohoto IS jsme již vybrali 229.750 Kč od 111 členů, tj. splněno na 96 %, 
neboť plánovaný příjem z tohoto IS měl být 240.250 Kč od 147 platících členů, tj. bez členů mající 
v předpisu nulovou výši příspěvku. 

Na druhou stranu je opětovným zklamáním špatná platební morálka většiny hráčů A+B týmu, i když 
jsme se snažili o motivaci a změnu (viz úprava výše příspěvku v 2019), neboť plánovaný příjem byl 16.500 
Kč (500,-/osoba) a z toho bylo vybráno 7.000 Kč, tj. splněno na 42 %. 

V loňském roce se nám bohužel nepodařilo získat přímé sponzorské finanční dary, což přičítáme 
hlavně pandemické situaci, která výrazně ovlivnila ekonomiku země i vytíženosti členů VV. Na druhou 
stranu jsme získali dary věcné a formou služeb, jako např. výhodnější nákupy sportovního vybavení. 

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. odstranit závady na stadionu zjištěné fotbalovými svazy Praha-Západ, 
6. pravidelná kontrola termínů a plnění podmínek získaných dotací. 

Zcela splnit se nám podařilo pět (5) z výše uvedených úkolů a jeden (1) částečně. 

add 1) Získávání fin. Prostředků – splněno 
 Zajistili jsme dostatek finančních prostředků pro běžný chod klubu, drobný rozvoj a investice. 
Rozpočet jsme oproti předchozím létům neudrželi přebytkovým, tj. za rok 2021 jsme vykázali „drobnou 
ztrátu“ ve výši 42.701 Kč (reálné Příjmy versus Výdaje). 

Obdrželi jsme také dotace od: 

• Města Rudná ve výši 360.000 Kč 

• MŠMT „Můj Klub 2020“ ve výši 200.138,75 Kč 

 K 31. 12. 2021 jsme evidovali na účtu a v pokladně částku ve výši 516.591 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 – splněno 

• 17.10., 13.11., 27.11. 

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 (9.224 Kč) – nedokončeno 

• zakoupen a instalován byl plynový kotel do kabin (102.311 Kč), 

• zakoupeny a instalovány byly dvě předpisové střídačky (135.278 Kč) 

• proběhla rekultivace pozemku 100/59 (180.000 Kč) 

add 5) Závady na stadionu – splněno 

• instalace nových předpisových střídaček včetně zajištění požadovaných výběhových zón 
a vzdáleností mezi střídačkou domácích a hostů 

add 6) pravidelná kontrola termínů a plnění podmínek získaných dotací – splněno 

Plnění úkolů ostatními členy klubu: 
1. Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků za dané období: 

➢ výrazné zlepšení výběru díky novému informačnímu a ekonomickému systému (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). 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
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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. 

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

A 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. 

Valná hromada na základě návrhu výkonného výboru stanovila pro rok 2022 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. provádět pravidelnou kontrolu 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 2021, 
b. Zprávu kontrolní komise za rok 2021, 
c. Zprávu o hospodaření v roce 2021, 
d. Návrh rozpočtu na rok 2022 
e. Návrh na zvýšení členského příspěvku s účinností 1.2.2023 

• aktivní hráči (s výjimkou mini-přípravky): 4.000 Kč 

• aktivní hráči mini-přípravky: 2.000 Kč 

• aktivní hráči A týmu: 1.500 Kč 
o na začátku sezóny: 1.000 Kč, zbytek na jejím konci 
o Motivační bonus: odehraje-li daný hráč min. 75 % zápasů (tj. bude-li na soupisce) 
nemusí na konci sezóny uhradit doplatek 500 Kč 

• aktivní hráči B týmu: 2.500 Kč 
o na začátku sezóny: 1.000 Kč, zbytek na jejím konci 
o Motivační bonus: odehraje-li daný hráč min. 75 % zápasů (tj. bude-li na soupisce) 
uhradí na konci sezóny pouze doplatek 1.000 Kč 

• ostatní členové, děti trenérů a členů VV: 500 Kč, tj. beze změny 

• členové VV a KK: bez členského příspěvku, tj. beze změny 
  

VALNÁ HROMADA 
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Kontrolní komise (déle jen KK) v roce 2021 pracovala ve složení předseda Lubomír Kocman, členové 
František Kubásek a Pavel Mařánek. 

Předmětem kontroly bylo hospodaření Spolku a nakládaní s dotacemi či jinými účelovými prostředky 
poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejnoprávních rozpočtů. 

KK déle zkontrolovala činnost výkonného výboru. 

Hospodaření Spolku 

KK zkontrolovala hospodaření Spolku za rok 2021. 
Účetnictví zajišťuje pro Spolek spol. KARIKATOUR, s.r.o. Sídlo: Na Výsluní 1059/57, 252 19 Rudná, 
Identifikační číslo: 61063746. 

Hospodaření Spolku za rok 2021 bylo opět ovlivněno opatřeními proti COVID-19, kdy byla částečně 
omezena činnost klubu. 

Dle Výkazu zisku a ztrát za období roku 2021 byly náklady v celkové výši 995.000 Kč, výnosy v celkové výši 
952.000 Kč. Hospodaření Spolku skončilo ztrátou 43.000 Kč. 

Přijaté dotace: 
➢ MŠMT „Můj klub”: 200.138,75 Kč 
➢ Město Rudná: 360.000 Kč 

Stav běžného účtu: 
➢ k 1. 1. 2021: 347.528,01 Kč 
➢ k 1. 1. 2022: 500.022,65 Kč 

Přijaté členské příspěvky dle Stanov: 
➢ 287.850 Kč 

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

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 2021 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 2021 sešel ke svému jednání celkem 8x (viz omezení činnosti kvůli opatřením 
proti COVID-19) a jednou bylo hlasováno a rozhodnuto korespondenčně. 
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; 

KONTROLNÍ KOMISE 
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➢ z jednání výkonného výboru jsou řádně prováděny zápisy; 
➢ v souladu s podmínkami dotace města byla prováděna publikační činnost. 

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. 

➢ 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. 
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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 2021 nemusela řešit žádný podnět od členů Spolku. 
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DOSPĚLÍ „A“ – Petr Vraštil 

Počátek ruku 2020 byl opět pro náš tým bez fotbalu. Důvodem byla nekončící covidová pandemie 
a nařízení s ní spojená. Přesto jsme se alespoň v hlavách museli chystat na boj o záchranu. Na podzim se 
odehrálo pouze 8 zápasů, ve kterých jsme nasbírali 7 bodů a patřilo nám 12. místo, které vzhledem 
k divizním tabulkám, bylo průběžně sestupové. Dole však byla tabulka hodně našlapaná a 9.-13. místo 
dělily pouze dva body! Jak postupoval čas bylo již celkem jasné, že se soutěže již druhý rok po sobě 
nedohrají. Nebudeme si nic nalhávat, tato situace nám zase pomohla o rok prodloužit účinkování v krajské 
soutěži. Jakmile vláda uvolnila svá nařízení a mohlo se opět začít s amatérským sportem, což bylo na 
začátku května, vrhli jsme se do tréninků. Účast po fotbalovém půstu byla až do prázdnin slušná, 
obvykle 10-16 hráčů a nic nenasvědčovalo tomu, že covidová pauza se negativně projeví na složeni týmu 
pro další sezónu. Opak byl však pravdou. 

Po zahájení oficiální přípravy na novou sezónu jsme zjistili, že se najdou hráči, kterým fotbal chybět 
nebude. Překvapivě šlo o kluky, kteří až do prázdnin trénovali. Řeč je o Ondrovi Smolkovi a Jakubu Olivovi. 
Ze začátku se mi ještě dařilo je doslova ukecat alespoň k nějakým zápasům, ale s postupem času byla 
komunikace a jejich účast nulová. To mě mrzí, protože jde o mladší hráče, kteří určitou kvalitu prokazovali. 
Další vrásky mě a celému vedení způsobila nečekaná žádost k přestupu od našeho jediného brankáře 
Jakuba Mužíka. jsme klub, který nechce hráčům bránit zvláště, když chtějí zkusit vyšší soutěže 
a o Jakuba projevily zájem A-třídní Průhonice. Jakub nám ještě pomohl poháru a prvním mistráku proti 
Lubné, a proto jsme mu vyšli vstříc. Prvním soutěžním zápasem v roce 2021 bylo první kolo poháru SKFS. 
Na domácí půdě jsme přivítali SK Chlumec, který hraje la třídu. Po bojovném výkonu, kdy jsme ještě chvíli 
před koncem drželi vedení 2:1, se hostům podařilo přeci jen vyrovnat na 2:2 a o postupujícím musely 
rozhodnout penalty. V těch uspěl hostující tým a my se s pohárem zase rozloučili už v prvním kole. 
Za týden vypukly konečně boje i v I.B třídě. My doma hostili Lubnou a optimisticky naladěni jsme celkem 
hladce zvítězili 3:0! Další kolo jsme hráli v Lánech a schytali tam debakl 5:1. To už v brance stál navrátilec 
Honza Soukup. Na poslední chvíli jsme tým ještě alespoň posílili o útočníka Richarda Slaninu. 
Zbytek podzimu rychle shrnu. Téměř v každém zápase se nám zranili naši důležití hráči, kteří pak dlouho 
absentovali. Není v našich silách nahradit hráče jakými jsou Kaucký, Samko, Jireček a to nebyli zdaleka 
jediní, kdo nám chyběl. Jak se týmu přestalo dařit, tak Honza Soukup opět s fotbalem skončil a v brance 
celý zbytek podzimu nastupoval teprve 17letý dorostenec Filip veselý, který často hrál dva zápasy za den, 
tři za víkend! Vůbec nám dorostenci na podzim pomáhali víc, než bylo zdrávo a bez jejich pomoci bychom 
vůbec hrát nemohli. Všechny kluky chci za jejich snahu, ochotu a často i kvalitní výkony pochválit. Vašek 
Fatka se během podzimu stal plnohodnotným členem kádru, ale zapomenout nechci ani na Matěje 
Marečka, Petra Šáfra, Davida Brychnáče. 

Zdravotní patálie, špatná tréninková morálka a úzký hráčský kádr, to vše se pod podzimní výkony 
podepsalo. Podařilo se nám uhrát pouze 11 bodů a krčíme se na posledním 14.místě. Fakt je, že na sedmou 
Mšec ztrácíme pouze 4 body, ale opět musíme počítat, že sestupovat budou čtyři poslední týmy. 
Ihned po posledním podzimním kole jsme se dali do shánění hráčů, ale podobné problémy, jako máme 
my, má mnoho týmů v celé ČR a kádr se nám doplnit vůbec nedaří, natož abychom ho posílili. Naopak nás 
chtějí další hráči opustit. Po úpravě pravidel ze strany svazu je jasné, že do třetice nám už v žádném 
případě covid nepomůže. Padesát procent zápasů je odehráno a bez ohledu na to, jestli soutěže budou 
řádně pokračovat, budou výsledky stačit, na určeni pořadí. 

DOSPĚLÍ „B“ – Petr Vraštil 
  

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ 
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DOROST „U18“ – Jan Brychnáč 

V létě loňského roku (2021) jsme odstartovali přípravu třetího ročníku dorostenecké soutěže v krajské 
A třídě. Po více jak ½ roční pauze bez MU jsme odjeli na soustředění do Mšena, kde jsme v utěšeném 
počtu 12 hráčů započali se zdokonalováním fotbalového umu. Tréninkové dávky jsme polykali 
s nadšením, které se dle náročnosti měnilo jako jarní počasí. Obvyklé vyjížďky na kolech doplněné o čistě 
běžeckou část v rámci fyzické přípravy jsme chtěli mít co nejdříve za sebou, ale na hřištích to bylo fajn. 
Bohužel jsme hned z kraje soustředění přišli na dlouhou dobu díky zraněním o dva hráče stabilní sestavy. 

Věřili jsme, že do začátku mistrovských utkání se k nám přidá zbytek hráčů, kteří byli ještě na 
dovolených a budeme moci potrénovat v co možná největším počtu. Jelikož, nás letos doplnili kluci z 
ročníku 2006 a nikdo kvůli věku nekončil, měli jsme na soupisce úctyhodných 20 jmen, která by mohla 
zasáhnout do utkání. Bohužel ne všichni hráči se po dlouhé době bez fotbalu chtěli vrátit na hřiště a zvolili 
jinou možnost trávení svého „volného“ času. To je v tomto věku bohužel už snad po staletí skoro železné 
pravidlo. I tak jsme odjeli k prvnímu zápasu v počtu 15, což je naprosto dostatečné. 

Los nového soutěžního ročníku rozhodl o tom, že to bude velmi zajímavý start, neboť jsme hráli na 
půdě jednoho z našich blízkých sousedů a sice v Červeném Újezdě. První derby jsme po zásluze vyhráli 3:0 
a připsali si 3 body do tabulky. Všichni, kdo zápas viděli nás za předvedenou hru chválili (v četně domácích). 
Lepší vstup do sezóny jsme si nemohli přát. 

Další zápas jsme, ale vůbec nezvládli a uhráli jsme výsledkově jen remízu 1:1. Velké zklamání 
po předchozím zápase.  Soupeř nám dal branku hned v první minutě a my jsme se za celý zápas nezmohli 
na nic jiného než na vyrovnání. Je pravda, že jsme měli jen jednoho hráče na střídání a ten byl ještě 
s jedním hochem, který hrál v základu z kategorie U15. Ale to nás neomlouvá. Mladší kluci zvládli zápas 
skvěle a jsme moc rádi, že nám přišli pomoci. Ostatní jsme se museli vrátit zpátky na zem a v dalších 
zápasech a trénincích přidat, a hlavně se vrátit k tomu co nás zdobilo v prvním utkání. 

Další zápasy jsme už zvládali tak jsme chtěli a patřili do horních pater tabulky. 

Ve zkratce: Libčice jsme porazili 10:0, Klíčany 7:0, Kralupy 2:1, Rakovník 5:1, Velvary 2:1, Slovan Kladno 
7:1, Pavlíkov 3:2, Tuchlovice 10:0, a Průhonice 6:0. 

Ve všech zápasech jsme povětšinu času diktovali tempo a praktikovali náš fotbal. Až na drobné výjimky 
a chybičky jsme dokázali dostat soupeře pod tlak a nenechat je moct tvořit. 

Ještě nesmíme opomenout 2 zápasy, ve kterých jsme nedokázali bodovat na plno, respektive v jednom 
jsme nedosáhli ani na bod. 

Jednalo jednoznačně o nejtěžší utkání, které jsme na podzim odehráli. Ve Lhotě jsme prohráli 3:2 
a musíme uznat, že soupeř je nejfotbalovější z celé soutěže. Jeho styl a rychlost některých hráčů nám dělal 
mnohdy velké problémy. Sice jsme na toto utkání museli díky dalším zraněním narychlo seskládat novou 
stoperskou dvojici, ale i tak musíme uznat, že chyby, které jsme při zápase udělali pramenili z toho, že nám 
soupeř nechtěl nic dovolit a byl všude o krok dříve. 

Bohužel se zápas nepovedl panu rozhodčímu, který utkání ovlivnil svými rozhodnutími. To přivádělo 
oba trenéry do mdlob. Zatím co já jsem obdržel kartu žlutou (za dotaz: pane rozhodčí, Pane Rozhodčí, 

PANE ROZHODČÍ !!!!! – intenzita dvou slov se zvyšovala     ), tak trenér domácích dostal kartu červenou 
(po zákroku jejich hráče, který byl po zásluze vyloučen) a doprovodil to slovy, která jsou nepublikovatelná 
a k fotbalu nepatří. 

Po těchto událostech zřejmě rozhodčí zpytoval svědomí a domácím daroval vymyšlenou penaltu. 
Bohužel všemu předcházel jasný faul na našeho hráče (který zůstal bez povšimnutí) na polovině soupeře. 
To bylo za stavu 2:2. Domácí PK proměnili a zvítězili 3:2. 

Poslední zápas, který stojí za zmínku je nepochybně druhé derby, a to z Loděnicemi. Remízový zápas 
s lídrem soutěže na jeho hřišti je sice pěkný výsledek, ale vzhledem k tomu, že jsme vlastně domácí 
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k ničemu nepustili, a naopak jsme při troše štěstí mohli vyhrát nás mrzí. Bylo by pěkné, 
kdybychom dokázali jako jediní v soutěži Lodeňáky porazit. 

Na závěr bych rád podotkl, že jsme obdrželi nejmenší počet branek (10) a naopak jsme dali jako druzí 
nejvíce gólů do sítí soupeřů. To dokazuje, že máme nejlepší obranu v čele s brankářem a druhý 
nejproduktivnější útok a po zásluze nám patří 3. místo v tabulce. 

Jestli budeme na konci jarní části minimálně stejně úspěšní můžete spolu s námi zjišťovat např. při 
domácích zápasech na které Vás všechny zveme. 

STARŠÍ ŽÁCI „U15“ – Radim Veselý 

Chtělo by se napsat, že tato sezóna je stejná jako ty předešlé, ovlivněné Covidem, ale tato je 
umocněna většími dojezdovými vzdálenostmi. 

Poté, co na FAČRu došlo k (f)evoluci a změnilo se vedení, tak také došlo ke sloučení několika okresů. 
Toto nám nebylo dopředu oznámeno a jelikož se to událo v době dovolených, nemohli jsme ani včas 
reagovat a vrátit se do okresního přeboru. Nyní jezdíme na zápasy např. do Bakova / Jizerou, Velimi, Ml. 
Boleslavi i do Votic...!!!! 

Většina klubů má fotbalisty fyzicky vyspělejší než my a cca 5 zápasů jsme odehráli bez střídání 
a doplněni o 2-4 ml. žáky. Důvodem nízkého počtu je samozřejmě Covid, karantény, zranění a růstové 
problémy klíčových hráčů. Poté, co Dominik Zvoneček pro svůj nesporný talent odešel do Motorletu, mi 
zbylo 13 dětí. 

Po podzimní části sezóny zaujímáme 13 místo ze 16 týmů. Pouze 3x jsme vyhráli, jednou remizovali 
a 11x odešli poraženi s hrozivým skóre 20:61. 

Ani v zimní přestávce to není lepší. Na trénincích se scházíme ve 4-6 lidech, výjimečně v 10 a jsem 
velmi rád, že jsme nepřihlásili zimní turnaj. Na vině je opět Covid nebo nekončící karantény…. 

Snad bude příští rok už lépe a podaří se nám nesestoupit a udržet krajskou soutěž pro hráče 
nastupujících ročníků 2008 a 2009...!?!?! 

MLADŠÍ ŽÁCI „U12“ – Robert Baláž, Ondřej Vecheta 

Tréninky probíhaly jako v minulých letech, tedy v září a říjnu 3 x v týdnu na hřišti FK Rudná a od 
listopadu 2x v týdnu na umělé trávě na hřišti u ZŠ Rudná a 1x týdně v hale v Chýni, jelikož se nepodařilo 
domluvit tréninky v ZŠ Rudná. 

Tuto sezónu nás naštěstí neomezovala žádná proti-epidemiologická opatření, takže všechny tréninky 
i zápasy podzimní části proběhly dle plánu, akorát ne vždy jsme byli v plné sestavě, jelikož někteří hráči 
byli v karanténě případně v izolaci kvůli pozitivnímu testu. 
Mužstvo se skládalo z 9 hráčů ročníku 2009 a 5 hráčů ročníku 2010. Ke konci roku 2021 byl celkový počet 
hráčů 14. Celková bilance zápasů v podzimní části mistrovské soutěže je 8 výher, 1 výhra v prodloužení, 
1 prohra v prodloužení a 1 prohra. 
Do jarní části soutěže tedy jdeme na prvním místě o 1 bod před SK Roztoky. 

Zimní přípravu jsme rozšířili ještě o přihlášení do zimní ligy na Zličíně, kde byly převážně týmy z Prahy 
a též dva týmy ze Slaného. Nakonec jsme z 10 týmů skončili na 8.místě se 3 vítězstvími a 6 prohrami. 
Bohužel byly některé zápasy poznamenány Covidem, kdy chyběly opory našeho týmu. I tak to ale nebyl 
špatný výsledek vzhledem ke kvalitě soupeřů. 

Během února ukončil svoji činnost jeden z trenérů mladších žáků, takže jsme se dohodli s trenérem 
starších žáků, že tréninky obou kategorií do konce sezóny spojíme. Tyto dvě kategorie jsou již stejně 
provázané, jelikož se hráči potkávají jednou za dva roky ve stejné kategorii (ročníky 2008 a 2009) 
a výkonnější hráči z mladších žáků již chodí občas pomáhat i na zápasy starších žáků. 
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Snad to přinese kýžené ovoce a hráči mladších žáků budou lépe připraveni na příští sezónu, 
kdy již přestupují do vyšší kategorie. 

zapsal: Ondřej Vecheta 

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 v areálu ZŠ Rudná. 

Tým st. přípravky tvoří hráči ročníku zejména 2011 a 2012. Celkově máme v kádru 21 mladých 
fotbalistů. Trenérský tým – v počtu 3 trenérů, 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, i když je to v některých případech na úkor výsledků. 

Vzhledem k vysokému počtu hráčů, jsme pro sezónu 2021/22 přihlásili starší přípravku do skupiny, 
kde hrají vždy současně dvě družstva zároveň, aby měli všichni hráči zápasové zatížení. V podzimní části 
sezóny 21/22 jsme odehráli v Okresním přeboru starší přípravky skupiny A, 7 mistrovských utkání, s bilancí 
1 výhra a 6 proher. Bohužel časté karantény (Covid 19) zapříčinily, že jsme se v průběhu podzimní sezóny 
potýkali s nedostatkem hráčů (je zapotřebí minimálně 12 hráčů /2 x 5+1/), což mělo dopad na výsledky 
mistrovských utkání, kde jsme byli nuceni si zapůjčit a začlenit do kádru i hráče mladší přípravky, 
abychom byli vůbec schopni utkání řádně odehrát. Za to patří borcům z mladší přípravky i trenérům 
U8 velké díky. 

Závěrem bych rád zmínil, že my trenéři U10 máme radost z vysoké účasti na tréninku v zimním období 
a pevně věříme, že se tréninková účast promítne i do vyšší účasti v jarních mistrovských zápasech. 

Rovněž bychom rádi poděkovali rodičům za pomoc při organizaci domácích zápasů. 
zapsal: Marek Novotný 

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

Začátkem roku 2021 pokračovala epidemiologická mizérie a nebylo umožněno mladým nadějím FK 
Rudná (U8) v systematickém tréninku. Přesto konečné výkony nás nabíjely pozitivní náladou. Trenérské 
duo Michal Heisig a Josef Novák bylo v okamžicích potřeby doplňováno Michalem Tyšerem, Zdeňkem 
Berezněvem a zejména Danielou Jirečkovou, tak aby byla zajištěna přítomnost minimálního počtu 
2 vedoucích osob. Mužstvo doplněné jednou dívkou se stabilizovalo a postupně zlepšovalo. Celkový počet 
22 členů nebyl na tréninku ani na zápasech dosažen. Stabilně se zúčastňovalo tréninků a turnajů 
10 až 15 hráčů. 

Výsledky v turnajích byly odrazem zejména staršího ročníku 2013, kterých jsou v mužstvu téměř dvě 
třetiny. I z toho důvodu byly první 4 podzimní turnaje s celky Úhonic, Hostivic a Červeného Újezdu celkem 
jednoznačnou záležitostí našich dětí (4 vítězné turnaje). Po tomto, pro všechny, sladkém bonbónku 
a rozlosování do silnější skupiny (Řevnice, Nučice/Dobříč a Všenory) nastal křest ohněm a další turnaje 
jsme zakončili na čtvrtém, respektive druhém místě s mnohem vyrovnanějšími výkony a skórem. Tato 
skutečnost však byla pro děti i jejich rodiče velmi dobrou školou. 

Velké poděkování patří i ostatním členům FK Rudná, zejména trenérům starší přípravky, s kterými 
v jeden čas trénujeme, neboť jejich přístup a možnost zúčastnit se jejich zápasů a rovněž i společného 
zájezdu na zápas Evropské ligy na Spartu, bylo pro mnohé děti velkým oceněním. Dále musíme 
vyzdvihnout přístup rodičů, kteří jsou do činnosti mužstva nasazeni nejenom svou účastí, ale i přípravou 
domácích turnajů, brigádou a v neposlední řadě i finančně, kdy přispívají na nákup cen, ale i na jednotné 
odění. 
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Jako trenéři si přejeme, aby toto nasazení všech stran vytrvalo a fotbalové prostředí v Rudné se dále 
zlepšovalo. Dle ohlasů rodičů by bylo dobré, aby na každý domácí zápas byl otevřen minimálně stánek, 
aby široké davy podporovatelů – kterých se mnohdy sejde i několik desítek, se mohly občerstvit obdobně 
kvalitně, jako na hřištích v okolí. Přes tuto drobnou kaňku jsou všichni hráči a jejich zástupci rádi, že mohou 
hrát za rudenský klub. 

zapsal: Josef Novák 

MINI-PŘÍPRAVKA „U6“ – Daniela Jirečková 

Mini-přípravka trénuje 1 x týdně na trávě a přes zimu na umělé trávě u školy. V roce 2021 naše 
trénování a počty hráčů výrazně ovlivnila epidemiologická situace. Od září přišli do mini-přípravky noví 
hráči a trénovalo celkem 15 dětí (z toho 12 chlapců a 3 dívky). 

Cílem tréninků této kategorie je upevnit zájem o fotbal, snažit se o příjemné prožitky s kamarády 
a povzbuzení při nezdarech. Při tréninku jde o docílení velkého počtu kontaktů dětí s míčem a o osvojení 
si základních fotbalových dovedností hravou formou. 

Do budoucna by této kategorii prospělo více trenérů, děti se pak v menších skupinách lépe soustředí 
na jednotlivá cvičení a bylo by pak možné se i zapojit do přátelských turnajů 3+0. 

Děkuji rodičům a ostatním trenérům za pomoc a podporu. 
 


