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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. 

Po hubených letech se od roku 2014 rudenský fotbal znovu pomalu zvedá a v roce 2016 oddíl 

postupuje do okresního přeboru Praha – západ. 

 

http://www.fkrudna.cz/
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VÝKONNÝ VÝBOR 

 

Výkonný výbor vykonával svoji činnost v roce 2016 ve složení: Ing. Marcel Vorlíček 

(předseda VV), Jan Brychnáč (sekretář), František Seknička, Radim Veselý a Petr Vraštil. 

Výkonný výbor se v roce 2016 sešel celkem k 21 schůzím. 

  

http://www.fkrudna.cz/
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HODNOCENÍ ČINNOSTI  

FK Rudná měla v roce 2016 v soutěžích těchto sedm družstev: 

- Dospělí 

- Dorost (společné družstvo s Červeným Újezdem) – pouze do konce ročníku 2015/16 

- Starší žáci (společné družstvo s Červeným Újezdem 2015/16 a se Zbuzany 2016/17) 

- Mladší žáci U12 (společné družstvo se Zbuzany) 

- Starší přípravka (společné družstvo se Zbuzany 2015/2016 a Jinočany 2016/17) 

- Mladší přípravka 

- Mini-přípravka 

Pro sezónu 2016/17 jsme z důvodu nedostatku hráčů, ale hlavně trenérů, nepřihlásili do 

soutěže družstvo dorostu a naše dorostence na rok zapůjčili jiným oddílům (Červený Újezd, 

Zličín, …). Pro nedostatek trenérů bylo také přihlášeno družstvo starší přípravky jako 

společné se sousedními Jinočany. Nadále pokračovala spolupráce s FC Kmet Rudná.  

V loňském roce se naše členská základna rozrostla z 215 v roce 2015 na 251 členů. Z toho 

130 bylo mládeže. V tomto roce tedy přibylo 36 členů. 

V únoru roku 2016 jsme opět zorganizovali tradiční Karneval sportovců. Jak již je zvykem, 

jednalo se o úspěšnou a ziskovou akci. 

V sezóně 2016/17 jsme již plně vedli zápasy a většinu další agendy elektronicky v 

informačním systému FAČR. Jedná se o online systém zápisů, hostování a přestupů hráčů a 

fakturace za služby ze strany FAČR (rozhodčí, přestupy, pokuty,…).  

V průběhu roku proběhly dvě brigády za účelem úklidu hřiště a okolí. Poděkování patří všem, 

kteří přiložili ruku k dílu. Účast byla slušná, ale i tak je samozřejmě na zlepšení potřeba dále 

pracovat. 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 činila 2.000,- Kč pro aktivní hráče s výjimkou 

mini-přípravky, 1.000,- Kč pro aktivní hráče mini-přípravky, 500,- Kč pro funkcionáře a 

trenéry a 300,- Kč pro ostatní členy. Celkem jsme na příspěvcích za rok 2016 vybrali 

http://www.fkrudna.cz/
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155.200,- Kč. To je sice oproti předchozímu roku pokles o cca 8%. Celkem členské příspěvky 

alespoň částečně zaplatilo 156 členů, tedy 62%. Nezaplatilo tedy 38% členů, což je téměř 

beze změny oproti roku 2015 (39%). Pokles absolutní částky vybraných příspěvků ve 

srovnání s předešlým rokem je zapříčiněn dvěma faktory: 

- vyšším počtem nových členů v mini-přípravce (nižší členské poplatky) 

- změnou statusu členů z aktivního hráče na ostatní členy (ukončení aktivní kariéry, 

dočasný přestup/hostování v jiných klubech) 

Za největší loňský úspěch považuje postup mužů z 3. třídy do okresního přeboru. Věříme, že 

v tomto trendu budeme pokračovat. Po podzimní části jsme v přeboru jako nováček na 

krásném třetím místě. 

Díky 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 33.000,- Kč. Dále jsme získali sponzorské dary věcné a formou služeb, 

jako např. tombolu pro Karneval sportovců, pohonné hmoty, 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 na získání této formy podpory klubu podíleli. Samozřejmě nezapomínáme poděkovat 

samotným sponzorům. 

Na minulé valné hromadě byly výkonnému výboru uloženy následující úkoly: 

1) Pokračovat v získávání finančních prostředků 

2) Dokončit zajištění souladu dokumentů FK s novou legislativou (31. 12. 2016) 

3) Zajistit lepší výběr členských příspěvků  

4) Prodloužit nájemní smlouvu se Sokolem na další období (končí 21. 9. 2016) 

5) Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště 

6) Pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu 

 

Z těchto šesti úkolů se podařilo splnit čtyři. Jeden úkol je před dokončením a jeden úkol 

tradičně splněn nebyl díky nedostatečné spolupráci členské základny. Konkrétně: 

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

investice. Rozpočet byl, stejně předešlé dva roky, mírně přebytkový (6%). Tím se nám 

podařilo navýšit finanční rezervy o další 43 tisíc Kč. K 31. 12. 2016 evidujeme na 

http://www.fkrudna.cz/
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účtech a v pokladně hotovost 217 tisíc Kč. Tyto finanční rezervy (optimálně alespoň 

250 tisíc Kč) jsou potřeba pro případné nenadálé události a na budoucí investice a 

rozvoj těch částí areálu hřiště, které jsou ve vlastnictví klubu. 

2) Zajištění souladu dokumentů s novou legislativou je ve finální fázi. Předpokládané 

dokončení úkolu v prvním čtvrtletí 2017. 

3) Výběr členských příspěvků v roce 2016 zůstal téměř beze změny. Tento úkol tedy 

nepovažujeme za splněný a bude potřeba jej řešit (více i další bod programu dále). 

4) Nájemní smlouva se Sokolem byla prodloužena na další pětileté období 

s automatickou prolongací vždy o pět let. 

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

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

výkonného výboru zatím daří 

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

často vůbec žádné. Jednalo se o tyto konkrétní úkoly:  

7) Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků 

8) Aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu 

9) Snažit se získávat sponzory  

10) Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště  

11) Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné 

Opětovně upozorňujeme na to, že pět členů VV společně se dvěma trenéry (kteří nejsou členy 

VV) fyzicky dlouhodobě nezvládne pokrýt všechny činnosti klubu s 250+ členy. Pokud se 

situace a podpora ze strany řadových členů rychle nezlepší, reálně hrozí útlum činnosti klubu, 

tj. odchod některých trenérů a/nebo členů VV, uzavírání družstev FK Rudná a v nejkrajnějším 

případě dokonce ukončení činnosti FK Rudná, jako celku. Výkonný výbor situaci samozřejmě 

řeší. Pro sezónu 2017/18 se nám patrně podaří získat dva trenéry k dorostu a po roční 

přestávce plánujeme tuto kategorii opětovně otevřít.  

http://www.fkrudna.cz/
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ  

DOSPĚLÍ 

Rok 2016 se z mého pohledu jeví jako zatím nejúspěšnější, od doby co vedu A mužstvo jako 

trenér. Po podzimní části soutěže jsme vedli tabulku III. třídy skupiny B, s náskokem tří bodů 

před Sokolem Dobrovíz. Cíl pro jaro jsme si tedy stanovili jasný, tuto pozici udržet a 

vybojovat po třech letech postup do Okresního přeboru.  Tomu jsme podřídili už zimní 

přípravu. Trénovali jsme dvakrát týdně a sehráli i pět kvalitních přátelských zápasů. Soupeři 

nám byly týmy: FC Zličín B, Gordic Kačerov, Spartak Průhonice, Sokol Nučice a Sokol

 

Choteč. Z těchto zápasů jsme dokázali dva vyhrát, dva remízovat a jeden (s Kačerovem) těsně 

prohrát. K tomu jsme se snažili tým i posílit, což se částečně povedlo. Bohužel jsme pro jaro 

neudrželi hráče Milana Bialka, který patřil k oporám, ale povedlo se nám přivést na hostování 

Tomáše Karhánka, Tomáše Sloupa, Milana Čiháka a neuvolnili jsme na hostování Lubomíra 

Kardu. V jarní části soutěže se zdálo být klíčové hned druhé kolo, kdy jsme hostili 

pronásledovatele z Dobrovíze. Na tento zápas jsme se nachystali celkem pečlivě a také to byl 

jeden ze čtyř zápasů, kdy byl k dispozici právě Lubomír Karda. To vše mělo za následek 

vítězství 2:0, navýšení našeho náskoku na šest bodů a hlavně naprostou dominanci v tomto 

utkání. Od tohoto zápasu se odvíjelo celé povedené jaro. V jeho průběhu jsme dokázali 11x 

zvítězit, 1x remízovat a jen 1x prohrát. Porážka 2:1 přišla až v předposledním kole v Kazíně, 

kdy jsme hráli v nejslabší sestavě a neporazitelnost nám utekla téměř v poslední minutě! Na  

konci ročníku 2015/16 jsme se tedy mohli radovat z postupu do okresního přeboru! K oporám 

mužstva patřili svými výkony a počtem odehraných minut: Jan Soukup, Patrik Zmeškal a 

http://www.fkrudna.cz/
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Marek Kaucký, který vstřelil v celé soutěži 12 gólů. Další klíčovou roli sehrál příchod 

Tomáše Sloupa, který dokázal na jaře za devět zápasů na pozici útočníka vstřelit 9 gólů a dva 

zápasy nás navíc podržel i v brance!  

Pro podzimní část sezóny 2016/17, kterou jsme zahájili v okresním přeboru, jsme si dali za cíl 

vytěžit co nejvíce z postupové euforie a hrát pokud možno v první polovině tabulky. Mužstvo 

doznalo značných změn. Skončila hostování hráčům Karhánek, Sloup T., na přestup do FK 

Zbuzany odešel Lubomír Karda, fotbalovou pauzu si ze zdravotních důvodů vybírají Michal 

Martínek a Miroslav Kratochvíl. Oproti tomu se nám povedlo na přestup získat hráče Štefana 

Jungmana z TJ Baník Stochov, Martina Samka z FK Lužkovice- Želechovice a Radka 

Fruštíka z TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem. I v létě jsme sehráli přípravné zápasy a v 

nich porazili 7:1 SK Nučice a 3:1 FC Zličín B.   

Konečně tu byl očekávaný start nového soutěžního ročníku a my v prvním kole přivítali Sokol 

Tuchoměřice.  Po prvních dvaceti minutách, kdy jsme poznávali rozdíl v rychlosti obou 

soutěží, nám do branky soupeře napadalo vše, do čeho jsme kopli. III. třídu jsme opouštěli 

domácím zápasem se Sokolem Červený Újezd a výsledkem 7:0 a stejný debakl si odvezly na 

úvod okresního přeboru i Tuchoměřice!  V dobrých výsledcích mužstvo pokračovalo i nadále, 

ale některá zaváhání nás nyní mrzí. Třeba porážka v Psárech a domácí remízy se 

Štěchovicemi B a Chotčí. Mým snem bylo po podzimu umístění mezi první čtyřkou a zhruba 

24 bodů. Realita je taková, že jsme třetí a bodů máme 27. Dokázali jsme 8x zvítězit (z toho 1x 

kontumačně), 3x remizovat a 2x prohrát, při skóre 36:15. Mohli bychom být tedy spokojeni 

my i naši fanoušci, ale musíme si uvědomit, že jsme většinu zápasů hráli doma a čeká nás 

hodně těžké jaro, kdy pojedeme k osmi venkovním zápasům! K jasným oporám podzimní 

části patřili hráči: Soukup, Zmeškal, Samko, Kaucký. Snad se všem hráčům bude dařit i na 

jaře roku 2017.   

Za tým mužů FK Rudná napsal jeho trenér Petr Vraštil 

DOROST (U18) 

Pro sezónu 2016/17 jsme z důvodu nedostatku hráčů, ale hlavně trenérů, nepřihlásili do 

soutěže družstvo dorostu a naše dorostence na rok zapůjčili jiným oddílům (Červený Újezd, 

Zličín, …). 

Marcel Vorlíček, předseda VV FK Rudná 

http://www.fkrudna.cz/
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STARŠÍ ŽÁCI (U15) 

Další sezóna na okrese Beroun! Doufám, že poslední, protože komunikace s OFS Beroun je 

na mizerné úrovni!!! Mužstvo poskládané z dětí tří ročníků si nevedlo špatně, což bylo ale 

způsobeno i slabou kvalitou většiny soupeřů. Kromě ČL-U Beroun a Loděnic nebylo s kým 

hrát. 

V týmu byli: Tom Riley, Ondra a Vojta Vobořilové, Dominik Jedlička, Kuba Hora, Marek 

Libich, Kuba Talaš, Lukáš Košteyn, Petr Šáfr, Kuba Podlipný, Marek Vojáček a Vojta 

Veselý. V podzimní části jsme prohráli jen jednou, v Berouně a průběžně jsme obsadili 2. 

příčku o skóre před Loděnicemi. 

Během zimy jsme tradičně nezaháleli, poněvadž jsme se přihlásili na turnaj zimní ligy 

Motorletu, a tudíž trénovali 3x týdně na UMT u školy a neděle věnovali kondičnímu plavání v 

Berouně v rámci kompenzačních cvičení. Turnaj jsme zakončili na 6. místě z 10 se 3 výhrami, 

3 remízami a 3 prohrami. Mohli jsme se tedy směle měřit i s pražskými ligovými mužstvy… 

Jarní část probíhala v podobném duchu jako podzim. Po dohrání základní části nás ale OFS 

Beroun překvapil nadstavbovou částí hranou dvoukolově křížem vždy mezi 1. a 2. mužstvem 

z obou skupin okresu. Našimi dalšími soupeři byli: Hořovicko, Králův Dvůr a ČL-U Beroun. 

S oběma mužstvy ze sousední skupiny se nám podařilo vyhrát, jen s Berounem jsme doma 

sice vyhráli, ale venku prohráli o více gólů a v OP mladších žáků tedy obsadili celkově 2. 

místo ze 16. 

Ke konci sezóny došlo ještě k jedné velmi důležité události, a sice že o několik šikovných 

kluků si řekli skauti z ligových mužstev. Tím pádem Ondra Vobořil a Lukáš Košteyn odešli 

na ,,zkušenou" do Bohemians 1905 a z našeho druhého družstva ml. žáků David Mysliveček 

do SK Kladno a bratři Vorlíčkové do SK Motorlet.  

Když k tomu připočtu to, že Marek Libich již do st. žáků postoupit nechtěl, tak mi pro podzim 

2016 do U15 zbylo 10 dětí.!!! 

V srpnu proběhlo tradiční soustředění ve Mšeně, kde se ročníky 2003 posunuli do starších 

žáků ke klukům ročníku 2002 a ročníky 2004 a 2005 zůstaly v ml. žácích. 

Soupiska U 15 pro podzim na Praze-západ byla tedy následující: Bubeník, Cihelka, Zach, 

Svoboda, Jedlička, Talaš, Hora, Riley, Šáfr a Vojáček. V zápasech jsme byli nuceni doplňovat 

mužstvo kluky z ml. žáků, a to zejména Davidem Brychnáčem, Vaškem Fatkou, Martinem 

http://www.fkrudna.cz/
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Honkem, Matějem Marečkem, Vojtou Vobořilem a Markem Holým. Během září 2016 

skončili bez udání důvodů s fotbalem David Zach a Marek Svoboda a po podzimní části ještě 

Marek Vojáček, který se chtěl soustředit pouze na florbal. Částečně díky nedostatku hráčů a 

částečně díky tomu, že některá družstva mají již dorostenecky vyspělé děti, hájíme stěží 6. 

místo z 9 mužstev. Ze stejného důvodu jsme i letošní zimní přípravu sloučili s ml. žáky, 

protože díky chabé imunitě některých jedinců se počet pravidelně trénujících dětí smrskl na 3 

kluky!!!! Předběžně přihlášenou zimní ligu jsem byl nucen odhlásit.  

Za tým starších žáků FK Rudná napsal jeho trenér Radim Veselý 

MLADŠÍ ŽÁCI (U13) 

Letní přípravu jsme zahájili jako již několik let předtím fotbalovým soustředěním ve Mšeně. 

Pro letošní rok se soutěž mladších žáků týká ročníků 2004 a 2005. 

Mladší žáci hrají systémem 7+1 na polovinu hrací plochy. K zápasu je tedy ideální, aby se 

zapojilo co možná nejvíce hráčů, když nás bude 15. K tréninkům se scházíme až v 17-ti, což 

je plně dostačující. Hrajeme okresní přebor ml. žáku skupina B.  

Po podzimní části jsme na 5-tém místě z 12-ti. Se 6-ti výhrami a 4-mi prohrami. 

Kazín, Roztoky, Lety a Černolice byly nad naše síly. Naopak Mníšek pod Brdy, Červený 

Újezd, Tuchoměřice, Všenory, Hostivice a Dobříč jsme porazili. Ještě máme v tabulce 

soupeře z Jenče, ale podzimní kolo jsme neodehráli z důvodu nepřízně počasí. Tento soupeř 

nás přijede prověřit hned v sobotu 18. 3. 2017 a za týden zase pojedeme my k nim.  

Od prosince do února jsme se zúčastnili zimní ligy v nedalekém Radotíně. V rámci přípravy 

jsme mohli změřit síly se soupeři převážně z pražských celků, což jsme velmi uvítali. Mezi 

soupeři byly týmy z: Radotína, Motorletu, Aritmy, Stodůlek, Zličína a z mimo pražských ještě 

Lety a Povltavská Akademie. Výsledky sice nehovoří pro náš úspěch, ale hned 3 první zápasy 

jsme měli vyhrát. Bohužel jsme si nedokázali udržet koncentraci po celou dobu utkání a v 

závěru jsme vždy o vedení přišli. A tak to vypadá, že si poslední zápas (5. 3. 2017) zahrajeme 

již jen z povinnosti. Do konečného pořadí turnaje již nijak výrazně nezasáhneme.  

Ale za to co kluci museli zvládnout, kdy převážně v prosinci a lednu hráli v doslova 

třeskutých mrazech, si zaslouží obrovský obdiv. Když jsem sledoval, jak ukazatel teploty 

klesá hluboko pod bod mrazu, domníval jsem se, že na hřišti budu sám. Ale je vidět, že kluky 

fotbal baví a nějaká ta vrstva oblečení na víc jim chuť do fotbalu nevezme.  

http://www.fkrudna.cz/
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Bohužel účast na takovém turnaji sebou nese i určitá rizika spojená s možným odchodem 

hráčů do jiných klubů. I tento rok byl o hráče z Rudné projeven zájem a tak je možné, že v 

jarní části soutěže někteří již budou hájit barvy jiných týmů. Jiní zase až po sezóně.  

Hráčům, kterých se to týká, přeji ať se v „nových“ klubech prosadí a nechť na sobě dál 

(nejen) fotbalově pracují. Třeba se k nám ještě někdy vrátí a my budeme moci porovnat, co se 

kde naučili. 

S přáním co možná nejvíce fotbalových zážitků 

Za tým mladších žáků U13 FK Rudná napsal jeho trenér Jan Brychnáč 

MLADŠÍ ŽÁCI (U12) 

Naši hráči kategorie 

mladších žáků U12 navázali 

na úspěchy podzimní části 

soutěže a celý ročník 

2015/16 vyhráli se 43 body a 

sedmibodovým náskokem 

před druhými Lety. Celkové 

dosažené skóre v šestnácti 

zápasech základní skupiny B 

bylo 115:22. Dne 11. 6. 

2016 jsme proto v Rudné 

nastoupili proti vítězi 

skupiny A, Jesenici a s 

přehledem jej přehráli s 

výsledkem 7:2. Do odvety o 

přeborníka okresu jsme si 

tedy na hřiště soupeře nesli 

slušný gólový náskok. 

Bohužel to však následující 

víkend při odjezdu do 

Jesenice vypadalo, že se proti nám všechno spiklo. K nejdůležitějšímu zápasu sezóny jsme se 

sešli v pouhých devíti hráčích a měli tak proti fyzicky zdatnému soupeři pouze jednoho hráče 

http://www.fkrudna.cz/
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na střídání. Navíc se potvrdilo, že Jeseničtí nic nevzdávají a posílili sestavu o dva hráče 

ročníku 2003. Proti našim klukům (jednou ročník 2003, pět 2004 a tři 2005) tak nastoupila 

sestava patnácti vesměs o hlavu větších kluků (pětkrát ročník 2003, osm 2004 a dvě 2005). 

Kluci však znovu potvrdili, že fotbal umí a v těžkém zápase i na hřišti soupeře nakonec těsně 

zvítězili 2:1 (poločas 1:1).  Opětovně si tak připsali titul přeborník okresu, který si tato 

skupina fotbalistů drží napříč kategoriemi již od mladší přípravky. 

Díky změně přestupního řádu spočívající v ukončení možnosti střídavých startů pro hráče 

mládežnických kategorii počínaje sezónou 2016/17 někteří kluci bohužel opustili (doufejme, 

že dočasně) rudenské barvy a přestoupili do klubů hrajících žákovskou ligu, ve kterých už 

dříve na střídavý start hráli. V létě tak odešli David Mysliveček do SK Kladno, Adam a Jakub 

Vorlíčkovi do Motorletu a následně do Sparty Praha. Z druhé skupiny mladších žáků se k nim 

ještě přidali Lukáš Košteyn, který přestoupil do Bohemians Praha a Ondřej Vobořil 

přestoupivší také do Motorletu. Současně, nejen díky těmto negativním změnám v kádru, 

jsme na konci června přišli o trenéra Petra Matějovského. 

Pro sezónu 2016/17 jsme se tak vrátili pouze k jednomu družstvu mladších žáků. 

Za tým mladších žáků U12 FK Rudná napsal vedoucí mužstva Marcel Vorlíček 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA  (U10) 

Na jaře 2016 vedl kategorii starší přípravky Honza Brychnáč. V základní skupině obsadilo 

naše družstvo 5. místo z osmi. V nadstavbové části skupiny A pak 2. místo za Průhonicemi. 

Celkově jsme tak ve skupině skončili na 6. místě. 

Z důvodu nedostatku trenérů jsme pro sezónu 2016/17 tuto kategorii dočasně spojili se 

sousedními Jinočany. Díky této změně bohužel několik hráčů skončilo nebo (doufejme) 

přerušilo svoji sportovní činnost. Pro další sezónu plánujeme tuto kategorii opět vrátit do 

Rudné. 

Po skončení podzimní sezóny drží společné družstvo Jinočany/Rudná 5. místo ze sedmi. 

Závěrem mi dovolte poděkovat kolegům z Jinočan, že nám pomáhají přestát období, kdy 

nemáme dostatek trenérů a dočasně se ujali našich hráčů. 

Za tým mladších žáků U12 FK Rudná napsal Marcel Vorlíček, předseda VV FK Rudná 

  

http://www.fkrudna.cz/
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  (U8) 

Od podzimu 2016 kategorii ml. přípravky (U8) trénuje Daniela Jirečková společně za občasné 

pomoci některých rodičů.  

Mladší přípravka obvykle 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 – Jinočany, Dobříč/Nučice, Úhonice a Drahelčice.  V zimě 

jsme se zúčastnili 4 halových turnajů a máme ještě naplánována další přátelská utkání s 

okolními kluby.  

Tým ml. přípravky tvoří hráči ročníku 2008, 2009 a několik je i z ročníku 2010. Žádný s 

hráčů, kteří nastupovali do mistrovských utkání na podzim, neměl s těmito turnaji zkušenosti 

a to se projevilo na výsledcích. Někteří kluci s fotbalem dokonce úplně začínali. Je však 

důležité, že se kluci zlepšují a zkušenostmi se učí. Při turnajích a zápasech je snahou zapojit 

do hry všechny hráče. Prvotní není výsledek, ale zapojení všech a snaha o týmovou hru. 

Nutno však říci, že výkon družstva v této kategorii někdy bývá ovlivněn soustředěností hráčů.  

Poděkování a prosba: 

Děkuji všem klukům za píli a radost, se kterou se fotbalu věnují, jejich rodičům za trpělivost, 

podporu a pomoc. Ráda bych však uvítala větší zapojení z řad rodičů při tréninku. Pokud by 

některý z rodičů měl chuť se ujmout tréninku, když ne pravidelně, tak alespoň jednotlivě, 

budu nápomocna. Vše je o komunikaci, nebojte se to zkusit. Pojďme tvořit klub společně. 

Máte nápad, jak by se dalo něco zlepšit, nebojte se to říct a zapojit se. 

Za tým mladší přípravky FK Rudná napsala jeho trenérka Daniela Jirečková 

MINI-PŘÍPRAVKA  (U6) 

Ani nejmenší děti u nás nezahálí. Mini-přípravka trénuje pravidelně dvakrát týdně. O 

úspěšném přístupu trenérky Ivy Riley svědčí neutuchající zájem dalších a dalších dětí. 

V loňské sezóně se nám na fotbal přihlásilo 13 nových malých fotbalistů ročníku 2010, 7 dětí 

narozených v roce 2011 a dokonce 3 čtyřleté (ročník 2012). 

Marcel Vorlíček, předseda VV FK Rudná 

http://www.fkrudna.cz/
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 

Revizní komise v roce 2016 pracovala ve složení Ilona Dostálová a Daniela Jirečková.  

Revizní 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. 

Revizní komise dále zkontrolovala činnost výkonného výboru. Komise konstatuje, že 

výkonný výbor v souladu se stanovami FK Rudná: 

- řádně organizuje a řídí účast FK Rudná 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: 

Revizní komise po provedení rámcové kontroly hospodaření a neshledala žádné závady a dále 

konstatuje, že v roce 2016 nemusela řešit žádný podnět od členů FK Rudná.  

Revizní komise žádá výkonný výbor, aby informoval členy FK Rudná o možnosti řešení 

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

Dále revizní komise opětovně žádá všechny členy FK Rudná o důsledné a včasné dodržování 

platby členských příspěvků, což je dlouhodobý problém klubu. 

http://www.fkrudna.cz/
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