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ÚVOD 

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

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

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

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

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

řadu let. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roce 2007 padá až do III. třídy okresu Praha-západ. V roce 2010 se blýská na lepší časy a 
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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  tedy tuto výzvu přijímáme a věříme, že krajskou soutěž pro Rudnou udržíme 

i pro následující ročníky. 

 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Výkonný výbor vykonával svoji činnost v roce 2017 ve složení: Ing. Marcel Vorlíček 

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

Vraštil (člen). 

Výkonný výbor se v roce 2017 sešel celkem k 25 schůzím. 

 

HODNOCENÍ ČINNOSTI  

FK Rudná měla v roce 2017 v soutěžích těchto šest družstev: 

1) Dospělí 

2) Starší žáci (společné družstvo se Zbuzany) 

3) Mladší žáci (společné družstvo se Zbuzany) 

4) Starší přípravka (v 1. pololetí roku společné družstvo s Jinočany) 

5) Mladší přípravka 

6) Mini-přípravka 

Pro sezónu 2017/18 se nám podařilo zajistit trenéra pro dorost. Bohužel jsme z důvodu 

přetrvávajícího nedostatku hráčů nakonec tuto spolupráci nezahájili, družstvo dorostu do 

soutěže opět nepřihlásili a naše dorostence jsme na další rok zapůjčili jiným oddílům 

(Červený Újezd, Zličín, …). Nadále pokračovala spolupráce s FC Kmet Rudná.  

V loňském roce se naše členská základna rozrostla z 251 v roce 2016 na 258 členů. Z toho 

127 bylo mládeže. V tomto roce tedy sice přibylo 7 členů, avšak stav mládeže celkově poklesl 

o 3 členy. 

http://www.fkrudna.cz/
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25. února 2017 jsme opět zorganizovali tradiční Karneval sportovců. Jak již je zvykem, 

jednalo se o úspěšnou a ziskovou akci. 

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

v informačním systému FAČR. Jako v loňském roce se jedná o online systém zápisů, 

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

pokuty,…). Navíc přibyly nástroje pro hlášenky a změnu termínů utkání a žádosti o dotace.  

V průběhu roku 2017 proběhly brigáda za účelem úklidu hřiště a okolí. Poděkování patří 

všem, kteří dorazili a 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 poprvé činila 3.000,- Kč pro aktivní hráče 

s výjimkou mini-přípravky, 1.500,- Kč pro aktivní hráče mini-přípravky, 500,- Kč pro ostatní 

členy. Celkem jsme na příspěvcích za rok 2017 vybrali 159.600,- Kč. To je sice oproti 

předchozímu roku nárůst o necelá 3%. Vzhledem k tomu, že členské příspěvky se pro rok 

2017 navyšovali, je to tristní výsledek. Celkem členské příspěvky alespoň částečně zaplatilo 

pouze 96 členů, tedy 38%. Vůbec nezaplatilo 162 členů (62%). Poměr platících a neplatících 

členů se tedy v porovnání s minulým rokem přesně obrátil. Loni totiž alespoň částečně 

zaplatilo 62% a nezaplatilo 38% členů. Nepodařilo se tedy dosáhnout nikterak výrazně 

vyššího výběru poplatků, abychom mohli realizovat potřebné investice (nový zahradní traktor, 

výměna zrezivělé nádrže na vodu atd.). 

Za největší loňský úspěch považuje, po jedné sezóně v okresním přeboru, další postup. 

Tentokráte do 1. B třídy. Po podzimní části a rozpačitém začátku nakonec, v konkurenci 

třinácti dalších týmů, přezimujeme na slušném šestém místě.  

Díky pokračujícímu extrémnímu vytížení výkonného výboru jsme neměli dostatek času ani 

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

Kč se nám podařilo získat pouze 30.000,- Kč. Dále jsme získali sponzorské dary věcné a 

formou služeb, jako např. tombolu pro Karneval sportovců, pohonné hmoty, minerální vody, 

připojení k internetu, účetní práce apod. Jako každý rok bychom chtěli poděkovat Lubomíru 

Kocmanovi st. za jeho v řadě již několikáté zajištění velmi bohaté a lákavé tomboly pro náš 

http://www.fkrudna.cz/
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karneval. Dík však patří všem, kteří se podíleli jakoukoliv formou na podpoře klubu. 

Samozřejmě chceme poděkovat i samotným sponzorům. 

Na minulé valné hromadě byly výkonnému výboru uloženy následující úkoly: 

1) Pokračovat v získávání finančních prostředků 

2) Dokončit zajištění souladu dokumentů FK s novou legislativou 

3) Zajistit lepší výběr členských příspěvků  

4) Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště 

5) Pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu 

6) Začít s obnovou dosluhujících investic 

Z těchto šesti úkolů se nám podařilo zcela splnit pouze tři. Další úkol byl pouze plněn a jeden 

úkol splněn nebyl. Konkrétně: 

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

investice. Rozpočet byl, stejně předešlé dva roky, přebytkový (8%). 

2) Zajištění souladu dokumentů s novou legislativou bylo dokončeno a klub se stal 

zapsaným spolkem (z.s.). 

3) Výběr členských příspěvků v roce 2017 zůstal téměř beze změny. Tento úkol tedy 

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

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

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

výkonného výboru zatím daří. 

6) Obnova dosluhujících investic započata nebyla z důvodu opětovného nedostatečného 

výběru členských příspěvků. Finanční rezervu se nám sice podařilo mírně navýšit. 

Avšak tuto musíme držet právě pro případ nenadálé havárie. Jinými slovy nevíme, co 

se rozbije nejdříve. Nádrž, zahradní traktor, některý kotel, nebo něco jiného? 

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

často vůbec žádné. Jednalo se o tyto konkrétní úkoly:  

1) Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků (dlouhodobě neplněno 

více jak třetinou členů). 

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

jednotlivců). 

3) Snažit se získávat sponzory (dlouhodobě neplněno). 

http://www.fkrudna.cz/
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4) Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště (dá se říci, že je plněno). 

5) Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné (oceňujeme pomoc několika 

členů). 

Opětovně upozorňujeme na to, že pět členů výkonného výboru společně se dvěma trenéry 

(kteří nejsou členy VV) fyzicky dlouhodobě nezvládne pokrýt všechny činnosti klubu s 250+ 

členy. Dne 8. 2. 2019 končí pětileté funkční období stávajícímu výboru a jeho předseda 

(Marcel Vorlíček) tímto oznamuje, že již do nového výkonného výboru kandidovat nebude. 

Pokud se situace a podpora ze strany řadových členů rychle nezlepší, reálně hrozí útlum 

činnosti klubu, tj. odchod některých dalších členů VV a/nebo trenérů, uzavírání družstev FK 

Rudná a v nejkrajnějším případě dokonce ukončení činnosti FK Rudná jako celku. 

S ohledem na právě uvedené bude další valná hromada bude volební. Informace o čase a 

místu jejího konání bude zveřejněna s dostatečným předstihem (minimálně 30 dní předem) na 

obvyklých místech (pozvánka vyvěšená v sídle klubu, webové stránky klubu, časopis Život v 

Rudné). Členové klubu, kteří se rozhodnou kandidovat do nového výkonného výboru, ohlásí 

svoji kandidaturu před datem konání volební valné hromady, písemně k rukám předsedy 

stávajícího výkonného výboru, a to nejlépe na formuláři, který je k dispozici ke stažení na 

stránkách klubu (www.fkrudna.cz, sekce KE STAŽENÍ). Na stejném místě jsou k dispozici i 

platné Stanovy. 

Valná hromada na základě návrhu výkonného výboru stanovila pro rok 2018 následující 

úkoly: 

1) Úkoly pro výkonný výbor 

a) Pokračovat v získávání finančních prostředků 

b) Zorganizovat oslavu 90. výročí klubu 

c) Zajistit lepší výběr členských příspěvků  

d) Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště 

e) Pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu 

f) Začít s obnovou dosluhujících investic 

2) Úkoly pro všechny členy 

a) Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků 

b) Aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu 

c) Snažit se získávat sponzory 

d) Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště 

http://www.fkrudna.cz/
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e) Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné 

f) Pomoci s přípravou a organizací oslavy 90. výročí klubu 

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ  

DOSPĚLÍ 

Rok 2017 je pro náš oddíl a družstvo mužů, dalším milníkem v naší historii. Na jaře tohoto 

roku vstupujeme do okresního přeboru z třetí pozice, což na nováčka není vůbec špatné. 

Ztráta na první Libčice činí osm bodů a na druhé Holubice ztrácíme bodů sedm. Na jaře nás 

čekal větší počet zápasů na hřišti soupeřů, ale i tak jsme chtěli navázat na úspěšný podzim a 

případně se zkusit přiblížit našim ambiciózním soupeřům. Pro jarní část sezóny posiluje náš 

kádr jen Jan Hartig, který přichází ze Sokola Jeneč. První jarní kolo hrajeme v Tuchoměřicích 

a připisujeme si tři body za výhru 3:1. Od tohoto zápasu pokračuje naše vítězná šnůra až do 

19. kola, kde pouze remizujeme 0:0 ve venkovním zápase se Štěchovicemi „B“. Libčice jsou 

suverénní, ale na druhé Holubice jsme se po tomto kole přiblížili na rozdíl tří bodů a čekal nás 

ještě vzájemný zápas! Bohužel hned 20. kolo je ostudné. Čekal nás šlágr soutěže na hřišti 

vedoucích Libčic, ale přes velkou marodku a špatný přístup hráčů, kteří si udělali volný 

prodloužený víkend, jsem nebyl schopen dát dohromady ani devět hráčů! K zápasu jsme tedy 

vůbec neodcestovali!!!  Tou dobou už prosakovaly zvěsti, že možná postoupí i druhý tým a 

tak nás kontumační porážka mrzela o to více, i když nutno dodat, že na lídra bychom asi 

stejně nestačili. Druhé Holubice ztratily pak ještě dva body na hřišti Měchenic a v našem 

vzájemném zápase ve 24. kole, jsme se mohli, v případě výhry, přiblížit na pouhý bod. Po 

velké bitvě a hektickém závěru se nám opravdu podařilo šťastně zvítězit 2:1! Vítězství o to 

cennější, že jsme zápas dohrávali bez vyloučeného Martina Samka a také jsme se stali 

jediným týmem, který porazil Holubice dvakrát! Poslední dvě kola jsme zvládli a s napětím 

očekávali, jestli tlak, který jsme na Holubice vytvořili, tento tým ustojí. V posledním kole se 

druhý celek zapotil s poslední Jenčí určitě více než čekal, ale zápas nakonec Holubice otočily.  

Nám tak po sezóně a výborném jaru patřila třetí příčka, což bylo na nováčka super. Částečně 

nás však mrzely nějaké zbytečné ztráty z podzimu, protože na druhé místo jsme ztratili 

opravdu jen bod a brzy bylo potvrzeno, že postupují i druhé Holubice! Chystali jsme se tedy 

na druhou sezónu v okresním přeboru, když v tom nám bylo nabídnuto obsadit dodatečně 

poslední uvolněné místo v krajské B. třídě. Po krátké zvážení situace jsme tuto nabídku přijali 

a vrátili Rudnou po dlouhých 15 letech, do krajských soutěží!!! 

http://www.fkrudna.cz/
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Podzim sezóny 2017/18 jsme tedy opět startovali v nové soutěži. Mužstvo jsme se snažili 

posílit, jak jen to šlo. Postupně přišli do našeho týmu hráči: Stökl (Brandýsek), Bialek 

(Vraný), Wrobel (Řevnice), Krejčí (Láz), Smutný (Zličín). Největší možnou posilou se stal na 

poslední chvíli Miroslav Miller, který k nám zamířil po dlouhých letech a více než 200 

odehraných ligových zápasech, z AC Sparta Praha. Úvodní kolo soutěže jsme jeli do 

nedalekých Let a hned jsme se přesvědčili, jaký je rozdíl mezi okresem a krajskou soutěží. 

Přes odvážný a sympatický výkon jsme si odvezli porážku 3:1, když se mezi naše střelce 

poprvé zapsal Roman Wrobel. I další kola se nám výsledkově nedařilo, ale narazili jsme na ty 

těžší soupeře a hodně nám chyběl distancovaný Martin Samko. Prvního bodu jsme se dočkali 

až v domácím zápase s týmem z Petrovic, když jsme po remíze 1:1 nezvládli penaltový 

rozstřel o prémiový druhý bod. Paradoxně jsme prvního bodu dosáhli asi proti nejlepšímu 

týmu z celé soutěže. V pátém kole jsme poprvé bodovali naplno, když jsme dokázali zvítězit 

1:0 na hřišti rezervy Králova Dvora. Následovala nejhorší porážka podzimu v Sedleci-Prčice 

(4:0), když jsme se opět stěží sešli! Ke konci podzimu jsme se konečně začali scházet celkem 

ve stabilní sestavě a to se hned projevilo na hře i na výsledcích. Posledních pět kol jsme jeli 

na vítězné vlně. Zatím jsme získali 22 bodů, když jsme 7x zvítězili, 1x remizovali a 5x 

prohráli. Patří nám průběžně šesté místo. Tabulka, se však bude ještě zřejmě měnit, protože 

chybí dohrát jeden zápas a bohužel se po podzimu ze soutěže odhlásil tým z Hostomic, které 

jsme porazili, ale body nám budou nejspíše odečteny a pomohou si týmy, které s tímto 

soupeřem body ztratily. K oporám podzimu patřili hráči Zmeškal, Samko, Kaucký, Miller, 

Wrobel. Nejlepší docházku měli nově příchozí hráči Wrobel a Krejčí. Na jaře tohoto ročníku 

máme slušnou výchozí pozici a cíl je jasný, udržet v Rudné tuto krajskou soutěž.   

Za tým mužů FK Rudná napsal jeho trenér Petr Vraštil 

DOROST (U18) 

Pro sezónu 2017/18 jsme z důvodu nedostatku hráčů opětovně nepřihlásili do soutěže 

družstvo dorostu a naše dorostence na rok zapůjčili jiným oddílům (Č. Újezd, Zličín, …). 

Marcel Vorlíček, předseda VV FK Rudná 

STARŠÍ ŽÁCI (U15) 

Sezónu jsme nezahájili v ideálním počtu hráčů. Z ročníku 2002 zbyl jen Tomáš Bubeník, 

protože jeho letitý souputník Honza Cihelka po podzimní části skončil, aby se mohl naplno 
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věnovat tenisu. Ještě během podzimu 2016 jsem začal jednat s Hostivicemi, které postrádaly 

trenéra starších žáků a mužstvo se jim rozpadalo. Jarní část úplně odhlásili a my jsme od nich 

získali 5 hráčů, z nichž do dnešních dnů vydrželi tři, a to Hynek Janiš a Honza Michalovský 

(oba roč. 2003) a Matěj Hladký roč. 2002. Na soupisce dále figurovali ,,matadoři" Dominik 

Jedlička, Kuba Hora, Petr Šáfr, Tom Riley a Kuba Talaš, kteří jsou v mužstvu od přípravky!! 

Suma sumárum 9 hráčů, takže soutěž jsme hráli opět za vydatné podpory mladších žáků, 

zejména: Davida Brychnáče, Vency Fatky, Martina Honka, Marka Holého a Matěje Marečka. 

Skončili jsme na 3. místě za mužstvy Mníšku a Břežan. 

V létě proběhlo tradiční srpnové soustředění ve Mšeně, kde se k nám přidali kluci ročníku 

2004, kromě již zmiňovaných ještě Kubové Vrbský a Podlipný, se kterými nyní v sezóně 

2017/18 bojujeme o přední příčky a v nadstavbové části, doufejme i o postup do krajské 1.A 

třídy. 

Tomáš Bubeník s fotbalem skončil, aby se mohl naplno věnovat ligovému florbalu v Tatranu 

Střešovice, s tím, že pokud se nám letos podaří sestavit dorost, tak se rád vrátí. Můj celkový 

dojem z mužstva starších žáků je velmi dobrý! Hostivičtí kluci zapadli skvěle a patří mezi 

opory a mladší kluci nebo ti méně nadaní nejsou odstrkováni, hrají a snaží se vyrovnat těm 

starším a nadanějším. 

Také proto jsem letos bez obav přihlásil zimní ligu U15 na Zličíně, kde se nám vede nebývale 

dobře!!! Tři zápasy, tři výhry a až na výjimky, slušné výkony!!! Zimní liga nám končí 31. 3. 

2018 a již 7. 4. 2018 zahajujeme jarní část sezóny zápasem v Roztokách. 

Jako rozlučku s žákovskými léty jsem v květnu klukům přihlásil mezinárodní turnaj v 

Mnichově a nadále se budu věnovat už jen kategorii U10 - starší přípravce. 

Za tým starších žáků FK Rudná napsal jeho trenér Radim Veselý 

MLADŠÍ ŽÁCI (U12) 

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

Pro letošní rok se soutěž mladších žáků týká ročníků 2005/2006. Mladší žáci hrají systémem 

7+1 na polovinu hrací plochy. K zápasu je tedy ideální, aby se zapojilo co možná nejvíce 

hráčů. Letos se k tréninkům scházíme max. ve 14-ti, což je stále poměrně slušné číslo. 

Hrajeme okresní přebor mladších žáku, skupinu C. Našimi soupeři jsou: Tuchoměřice, Jeneč, 

Roztoky, Dobříč/Nučice, Červený Újezd, Jinočany, Hostivice a Choteč/Třebotov. Po 
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podzimní části jsme na 2. místě z devíti.  6x jsme dokázali vyhrát a 2 x jsme se museli sklonit 

před soupeřem. 

Od začátku ledna, až do této chvíle se účastníme zimní ligy v nedalekém Zličíně. V rámci 

přípravy jsme mohli změřit síly se soupeři z: FAAZ, Zbraslavi, Hostouně, Králova Dvora a 

domácího Zličína. Po střídavých výkonech, kdy jsme na hřišti dokázali jasně dominovat, 

anebo naopak jen se zájmem pozorovat hru soupeře se nám podařilo postoupit do finálové 

skupiny. Zde nám budou soupeři kluci z ČLU Beroun, Čechie Kralupy a ještě jeden tým 

Zličína.  I letošní zima nám ukázala, jak dokáže být mrazivá a tak se kluci museli kromě 

soupeře vypořádat i s nástrahami počasí. Bohužel v jednom značně větrném večerním zápase, 

jsme si vůbec nedokázali poradit s velmi jednoduchou hrou, kdy soupeř jen nakopával dlouhé 

balóny za naší obranu a pak jednoduše skóroval. Jediný „zážitek“ jsme tak měli z faktu, že 

jsme prvně v životě hráli zápas za umělého osvětlení. Takže nám nezbude nic jiného, než se 

takovému antifotbalu pousmát, a pro příště si umět počínat trošku „chytřeji“. Snažím se kluky 

na chyby, které jsou ještě pořád na naší hře k vidění ve velké míře, upozorňovat a v trénincích 

je odstraňovat. Bohužel je to běh na dlouhou trať. 

Ale když máme svůj den, dokážeme se prezentovat i velmi líbivým fotbalem, plným 

narážeček a průnikových přihrávek. Sice nám to ještě nejde praktikovat po celou dobu utkání, 

ale to snad dopilujeme. 

S přáním co možná nejvíce fotbalových zážitků 

Za tým mladších žáků FK Rudná napsal jeho trenér Jan Brychnáč 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA  (U10) 

Naši kluci byli v sezóně 2016/17 z důvodu nedostatku trenérů ve společném mužstvu v 

Jinočanech. Vzhledem k tomu, že zde tréninky probíhaly do pozdních večerních hodin, tak 

několik dětí s fotbalem zcela skončilo a někteří měli nucenou roční pauzu, která je v tomto 

věku takřka nevratná! Jelikož mám v této kategorii mladšího syna, rozhodl jsem se přibrat si 

toto mužstvo k trénování. Od srpnového soustředění ve Mšeně tedy trénuji kromě starších 

žáků i starší přípravku. Jsou to děti ročníků 2007 a 2008. Můj syn František a dále Šimon 

Šimík, Honza Rohla, Štěpán Kovács, Vojtěch Rameš, Kryštof a Vojtěch Vančurovi, Bruno 

Kraina, Adrian Ibrahim, Tomáš Vlasák, Michal Geleti, Tadeáš Muller, Filip Říha a Patrik 

Kubišta. Mnozí z nich jsou velmi nadaní, a i když na podzim byly jejich výkony kolísavé, 
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nebojím se s nimi postoupit v létě do kategorie mladších žáků, kde na nás čekají děti ročníku 

2006. 

Během letošní zimy s nimi cvičím gymnastiku, atletickou abecedu, skáčou přes švihadlo a 

každých 14 dní ještě plaveme v berounském bazénu. Ne všichni rodičové se k tomuto staví 

pozitivně, ale kompenzační a posilovací cvičení budou klukům do budoucna velmi prospěšné 

k jejich celkovému růstu. 

Za tým starší přípravky FK Rudná napsal jeho trenér Radim Veselý 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  (U8) 

Kategorii ml. přípravky (U8) trénuji již druhým rokem. Mladší přípravka trénuje 2 x týdně na 

trávě, přes zimu 2 x týdně na umělé trávě u školy a 1 x týdně v tělocvičně.    

V podzimní části sezóny jsme se zúčastnili mistrovských turnajů, kde byli našimi soupeři 

kluci z okolních fotbalových klubů – Jinočany, Dobříč/Nučice, Úhonice a Choteč.  V zimě 

jsme se zúčastnili jednoho halového turnaje v Jenči a dvou přátelských utkání s Jinočany. 

Plánujeme ještě do začátku jarní části sezóny přátelská utkání a v březnu ještě jeden halový 

turnaj.  

Tým ml. přípravky tvoří hráči ročníku 2009, 2010.  Již zkušené hráče z ročníku 2009 v 

mistrovských utkáních doplnili hráči ročníku 2010 a přišli ještě někteří nováčci, řada dětí 

rovněž skončila.  

Mým cílem je naučit hráče základní fotbalové dovednosti s míčem. Při turnajích a zápasech je 

snahou zapojit do hry všechny hráče, bez ohledu na výkonnost. Prvotní není výsledek, ale 

zapojení všech a snaha o týmovou hru. Výkon družstva v této kategorii bývá ovlivněn 

soustředěností hráčů.   

Za tým mladší přípravky FK Rudná napsala jeho trenérka Daniela Jirečková 

MINI-PŘÍPRAVKA  (U6) 

Od ledna, po obdržení zprávy od trenéra mini přípravky pana Greža, že končí, jsem se 

rozhodla, že by bylo škoda, aby tato kategorie mini-přípravky skončila a po dohodě s klubem, 

jsme se rozhodli pokračovat.  

http://www.fkrudna.cz/
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Mini-přípravka v současnosti trénuje každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 na umělé trávě u školy 

a ještě mají hráči  možnost se zapojit do tréninků ml. přípravky v tělocvičně v neděli. Zatím 

chodí málo dětí. (pravidelně cca 4 děti). Velkým příslibem v této kategorii je nabídnutá 

pomoc tatínka Jiřího Arnolda.   

Děkuji za pomoc rodičů při organizaci turnaje v Rudné. Mrzí mě, že se mi stává, že i když 

rodiče dopředu vědí termíny mistrovských turnajů, přesto někdy řeším na poslední chvíli, aby 

byl dostatečný počet hráčů na turnaj. Byla bych ráda, pokud by se chtěl občas některý z 

rodičů ujmout tréninku 

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

 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE 

Revizní komise v roce 2017 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 2017 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. 
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