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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 mužstvo potom 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 

(více na www.fkrudna.cz). 

 

 

http://www.fkrudna.cz/
http://www.fkrudna.cz/


 

 
Výroční zpráva o činnosti FK Rudná za rok 2014  3/13 
FK Rudná, Karlovotýnská 471/3, 252 19 Rudná * IČ: 45845093, DIČ: CZ45845093 *  www.fkrudna.cz, info@fkrudna.cz 

VÝKONNÝ VÝBOR 

 

Výkonný výbor zahájil v roce 2014 svoji činnost ve složení: Jan Brychnáč, Libor Kindl, 

Martin Lohr, František Seknička. Jako host vypomáhal Lubomír Kocman ml. 

Dne 8. 2. 2014 proběhla volební valná hromada, která zvolila následující členy: Jan Brychnáč, 

Libor Kindl, Lubomír Kocman ml., Martin Lohr, František Seknička, Radim Veselý, Marcel 

Vorlíček a Petr Vraštil. Funkci předsedy výkonného výboru zastával Marcel Vorlíček, funkci 

hospodáře Lubomír Kocman ml. a do funkce sekretáře byl opětovně zvolen Libor Kindl. Od 

července se přestal schůzí výkonného výboru zúčastňovat Martin Lohr. 

Výkonný výbor se v roce 2014 sešel celkem k 31 schůzi. 

Bohužel stále platí, že zájemců o seriózní a dlouhodobou práci je minimum - ne každý je 

ochoten věnovat fotbalu desítky hodin měsíčně. Díky všem, kteří klubu pomáhají. 

Výkonný výbor se v roce 2014 sešel celkem k 31 schůzím. 

  

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

FK Rudná měla v soutěžích v roce 2014 tyto oddíly: 

 dospělí 

 dorost (nově založeno v roce 2014) 

 starší žáci 

 mladší žáci 

 starší přípravka 

 mladší přípravka 

 mini-přípravka 

Oddíl dorostu byl v roce 2014 znovu založen a soutěže se začal účastnit od počátku fotbalové 

sezóny 2014/2015. Naopak ve stejnou dobu zanikla, snad pouze dočasně, kategorie mini-

přípravka. Hlavním důvodem byl nedostatek trenérů, tedy nenašel se nikdo, kdo by se 

kategorii mini-přípravka mohl věnovat. Naopak se nám podařilo obnovit spolupráci s FC 

Kmet Rudná. O činnosti jednotlivých oddílů bude referováno samostatně. 

Oproti předešlému roku narostl celkový počet aktivních hráčů o hezkých 25% na cca 150. 

Krom toho v klubu hostovala přibližně další desítka hráčů z jiných klubů. Celkový počet 

členů klubu se přehoupl přes dvoustovku a z toho přibližně polovina jsou děti. V součtu tak 

členská základna FK Rudná v roce 2014 posílila o cca o 30%.  

V únoru roku 2014 jsme opět zorganizovali tradiční Karneval sportovců. Jako obvykle se 

jednalo o úspěšnou a ziskovou akci. 

V průběhu celého roku proběhlo několik brigád. Kromě obvyklých úklidů hřiště a okolí byla 

zbudována přístupová cesta do zadní části areálu, očištěny a natřeny patky tribuny, opravena 

část elektroinstalace, opraveny záchytné sítě za brankami a vyměněn zcela zkorodovaný okap 

na zadní části budovy. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu. Speciální dík pak 

ještě „kmetům“ za zajištění potřebné techniky. Za zmínku určitě stojí i intenzivní revitalizace 

fotbalového hřiště sestávající z opakovaného hnojení, postřiku proti plevelu, dosetí a 

provzdušnění trávníku. Taktéž byl zajištěn kladný statický posudek na tribunu. 

Členové FK Rudná se rovněž činili a pomáhali i mimo prostory naší domovské základny. 

Vybílili jsme (za sponzorský dar) stáje v Železné, darovali jsme krev, darovali vyřazené míče 

a dresy sdružení SKOK do života pečujícímu o lidi s mentálním postižením apod. 

http://www.fkrudna.cz/
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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 2014 vybrali 

145.000,- Kč. To je sice nárůst o 134% oproti roku 2013, avšak nebylo dosaženo částky 

200.000,- Kč, se kterou počítal rozpočet. Celkem členské příspěvky zaplatilo 127 z celkového 

počtu 201 členů, tedy 63%. 

Kde jsme naopak byli poměrně úspěšní, je získávání sponzorských darů. Oproti plánu ve výši 

20.000,- Kč se nám podařilo získat 85.000,- Kč. Kromě toho jsme získali ještě věcné 

sponzorské dary jako dresy, míče, tombolu pro Karneval sportovců, výdejní automat na 

občerstvení, pohonné hmoty, hliníková branka apod. Dále jsme byli sponzorováni formou 

služeb (připojení k internetu, oprava patek tribuny, stavba kompostovacích jam, prořez 

stromů). V této oblasti bych chtěl vyzdvihnout přínos Jana Brychnáče, který získal největší 

část finančních darů a Lubomíra Kocmana st. za jeho v řadě již několikáté zajištění velmi 

bohaté a lákavé tomboly pro náš ples. Dík však patří všem, kteří se na získání této formy 

podpory klubu podíleli. Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat samotným sponzorům. 

Na minulé valné hromadě byly výkonnému výboru uloženy následující úkoly: 

 Maximální pozornost věnovat získávání finančních prostředků 

 Zajistit soulad dokumentů FK s novou legislativou 

 Stanovit výši členských a oddílových příspěvků pro rok 2014 a zajistit jejich výběr 

 Pokusit se obnovit činnost družstva dorostu 

 Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště 

 Přechod na podvojné účetnictví 

Z těchto šesti úkolů se v plném rozsahu podařilo splnit čtyři, částečně jeden a jeden splněn 

nebyl. Konkrétně: 

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

investice. Rozpočet byl mírně přebytkový. 

2) Soulad dokumentů s novou legislativou zatím neproveden. Jsou na to celkem tři roky. 

Byli jsme vyzváni, abychom zatím posečkali. Na úkolu spolupracujeme s Českou unií 

sportu a FAČR. 

3) Nová výše členských příspěvků byla stanovena. Jejich výběr se zvýšil, ale stále je co 

zlepšovat. Proto je tento úkol považován pouze za částečně splněný a bude pokračovat 

i v roce 2015. 

http://www.fkrudna.cz/
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4) Činnost mužstva dorostu byla v roce 2014 obnovena. 

5) Přechod na podvojné účetnictví byl v roce 2014 realizován. 

 

Úkoly pro rok 2015: 

1) Úkoly pro výkonný výbor 

a. Pokračovat v získávání finančních prostředků 

b. Zajistit soulad dokumentů FK s novou legislativou 

c. Zajistit lepší výběr členských příspěvků  

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

e. Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště 

 

2) Úkoly pro všechny členy 

a. Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků 

b. Snažit se získávat sponzory 

c. Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště 

d. Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné 

  

http://www.fkrudna.cz/


 

 
Výroční zpráva o činnosti FK Rudná za rok 2014  7/13 
FK Rudná, Karlovotýnská 471/3, 252 19 Rudná * IČ: 45845093, DIČ: CZ45845093 *  www.fkrudna.cz, info@fkrudna.cz 

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ  

DOSPĚLÍ 

Na jaře roku 2014 dohrávalo naše družstvo první sezónu ve třetí třídě, po sestupu z okresního 

přeboru. Na podzim nám patřila třetí příčka a my ji chtěli minimálně udržet i na konci sezóny. 

Bohužel nás hned v úvodu postihla řada zranění a citelné byly zejména ztráta M. Rotta, který 

se zranil ještě před začátkem soutěže a M. Martínka, jehož jsme postrádali od druhého jarního 

kola. I přes všechny nepříjemnosti se nám třetí místo udržet podařilo, což bylo za dané situace 

maximum. Za zmínku stojí, že jsme ani jeden zápas bohužel nehráli ve stejné sestavě. Nejlépe 

jsme odehráli asi hned 14. Kolo, kde jsme Dobříč (lídra soutěže) potrápili na jeho hřišti a 

remíza 0:0 byla pro nás spíše ztrátou. 

V létě jsme vstoupili do sezóny 2014/2015 s trochu pozměněným kádrem a cílem vylepšit 

umístění z minulého ročníku. Trenérem je i pro tuto sezónu Petr Vraštil. Do mužstva 

přicházejí na hostování z Bílé Hory P. Klas, z Kadaně rovněž na hostování O. Bubela. 

Podařilo se nám opět získat na hostování z Motorletu P. Zmeškala, udržet v týmu všechny 

naše kmenové hráče včetně M. Rotta a přemluvit k návratu na trávníky brankáře J. Soukupa. 

Činila se však i naše konkurence. Některé týmy výrazně posílily. V soutěži se také objevují 

čtyři nová družstva. Hlavně týmy, které spadly z okresního přeboru AFK Horoměřice a Sokol 

Dobrovíz nás od začátku soutěže přesvědčují, že vylepšit třetí místo z minulého ročníku bude 

nejspíše nad naše síly. Po podzimu nám patří pátá příčka a bilanci máme 8 výher, 5 proher a 

skóre 28:19. Opět je to realita, zranění se nám nevyhnula ani v této sezóně a nešťastné bylo 

třeba zlomení nohy S. Jellúše na jednom z posledních tréninků před startem soutěže. Právě 

z důvodů zranění a pracovních povinností je těžké vůbec stabilizovat sestavu, což má vliv na 

výsledky i předváděnou hru. Uvidíme, kam dokráčíme na jaře, ale pevně věřím, že se nám 

podaří posílit kádr a prezentovat se lepší hrou než na podzim. 

DOROST (U18) 

Po tříleté pauze nastoupil tým dorostu do okresního přeboru sezóny 2014/2015. Na soupisce 

bylo více než dvacet hráčů, sezóna tak měla být personálně zajištěna. K prvnímu utkání 

dokonce nastoupilo 17 hráčů.  Věkové složení odpovídalo převážně mladšímu dorostu (cca 80 

% hráčů). Nadšení prvních týdnů ale – bohužel dle předpokladů – vystřídal průměr a šeď. 

Zhruba deset hráčů vzorně plnilo své závazky a předsevzetí, ale to už na týmovou hru nestačí. 

http://www.fkrudna.cz/
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Na trénincích se zřídkakdy sešlo více než osm nebo deset, a to se pak těžko cokoliv kromě 

fyzické přípravy cvičí. Ostatně výsledky v zápasech to jen potvrdily. Bylo sice fajn, že jsme 

na všechny zápasy byli v plném počtu, ale nesouhra a nedostatek přípravy byly jasně znát. 

Ale abych nebyl jen kritický. Do další sezóny vstupujeme téměř bez oslabení v podobě 

odchodů hráčů do kategorie dospělých, takže potenciál pro růst a lepší výsledky tu určitě je. 

Bilance celé sezóny je následující: šesté místo v tabulce (z celkem osmi týmů), dvě vítězství, 

tři remízy a devět porážek při skóre 30:60. Těm poctivým hráčů patří dík za reprezentaci 

klubu, ostatní se mohou jen zlepšovat. O vážnosti situace v mládežnickém fotbale svědčí i 

fakt, že okres Praha-západ měl v soutěži dorostu pouze osm týmů. 

Tým v sezóně trénoval Lubomír Kocman ml., vedoucí týmu byla Ilona Dostálová, významně 

pak vypomáhali Petr Vraštil a František Seknička, s dopravou na utkání pak Martin Lohr. 

STARŠÍ ŽÁCI (U15) 

Kategorie U15 vstoupila do roku 2014 se čtyřmi body. Jako trenér končil Luboš Kocman a 

Romana Pražmu začaly dohánět pracovní povinnosti a zdraví. Tak se pomocníkem, který 

zaskočí, stal Vráťa Bubeník. Jedním z největších problémů mužstva starších žáků je 

v přístupu k trénování. To se také velmi často podepsalo na sebevědomí mužstva, které 

k zápasům přistupovalo s tím, že prohrají. Toto částečně prolomil Petr Vraštil, který se 

s družstvem zúčastnil tří zápasů, a povedlo se jim vždy zvítězit. Tím se navýšil zisk na jaro o 

9 bodů. To sice neovlivnilo pořadí v tabulce, ale holky a kluci si začali uvědomovat, že lze i 

vyhrávat. 

Do podzimní části nové sezóny se úplně omluvil Roman Pražma, protože se již nestíhal 

fotbalu plně věnovat. Proto jsme oslovili Martina Šírla, který přikývl, ale byl též časově 

omezen. Stále mu pomáhal Vráťa Bubeník a s tréninky pomáhal i trenér mladších žáků, 

Radim Veselý. Od podzimu se Rudná v kategorii U15 spojila s Loděnicemi, odkud k nám 

zavítali dvě slečny a dva chlapci. Jejich přístup k trénování a zápasům je špičkový. Toto 

můžeme Loděnici jen závidět. Výsledky se v nové sezóně oproti té předešlé hodně zlepšily. 

Ale opět nás opouští trenér. Tentokrát Martin Šírl z důvodu nedostatku času. Tréninkovou 

činnost u kategorie U15  tedy zajišťují Radim Veselý s Vráťou Bubeníkem. Zisk 21 bodů a 4. 

Místo po podzimní části není špatný. Ale opět se projevuje špatný přístup roudenských hráčů 

k tréninkům. Velkou zásluhu na podzimním výkonu družstva má Ondra Křižka, který nás 

bohužel od jara opouští. Závěrem snad jen říci, že by starším žákům také prospělo mít stálého 

http://www.fkrudna.cz/
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trenéra, čímž by družstvo získalo pevný řád. Odpadly by improvizace a mužstvo by se tak 

mohlo poprat ještě o vyšší místa. 

MLADŠÍ ŽÁCI (U12) 

Mladší žáci začali sezónu 2014 účastí na zimním turnaji o pohár Comax Group na Zličíně. 

V průběhu ledna, února a března sehráli celkem 8 zápasů. Na turnaji se nám sice moc 

nedařilo, ale byl vítanou přípravu na začátek sezóny. 

Mladší žáci jako jediný oddíl FK Rudná nehrají svoji soutěž na Praze - západ ale na okrese 

Beroun. Našimi soupeři jsou Králův Dvůr, Loděnice, ČL-U Beroun B, Hýskov, Hudlice, 

Nižbor, Chyňava a Liteň/Zadní Třebáň. Po podzimní části soutěže jsme byli na druhém místě, 

když jsme utrpěli jedinou prohru (0:2) v Králově Dvoře. S (zatím) vedoucím Královým 

Dvorem máme stejný bodový zisk, ale na druhé místo nás posouvá horší skóre. Věříme, že 

jarní v jarní části vše napravíme a budeme bojovat o celkové první místo ve skupině. 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA  (U10) 

Kádr starší přípravky se nám od září 2013 rozrostl o kluky ročníku narození 2004. Je jich víc 

než ročníku 2002, který přešel do mladších žáků. Odešli: Tomáš Bubeník, Honza Cihelka a 

Marek Svoboda, ale přišli dvojčata Adam a Jakub Vorlíčkové, Davidové Mysliveček a 

Brychnáč, Marek Holý, Tomáš Záruba a Lukáš Košteyn. Soupisku týmu dále tvoří Petr Šáfr, 

Ondra Vobořil, Marek Libich, Jakub Talaš, Jakub Hora, Dominik Jedlička, Kryštof Kříž a 

Tom Riley. Plány byly veliké, protože po dlouhé době jsme měli dostatek dětí!!! 

Před začátkem sezony jsem klukům slíbil, že pokud vyhrají svou skupinu okresní přeboru, tak 

si nechám (jakožto Klokan) obarvit hlavu na zeleno-bílo a jestliže vyhrají i finále okresního 

přeboru a postoupíme do finále kraje, tak si ji nechám obarvit sparťanskou trikolorou!!! Pro 

kluky to byl tak zřejmě obrovský stimul, že svou skupinu vyhráli asi o 12 bodů a ve finále 

okresu nejprve rozdrtili Červený Újezd 6:1 a poté i Průhonice 9:3, čímž si vykopali postup do 

krajského finále U10, které se konalo v Čáslavi. 

Okresní i krajské finále pro nás znamenala velké úsilí i velké změny, protože soutěž jsme 

hráli systémem 7+1 na polovině hřiště, ale finále okresu se hrálo 5+1 na zmenšenou čtvrtinu 

hřiště! To všechno by se ještě dalo přežít, ale když dorazily propozice krajského finále, 

dozvěděli jsme se, že budeme hrát sice 5+1, ale na dvou hřištích současně a výsledky se 

budou sčítat!!! Navíc se nehrálo na body, ale na počet vstřelených gólů!!! Z pěti finálových 

http://www.fkrudna.cz/
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zápasů jsme tři vyhráli a jen dva prohráli, ale vzhledem k tomu, že jsme zvyklí hrát spíše 

kombinačně než pálit z každé pozice, jsme dali méně gólů než soupeři, které jsme porazili. 

Tak jsme skončili čtvrtí ze šesti. Před námi skončila Čáslav, Neratovice - Byškovice, Kolín a 

za námi pak Příbram a Brandýs – Stará Boleslav. V případě, že by se hrálo normálně na body, 

bychom skončili na 3. místě místo Kolína, což si myslím, že je na Rudnou hodně slušný 

výsledek. Když si vezmete, že všechny ostatní kluby přijely s 18-19 kluky ročníků narození 

2003! My jediní jsme měli namíchány ročníky 2003 a 2004 a jelo nás pouze 15. V prvním 

zápase s Příbramí nám zranili, do té doby skvěle hrajícího, Davida Brychnáče. Takže jsem 

měl jen po jednom střídači do každé pětky. Náš brankář, Ondra Vobořil, byl vyhlášen 

nejlepším brankářem kraje! 

Sezónu jsme si prodloužili o celý měsíc a zakončili ji domácím turnajem za účasti Slaného, 

Hostivice, Červeného Újezdu, Černošic, Č.A.F.C. Praha a FK Řeporyje. Skončili jsme, stejně 

jako minulý rok, druzí. Tentokráte za Slaným, který si převzal cenu od hlavních sponzorů 

turnaje Uhlsportu a restaurace Obzor. 

Odpoledne proběhl ještě rozlučkový zápas dětí a rodičů s posezením a občerstvením u stánku. 

Jako odměnu za skvělou sezónu jsme nechali klukům natisknout trička s nápisem ,,U10 - 

mistr Praha-západ". 

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

mladších žáků a ročníky 2004 zůstali ve starší přípravce. Před podzimní sezónou přešli do 

starší přípravky trenéři Petr Matějovský, Libor Kindl, Čeněk Černík s pomocníky Michalem 

Honkem a Janem Vančurou. Kádr se rozrostl o hráče ročníku narození 2005. Jelikož jsme 

měli tak široký kádr, rozhodli jsme se, že se přihlásíme do soutěže 2 x 5+1, kde se hraje na 

dvou hřištích současně. Ve skupině jsme měli FK Lety, SK Kamenný Přívoz, FK Kazín, TJ 

Červený Újezd a SK Vestec. Hrálo se dvoukolově a my se stali vítězi podzimní části bez 

ztráty jediného bodu. Z deseti zápasů jsme získali 30 bodů a celkové skóre 261:84. 

Sezónu jsme zakončili společně fotbalem s rodiči v tělocvičně. Potom jsme se přesunuli do 

klubovny FK ke společnému posezení. Rodiče, jako již tradičně, připravili pohoštění. Za to 

jim patří dík celého realizačního týmu.  

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  (U8) 

Vedení mladší přípravky pro jarní část soutěže: trenéři Petr Matějovský, Libor 

Kindl. Pomocníci Michal Honek a Jan Vančura. Hráči: Barcal M., Honek M., Matějovský J., 

http://www.fkrudna.cz/
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Fatka V., Jonák V., Nekula R., Pražák A., Vančura M., Veselý V., Vobořil V., Kubásek F., 

Riley M., Veselík D. 

Od ledna 2014 jsme se začali připravovat v hale a na UMT, abychom úspěšně navázali na 

podzim 2013. V rámci přípravy jsme se zúčastnili šesti halových turnajů. Ve třech turnajích 

jsme zvítězili, jednou byli druzí a dvakrát třetí. Jaro 2014 okresního přeboru jsme hráli 

dvoukolově ve skupině s KŽ Králův Dvůr, AFK Loděnice a TJ Chrustenice. Skupinu jsme 

vyhráli a postoupili do finálové skupiny, která se hrála v Rudné za účasti FK Rudná, SK 

Hořovicko, FK Hýskov a AFK Loděnice. I finále jsme vyhráli a bez ztráty bodu se stali 

okresním přeborníkem v sezóně 2013/2014. 

I na podzim hrála mladší přípravka zápasy formou mistrovských turnajů. Soupeřili jsme 

s týmy z Jinočan, Nučic/Dobříče, ale také trošku vzdálenějších Let a Řevnic. Hrací systém byl 

4+1, ale bohužel jen na jednom hřišti. Jelikož máme v této kategorii (ročníky 2006 a 2007) 

cca 20 kluků, vypadalo to, že bude obtížné dostat do „tempa“ co nejvíce hráčů. Naštěstí jsme 

se, spolu s trenéry ostatních týmů, domluvili, že budeme na turnaje vozit dvě mužstva, za což 

jim všem ještě jednou děkuji. V praxi to znamená, že místo 4 zápasů si všechna družstva 

zahrála šestkrát. Lety mají totiž také dostatek fotbalových nadějí. Abychom se ale drželi 

pravidel soutěže, výsledky se oficiálně počítají pouze jednomu družstvu. I přes to, že někteří 

kluci s fotbalem teprve začínají, si nevedeme vůbec špatně. Jsme v klidných vodách středu 

tabulky na třetím místě. Naší prioritou je hrát v první řadě fotbal. To znamená, že se musíme 

stále dokola učit hráč s míčem (za všech situací), přihrávat, obcházet protihráče. A hlavně 

nestřílet góly z půlky hřiště do prázdné brány, nebo malému brankáři „pod víko“. Někteří ze 

soupeřů se, bohužel, ještě stále takovou hrou prezentují a jsou na ni snad ještě pyšní . 

V rámci zimní přípravné části jsme odehráli tzv. Winter Cup v Přední Kopanině. Vždy 1x 

týdně jeden zápas na venkovní UMT. Umístění bylo sice nelichotivé. Sedmí z osmi. Ale po 

pravdě si musíme říct, že někteří soupeři (hlavně Střešovice a Dukla) byli o dost fotbalovější. 

Pro nás obrovská zkušenost a potvrzení, že bez přihrávek se fotbal hrát nedá. 

MINIPŘÍPRAVKA  (U6) 

Kategorie mini-přípravka nebyla z důvodu nedostatku trenérů otevřena. Snad se to podaří 

v roce následujícím.  

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

Revizní komise v roce 2014 pracovala ve složení Ilona Dostálová a Dana Jirečková. Roman 

Pražma svoji činnost v revizní komisi v průběhu roku ukončil. 

Revizní komise zkontrolovala a ověřila hospodaření a vedení podvojného účetnictví a nenašla 

žádná pochybení. 

Revizní komise 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; 

 hospodárně využívá a nakládá se svěřeným majetkem; 

 provádí svou činnost a o schůzích vede knihu zápisů 

Revizní komise vyzývá všechny členy FK Rudná o důsledné a včasné dodržování platby 

členských příspěvků. 

http://www.fkrudna.cz/
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INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU 

Internetové stránky klubu jsou hlavním komunikačním nástrojem mezi jeho členy. O provoz 

www.fkrudna.cz se starají vedoucí jednotlivých družstev i členové výkonného výboru.  
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