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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.
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VÝKONNÝ VÝBOR

Výkonný výbor zahájil v roce 2015 svoji činnost ve složení: Ing. Marcel Vorlíček (předseda
VV), Libor Kindl (sekretář), Lubomír Kocman ml. (hospodář), Martin Lohr, František
Seknička, Radim Veselý a Petr Vraštil. Martin Lohr se však na činnosti VV nepodílel již od
července 2014.
Dne 21. 2. 2015 odstoupili ze své funkce Lubomír Kocman ml. a formálně i Martin Lohr. Ke
dni 30. 4. 2015 pak odstoupil ještě Libor Kindl.
Dne 30. 4. 2015 výkonný výbor zvolil do funkce sekretáře klubu Jana Brychnáče a do funkce
hospodáře Radima Veselého. Oba se ujali své funkce od 1. 5. 2015. Od tohoto data sestává
výkonný výbor z následujících pěti členů: Ing. Marcel Vorlíček (předseda VV), Jan Brychnáč
(sekretář), Radim Veselý (hospodář), František Seknička a Petr Vraštil.
Výkonný výbor se v roce 2015 sešel celkem k 27 schůzím.
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HODNOCENÍ ČINNOSTI

FK Rudná měla v roce 2015 v soutěžích těchto osm družstev:


Dospělí



Dorost (společné družstvo s Červeným Újezdem)



Starší žáci (společné družstvo s Červeným Újezdem, avšak pod hlavičkou Červeného
Újezda)



Mladší žáci U13 (hrající na okrese Beroun)



Mladší žáci U12 (nově založené družstvo, společné družstvo se Zbuzany)



Starší přípravka (společné družstvo se Zbuzany)



Mladší přípravka



Mini-přípravka (obnovena činnost)

V roce 2015 bylo založeno další družstvo, a to mladších žáků U12 a v druhé polovině roku
jsme obnovili činnost mini-přípravky. Bohužel ani Rudná, ani Červený Újezd neměl
dostatečný počet hráčů v kategoriích dorost a starší žáci. Proto se oba kluby domluvily pro
sezonu 2015/2016 na spolupráci. Pokračovala i spolupráce s FC Kmet Rudná. O činnosti
jednotlivých oddílů bude referováno samostatně.
V loňském roce se naše členská základna rozrostla na 215 členů, z toho 125 bylo mládeže.
V tomto roce tedy přibylo 14 členů. Celkový nárůst nezletilých členů však dosáhl čísla 20.
V únoru roku 2015 jsme opět zorganizovali tradiční Karneval sportovců. Jak již je zvykem,
jednalo se o úspěšnou a ziskovou akci.
V průběhu prvního pololetí 2015 jsme v rámci tzv. Fotbalové revoluce (F-re) provedli
digitalizaci členské základny v systémech FAČR a připravili se na online systém zápisů,
hostování a přestupů hráčů a fakturace za služby ze strany FAČR (rozhodčí, přestupy,
pokuty,…). Byla to časově velmi náročná a vyčerpávající práce, ale nyní se nám tato investice
již vrací a všem ulehčuje práci.
V průběhu celého roku proběhlo několik brigád. Kromě obvyklých úklidů hřiště a okolí byly
zbudovány dva nové kiosky (jeden v přední a jeden v zadní části hřiště). Poděkování patří
všem, kteří přiložili ruku k dílu. Celkově však musíme konstatovat, že jak frekvence brigád,
tak i účast na nich byla ve srovnání s předešlým rokem zklamáním. Jako každý rok jsme

Výroční zpráva o činnosti FK Rudná za rok 2015
FK Rudná, Karlovotýnská 471/3, 252 19 Rudná * IČ: 45845093, DIČ: CZ45845093 * www.fkrudna.cz, info@fkrudna.cz

4/14

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, 500,- Kč pro aktivní hráče mini-přípravky (pouze 2. pololetí), 500,- Kč pro
funkcionáře a trenéry a 300,- Kč pro ostatní členy. Celkem jsme na příspěvcích za rok 2015
vybrali 169.500,- Kč. To je sice oproti předchozímu roku opět nárůst (cca o 17%), avšak
nebylo dosaženo plánované částky 200.000,- Kč, se kterou počítal rozpočet. Celkem členské
příspěvky nezaplatilo 84 z celkového počtu 215 členů, tedy 39%.
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 64.700,- Kč. Dále jsme získali nějaké věcné sponzorské dary jako např.
tombolu pro Karneval sportovců, pohonné hmoty, připojení k internetu 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:


Pokračovat v získávání finančních prostředků



Zajistit soulad dokumentů FK s novou legislativou



Zajistit lepší výběr členských příspěvků



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



Organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště

Z těchto pěti úkolů se podařilo splnit čtyři. Jeden úkol splněn nebyl. Konkrétně:
1) Byl získán dostatek finančních prostředků pro běžný chod klubu a drobný rozvoj a
investice. Rozpočet byl, stejně jako loni, mírně přebytkový (6%). Tím se nám podařilo
navýšit finanční rezervy o další desítky tisíc Kč. K 31. 12. 2015 evidujeme na účtech a
v pokladně hotovost 145 tisíc Kč. V pohledávkách pak máme dalších 22 tisíc Kč.
Celkem jsme ke konci roku 2015 vytvořili finanční rezervy ve výši 167 tisíc Kč, které
plánujeme v následujících letech použít na investice a rozvoj těch částí areálu hřiště,
které jsou ve vlastnictví klubu.
2) K získání souladu dokumentů s novou legislativou nám zbývají poslední dva kroky.
V květnu 2015 byly vytvořeny nové stanovy klubu, které jsou v souladu s novou
legislativou ČR a tyto byly dne 26. 5. 2015 vyvěšeny na webových stránkách FK
Rudná (v sekci Ke stažení) a na vývěsce v areálu fotbalového hřiště FK Rudná a
všichni členové byli vyzváni k případným připomínkám. V dvoukolovém
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připomínkovém řízení nebyly výkonnému výboru doručeny žádné připomínky.
Následně byly nové stanovy jednohlasně schváleny v navrženém znění na valné
hromadě konané dne 14. 3. 2016. Posledním krokem je pak zanesení stanov do
spolkového rejstříku do 31. 12. 2016.
3) Výběr členských příspěvků se opět podařilo zvýšit, ale nadále je co zlepšovat i v roce
2016 (více viz výše).
4) K prodloužení nájemní smlouvy se Sokolem na další období po 21. 9. 2016 zatím
nedošlo. Nicméně je připraven návrh nové smlouvy, která bude Sokolu předložena
k jednání v průběhu druhého kvartálu 2016.
5) Brigády na úklid hřiště byly organizovány (viz výše).
Plnění úkolů ostatními členy klubu bylo ve většině zadaných úkolů velmi špatné respektive
často vůbec žádné. Jednalo se o tyto úkoly:


Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků



Snažit se získávat sponzory



Pomoci formou brigád s úklidem a údržbou hřiště



Pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné

Upozorňujeme na to, že pět členů VV společně s třemi trenéry (kteří nejsou členy VV)
fyzicky dlouhodobě nezvládne pokrýt všechny činnosti klubu s 230 členy (stav dle evidence
FAČR ke dni 14. 3. 2016). Pokud se situace a podpora ze strany řadových členů během
prvního pololetí 2016 rapidně nezlepší, hrozí v druhém pololetí roku 2016 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.
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JED NOTLIVÝCH TÝMŮ

DOSPĚLÍ

Na jaře roku 2015 jsme vstupovali do druhé poloviny soutěže z pátého místa a tuto pozici
jsme chtěli minimálně uhájit. Vlivem ztráty motivace a zhoršeným přístupem se nám to
nepovedlo. Na jaře byly výkony odpovídající často se měnící sestavě a jarní bilance byla: 5
výher, 1 remíza a 7 porážek. Poslední zápas v Roztokách jsme odehráli dokonce jen v deseti
hráčích a tak bylo konečné šesté místo maximem. Celková bilance sezóny 2014/15: 13
vítězství, 1 remíza, 12 porážek.
Ve druhé polovině roku jsme vstoupili do sezóny 2015/16 a dali jsme si nesmělý cíl. Chtěli
jsme udržet hráče, kteří u nás již hráli a hostovali, k nim ještě sehnat pár posil a zkusit se v
této sezóně poprat o postup do okresního přeboru. Kádr byl doplněn celkem o pět hráčů a jako
velký přínos se ukázali zejména hráči Zachař a Bialek, které jsme získali na hostování z
Motorletu Praha. Zvýšená konkurence, zkvalitnění kádru a také fakt, že letos ubyl jeden
konkurent, protože do okresu postoupily dva týmy (Kosoř, Roztoky), to vše mělo vliv na náš
vstup do soutěže. Na většině hráčů bylo na podzim patrné, že týmu věří a mají chuť o postup
opravdu bojovat.

Některá utkání jsme zvládli se štěstím (jako třeba hned první kolo s

Jinočany), jedno bylo zkontumováno v náš prospěch, ale některá nám vyšla nádherně.
Ozdobou celého podzimu bylo z naší strany hlavně druhé kolo, kdy jsme na venkovním hřišti
jasně přehráli ambiciózní Dobrovíz, výsledkem 3:1! Bohužel k našemu zklamání jsme
nedokázali zvítězit v posledním kole na hřišti Červeného Újezdu, kde nám chyběli někteří
klíčoví hráči. Odvezli si jen remízu 1:1 a dvě vážná zranění, která budou mít nejspíše vliv i
na jarní část sezóny. Náš náskok na druhou Dobrovíz se tak smrsknul na pouhé tři body.
Celková bilance po podzimu je: 1. místo, 33 bodů, 10 výher, 3 remízy a skóre 39:8! Naši
nejlépe střílející hráči byli tito: 6 gólů Marek Kaucký a Miroslav Rott, 5 gólů Lukáš Vlček a 4
góly Miroslav Kratochvíl. Nejvíce minut a to 1018 odehrál (a zde je také obrovský rozdíl
proti minulým létům) Patrik Zmeškal.
Chceme věřit, že se nám pro jaro podaří kádr udržet, v lepším případě ještě posílit a skutečně
vybojovat postupovou pozici. Uvědomujeme si však, že to nebude lehké a Dobrovíz nás
hodně prověří. Už teď vás zvu k prvnímu domácímu zápasu jara, kdy 2. 4. 2016 budeme v 15.
kole hostit právě našeho největšího soupeře.
Za tým mužů FK Rudná napsal jeho trenér Petr Vraštil
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DOROST (U18)

Bohužel ani Rudná, ani Červený Újezd neměl v kategorii dorostu dostatečný počet hráčů.
Proto se oba kluby domluvily pro sezonu 2015/2016 na spolupráci. Kategorii trénuje Martin
Maxa. Výsledkově si dorost nevede vůbec špatně. Po podzimní části vede tabulku díky
lepšímu skóre před druhým družstvem Hradišťko/Štěchovice. Oba týmy mají po deseti kolech
shodně 18 bodů. Zarážející je bohužel přístup především rudenských dorostenců. Na tréninky
velmi často nechodí, ani se neomlouvají a celkově na ně není spoleh. S takovýmto přístupem
bude na jaře velice obtížné udržet čelo tabulky, motivaci jejich trenéra, stejně tak jako
případnou spolupráci s Červeným Újezdem v další sezóně.
Marcel Vorlíček, předseda VV FK Rudná
STARŠÍ ŽÁCI (U15)

Jarní část sezóny 2014/2015 jsem převzal tým U15 hrající okresní přebor. Tým byl tvořen
čtrnácti hráči ročníků 2001 a 2000. Z toho tři hráči bylo na hostování z Loděnic (Nela
Boudová, Jiří Patejdl a Lucie Landová). Na doplnění jsme využívali čtyři mladší žáky ročníku
2002, kteří se do podzimní sezony přesouvali z kategorie mladších žáků do kategorie starších
žáků (David Zach, Tomáš Bubeník, Jan Cihelka a Marek Svoboda). Dále jsme na výpomoc
využívali Ondru Křižku, který byl v Rudné na hostování ze Slavoje Bruntál. Ačkoli jsme se
celou jarní sezónu potýkali s docházkou jak na tréninky, tak i na mistrovské zápasy, ukončili
jsme sezónu 2014 umístěním na 6. místě z celkového počtu dvanácti družstev. V této části
sezóny se nám díky svým dobrým výsledkům posunuli dva hráči do ligových mužstev (Nela –
Dukla Praha, Ondra – SK Kladno).
Díky znatelným problémům s hráčskou základnou na tréninzích i utkáních na konci jarní části
sezóny 2014 a členské základně pouhých devět hráčů pro další sezónu 2015/2016 pro
kategorii U15, klub FK Rudná přikročil k jednání o sloučení starších žáků klubů FK Rudná a
TJ Sokol Červený Újezd. Toto sloučení přineslo několik pozitivních aspektů. Plánovanou
hráčskou základnu 22 hráčů pro kategorii U15, přestup do krajské soutěže starších žáků díky
umístění Červeného Újezdu na konci sezóny 2014. A v neposlední řadě dva trenéry pro tuto
kategorii. I přes tuto pozitivní situaci jsme se však nadále potýkali s nedostatkem hráčů, jak
na tréninzích, tak i při některých zápasech. Nicméně i přes tyto problémy a jako nováček této
soutěže jsme po podzimní části sezóny na 9. místě z dvanácti týmů. Toto je sice pozitivní
výsledek, ale tento tým má navíc. V průběhu sezóny nám odešli tři hráči (Adam Zelený do
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dorostu, Sam Frýdl a Richard Rubáš na střídavý start do SK Kladno). A bohužel navíc skončil
i druhý trenér z vážných rodinných důvodů.
Již druhou sezónu se potýkáme s nedostatkem hráčů. Existuje pro to několik důvodů:


Lokalita: kvalitní hráči jsou přetahováni do větších klubů hrajících vyšší soutěže



Jiné aktivity: největším konkurenčními sporty jsou florbal a tenis



Rodiče: slabá podpora ze strany rodičů beroucí fotbal jen jako kroužek



Ostatní: neochota dnešní mládeže na sobě tvrději pracovat, zejména ve starších
kategoriích

Základním cílem je tedy nutnost vypracovat do budoucna strategii, jak si hráče udržet a
motivovat k výsledkům.
I přes toto všechno je pozitivní, že umíme jako klub vychovat kvalitní hráče, kteří nás
reprezentují v nejvyšších žákovských soutěžích velkých klubů.
Za tým starších žáků FK Rudná napsal jeho trenér Václav Křižka
MLADŠÍ ŽÁCI (U13)

V této sezóně jsme se s dětmi ročníku narození 2003 posunuli o kategorii výše, a sice do
mladších žáků, kde jsme opět dohonili naše bývalé spoluhráče Tomáše Bubeníka, Honzu
Cihelku, Marka Svobodu a nově přišedšího Davida Zacha (všichni ročník 2002). Naopak, kdo
s námi už nechtěl hrát a zůstal raději u florbalu, byl Kryštof Kříž, takže nás zůstalo třináct.
Mimo výše zmiňovaných ještě Dominik Jedlička, Kuba Hora, Kuba Talaš, Marek Libich,
Ondra Vobořil, Tom Riley, Petr Šáfr, Lukáš Košteyn a na dlouhodobé hostování z Drahelčic
jsme získali Marka Vojáčka.
Sezónu jsme zahájili na berounském okrese, protože hracími dny jsou pátky, abychom mohli
doplňovat starší žáky, kdyby jich bylo o sobotách málo. V tabulce, která nečítala mnoho
kvalitních mužstev, nám byli největšími soupeři Loděnice, Beroun a Králův Dvůr, který naši
skupinu a posléze i celý okres vyhrál. My jsme skončili na 2. místě.
V závěru sezóny se nám nepodařilo najít vhodný termín k tradičnímu turnaji spřátelených
mužstev, protože jak turnajů v Praze a okolí přibývá, tak mužstev ochotných přijet do Rudné
ubývá!
Zahráli jsme si tedy s rodiči proti dětem předprázdninový zápas a sešli jsme se poté až v srpnu
na pravidelném soustředění ve Mšeně, kde už díky přerozdělení dětí, vznikla dvě mužstva
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mladších žáků, U12 a U13. V úvodu zprávy zmínění kluci ročníku 2002 přešli do starších
žáků U15 a naše soupiska se rozrostla o Kubu Podlipného, Vojtu Vobořila a mého syna
Vojtu. Tomáš Záruba skončil s fotbalem hned po soustředění. Zbylo nás tedy dvanáct.
V závěru a po přelomu roku 2014/15 jsme si s Honzou Brychnáčem zvýšili trenérskou licenci
z C na B-UEFA, abychom uměli ještě lépe trénovat mládež v Rudné.
Za tým mladších žáků U13 FK Rudná napsal jeho trenér Radim Veselý
MLADŠÍ ŽÁCI (U12)

Na podzim roku 2015 hráči ročníku 2004 postoupili ze starší přípravky do kategorie mladších
žáků. Protože jsme si však chtěli s těmito hráči klást vyšší cíle, rozhodli jsme se založit
kategorii „mladších“ mladších žáků, k nim posunout vybrané hráče ročníku 2005 (stále ještě
spadajících do kategorie starší přípravky) a s nimi se pokusit hrát proti fotbalistům o rok až
dva starším. Čekali jsme, že to bude těžké a že okusíme porážku častěji, než jsme byli
doposavad zvyklí. To se však nenaplnilo a po půlce soutěže vedeme skupinu B okresního
přeboru mladších žáků se sedmi výhrami a jednou (nešťastnou) prohrou a celkovým skóre
64:12 a už se těšíme na duben, kdy nám začíná jarní část.
Nezaháleli jsme však ani v zimě. Přihlásili jsme se do Zimní ligy na Zličíně a zde vyhráli
skupinu A. Soupeři nám byli Fotbalová akademie Alexe Zbůra, SK Benešov, FC Zličín,
Kralupy 1901, SK Aritma Praha a Sokol Řepy. Postoupili jsme tak do finálové skupiny, kde v
průběhu března odehrajeme ještě tři zápasy proti prvním třem mužstvům ze skupiny B.
Konkrétně Spartě Praha, „béčku“ Fotbalové akademie Alexe Zbůra a SK Slaný. Cílem je se
umístit v konkurenci čtrnácti mužstev do pátého místa. Tak uvidíme.
Závěrem si neodpustím povzdechnout, že dosahovat podobných úspěchů v příštích ročnících
bude podstatně těžší. Hlavním faktorem, který kopne dětský a mládežnický fotbal v Rudné o
několik roků zpět, je podle mého názoru, nový přestupní řád, který vstoupí v platnost 1. 6.
2016. Díky jemu, zřejmě přijdeme o několik talentovaných hráčů.
Aktuální sestava: Brychnáč David (11), Holý Marek (1), Mareček Matěj (12), Mysliveček
David (14), Vorlíček Adam (13), Vorlíček Jakub (4), Černík Čeněk (10), Fatka Václav (9),
Honek Martin (7), Matějovský Jan (8), Nekula Richard (2). Prvních šest uvedených hráčů je
ročník narození 2004, zbývajících pět ročník 2005.
Za tým mladších žáků U12 FK Rudná napsal vedoucí mužstva Marcel Vorlíček
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA (U10)

Na jaře roku 2015 jsme úspěšně navázali ještě jako starší přípravka na podzimní sezónu z
roku 2014 a s devatenácti vyhranými zápasy z celkových dvaceti, ziskem 57 bodů a skórem
526:196 jsme bezkonkurenčně vyhráli skupinu A okresního přeboru starších přípravek. Proto
jsme se dne 14. 6. 2015 zúčastnili finálového turnaje o přeborníka okresu, který jsme taktéž
vyhráli vítězstvími 19:4 nad Hradišťkem a 22:2 nad Dolními Břežany. Díky tomuto úspěchu
jsme, stejně jako v loni, postoupili do krajského finále v Čáslavi, které bylo pro naši kategorii
to nejvyšší, čeho jsme mohli dosáhnout. Bohužel, díky smůle a hlavně vážnému zranění
jednoho hráče, které se podepsalo na psychice ostatních, jsme obsadili „jen“ šesté místo.
Za tým starší přípravky FK Rudná napsal vedoucí mužstva Marcel Vorlíček
Starší přípravka hraje zápasy systémem 5+1 na dvou hřištích. Soupeříme s týmy z trošku
větší vzdálenosti, ale není to zas tak hrozné jako v loni, kdy naši předchůdci museli třeba až
Kamenného Přívozu. To my jezdíme „pouze“ do: Průhonic, Vestce, Roztok, Kazína, Let,
Dolních Břežan a Hradištka (které je asi o 2km dále než zmíněný Kamenný Přívoz).
Jelikož naši předchůdci celou okresní soutěž vyhráli, byly jsme všichni zvědaví, jak se bude
dařit nám. Hned v prvním domácím utkání jsme zjistili, že soupeři nechtěli nechat nic náhodě
a pořádně se na nás připravili. My jsme snad byli hlavami ještě na prázdninách. Borci z Let
nás doslova zostudili, a sice drtivou porážkou o 40 gólů. A to ještě část zápasu odehráli na
jednom hřišti cíleně oslabeni o jednoho hráče, abychom si alespoň trochu zahráli. No tak to
byla přímo ledová sprcha. V dalších zápasech jsme předváděli o dost lepší výkony, ale na
vítězství jsme čekali až do dalšího domácího zápasu. Pak jsme předvedli „šňůru“ tří výher
v řadě a začali jsme pomalu stoupat tabulkou. Po odehrání celé podzimní části sezóny a
předehrávky tří kol jarní části jsme na šestém místě z osmi. Kdeže ty loňské sněhy jsou?
V rámci zimní přípravy jsme se zúčastnili pár turnajů v sousedních Zbuzanech v hale s UMT
povrchem. Podobně jako u mladší přípravky jsme sice odehráli pár dobrých zápasů, ale je
vidět, že starší ročníky už mají konkurenci velmi silnou. A tak jsme na většině turnajů končili
na úplném chvostu. Nicméně v jednom z turnajů jsme se potkali i z týmem z Let a světe div
se, uhráli jsme s nimi remízu 2:2. Zprvu jsme dotahovali z 0:2, ale ke konci jsme byli krůček
od výhry. Lety byly jako opařené z toho, co jsme proti nim schopni zahrát. Nutno podotknout,
že již ve druhém soutěžním zápase jsme s nimi hráli o moc vyrovnanější partii, než na začátku
sezóny. Zde nás musím velmi pochválit.
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Jarní část soutěže bude, díky předehraným zápasům z podzimu, velmi krátká. Začínáme 10.
dubna a končíme již 1. května. To asi aby nám neuteklo fotbalové Euro ve Francii .
Budeme velmi rádi, když si najdete čas a přijdete se podívat a povzbudit nás k co nejlepším
výkonům.
Za tým starší přípravky FK Rudná napsal trenér přípravek Honza Brychnáč
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (U8)

Pro letošní rok se nám bohužel nepodařilo sehnat dostatečný počet trenérů a tak jsem se ujal
vedení dvou týmů po sobě jdoucích, a sice mladší a starší přípravky.
Mladší přípravka hraje zápasy formou mistrovských turnajů. Soupeříme s okolními týmy z
Jinočan, Dobříče, Úhonic a Chotče (které má dvě družstva).
Hrací systém je 4+1 na jednom hřišti. Spousta kluků (ročník 2006) se posunula do starší
přípravky. K nám se připojili „pouze“ čtyři borci ročníku 2008. Proto jsme nový herní systém
kvitovali s povděkem.
Po podzimní části jsme zatím na druhém místě. Těsně o bod před třetím týmem Úhonic, ale s
velkou ztrátou na vedoucí Jinočany.
Naší prioritou je hrát v první řadě fotbal. To znamená, že se musíme stále dokola učit hrát s
míčem (za všech situací), přihrávat, obcházet protihráče atd. A hlavně nestřílet góly z půlky
hřiště do prázdné brány, nebo malému brankáři pod „víko“. Někteří ze soupeřů se bohužel
ještě stále takovouto hrou prezentují a jsou na to snad i pyšní.
V rámci zimní přípravné části jsme odehráli pár turnajů v sousedních Zbuzanech a pražském
Braníku. Vždy to bylo v hale s UMT povrchem. Předvedené výkony se velmi lišily a umístění
bylo také pokaždé jiné. Například v jednom turnaji jsme hráli sice vyrovnaný zápas s každým
soupeřem, ale vždy jsme byly o 1 až 2 góly méně úspěšní. Za to jsme doslova „přejeli“ nám
natolik známý tým z Jinočan, který celý turnaj sice vyhrál, ale my jsme byli ve všem lepší a
po právu jsme vyhráli rozdílem čtyř branek. Slušný příslib do jarní části sezóny, která pro nás
startuje 17. dubna. Snad díky letošnímu Euru ve Francii končíme již 28. května. Ale o týden
dříve (22. května) budeme hrát na domácím stadiónu a doufám, že z něj uděláme, jako v loni,
nedobytnou pevnost a celý turnaj ovládneme.
Za tým mladší přípravky FK Rudná napsal trenér přípravek Honza Brychnáč
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MINI-PŘÍPRAVKA (U6)

Po zhruba roční přestávce začaly v dubnu 2015 zase probíhat tréninky nejmladších dětí, tzv.
mini-přípravky, což v současnosti představuje děti ročníku 2009 a mladší.
Tréninků se zúčastňuje pravidelně cca 15 dětí.
Na jaře probíhaly tréninky 1x týdně, od podzimu již trénujeme 2x týdně:


středa a pátek 16-17:15 na trávě nebo



v zimním období středa umělá tráva u školy 16-17h a tělocvična v sobotu 9-10:30

Udržet dva tréninky týdně se daří i díky zapojení rodičů.
Jsme zapojeni do programu Fotbalová abeceda, jehož cílem je rozšiřovat počty dětí
předškolního věku věnujících se fotbalu. Trénujeme způsobem vhodným pro tuto věkovou
skupinu - nácvik základních fotbalových a pohybových dovedností probíhá pokud možno
hravou formou.
Po zhruba půl roce trénování a náboru jsme se začali pouštět do hraní zápasů:


Zúčastnili jsme se v prosinci a v lednu prvních dvou turnajů Fotbalové abecedy. Na
jednom z nich jsme dokázali získat v konkurenci 9 týmů 3 místo.



Začali jsme hrát přátelské zápasy s okolními týmy.

Rozhodně uvítáme jak nové chlapce a dívky, tak zájemce o trénování malých dětí. Bude
potřeba najít trenéra pro mladší přípravku v nové sezóně (ročníky 2008 a 2009).
Za tým mini-přípravky FK Rudná napsala jeho trenérka Iva Riley
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ZPRÁVA REVIZNÍ KOMIS E

Revizní komise v roce 2015 pracovala ve složení Ilona Dostálová a Dana 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 2015 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 již dlouhodobý problém klubu, ale nutno říci, že se platební kázeň členů
oproti minulému roku zlepšila.
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