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26. 5. 2018 – FK Rudná 
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 

 

OSLAVY 90. VÝROČÍ VZNIKU KLUBU 
Dovolte, abychom vás všechny přivítali na oslavách 90. 

výročí fotbalu v Rudné. Během dnešního dne je pro vás 

nachystáno bohaté menu, které se skládá z následujícího 

programu. 
 

 8
55

 – na trávník vyběhnou naše nejmenší naděje z 

kategorie U8 (mladší přípravka) a sehrají pro vás 

své přátelské utkání. 
 

 10
15

 – to začne „nejostřejší“ zápas dne mezi naším A-mužstvem a TJ 

Spartakem Rožmitál pod Třemšínem. Zatímco naše mužstvo se v minulém 

kole již zachránilo, soupeř bude muset o krajskou příslušnost ještě zabojovat! 
 

 12
00

 - přátelské utkání starší přípravky U10 
 

 13
00

 - přátelské utkání mladších žáků U12 
 

 14
00

 - charitativní utkání FK Rudná (Divize) proti Real Top Praha. Tento 

zápas bude zajisté ozdobou celého dne a vy v něm můžete zavzpomínat na 

naši nejúspěšnější éru. Na trávníku moc rádi opět přivítáme naše bývalé 

hráče, kteří nám dělali radost, převážně v divizním období. Věříme, že se 

zápas bude líbit, protože se nám postaví mnozí hráči z řad úspěšných 

sportovců a také osobnosti, které známe z kultury. 
 

 16
00

 - přátelské utkání starších žáků U15 
 

 17
00

 - oficiální ukončení akce 
 

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kdo se zasloužili o uspořádání této 

akce anebo si našli čas, na ohlédnutí za devadesáti lety naší historie. Velký dík 

patří všem bývalým funkcionářům našeho klubu, protože jejich předešlé práce si 

hodně vážíme. Také děkujeme všem hráčům, kteří s námi toto významné jubileum 

dokáží dnes oslavit. A samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat i všem, kteří 

nám pomohou zápasy řídit z pozic rozhodčích! 
 

Z historie oddílu kopané FK Rudná 
Vznik našeho oddílu FK 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 
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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. 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 sestupujeme ze skupiny B a končíme 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 držíme 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 hrajeme další tři roky a v roce 2007 

padáme až do III. třídy okresu Praha-západ!!! V roce 2010 se blýská na lepší časy 

a vracíme se alespoň do OP. Zde se bohužel držíme, opět pouhé tři sezóny a druhý 

pád do III. třídy přichází v roce 2013. Další tříleté období je zakončeno v roce 

2016 postupem do OP, kdy III. třídu vyhráváme před druhým postupujícím 

Sokolem Dobrovíz. Hned následující sezónu 2017/18 máme 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 letošní sezóně 2017/18  

tedy tuto výzvu přijímáme a věříme, že krajskou soutěž pro Rudnou udržíme i pro 

následující ročník.  
 

TJ Sokol Daleké Dušníky – FK Rudná 0:0 (PK 4:5) 
Po sérii špatných výkonů nás v neděli 20.5.2018 čekal výjezd do Dalekých 

Dušníků. Na podzim jsme dokázali doma tento tým porazit 3:1, ale zápas byl více 

než vyrovnaný. Na rozdíl od nás se soupeř prezentuje nejlepším útokem, nebo 

alespoň jeho hráči dali nejvíce gólů v soutěži. My naopak patříme ke dvěma 

nejhorším týmům, co se produktivity týče. Před zápasem jsem nebyl zrovna 

optimisticky naladěn, protože sestava byla dost okleštěná a se spoustou změn. 

Pozitivní bylo, že se Míra Miller rozhodl nám pomoci svým záskokem mezi 
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tyčemi! Domácí mě také mile překvapili, když do hry od začátku neposlali svého 

nejlepšího střelce Pavla Krásu. Hrálo se za pěkného počasí a na výborně 

připraveném trávníku. On vůbec celý areál je v Dalekých Dušníkách útulný a 

pěkný. Zvolil jsem defenzivnější rozestavení, s cílem zamezit domácím skórovat a 

spoléhat se případně na naše standardky nebo brejky. Na hrotu útoku nastoupil 

osamocený Aleš Němec a v průběhu zápasu si vedl znamenitě. Konečně jsem měl 

zase jednou pocit, že tým se chce o výsledek zdravě poprat a věří stanovené 

taktice! Domácí hráli uvolněně, protože jim v zápase o nic moc už nešlo a ani my 

jsme nepůsobili stresovaným dojmem. Diváci tak mohli vidět celkem vyrovnaný a 

oboustranně kombinační zápas. Troufám si říci, že přes nepatrnou optickou 

převahu domácích, jsme byli nebezpečnějším týmem. V první půli jsme několikrát 

zahrozili střelbou ze střední vzdálenosti. Jenže pokusy Němce, Honzy Sloupa a 

Honzy Krejčího vždy proletěly kousek, nad břevnem domácí branky! Domácí tým 

zahodil svoji největší šanci kolem 30. minuty. To nám unikl hráč po naší levé 

straně a někde na penaltě našel svého nabíhajícího spoluhráče. Tento hráč však 

nezasáhl míč ideálně a ten prošel těsně kolem zadní tyče. Ke konci poločasu jsme 

dvakrát v krátkém sledu zbytečně faulovali a nabídli domácímu týmu zahrávat dvě 

nebezpečné standardky. Naštěstí provedení nebylo tak precizní a Miller schoval 

míč v obou případech ve své náruči. Půle tedy skončila bez branek. ● Do druhé 

půle jsme se báli oživení sestavy ze strany domácích a sami jsme byli zvědavi, jak 

vydržíme se silami. Kluci bojovali, co mohli a domácí jsme do žádné vážné šance 

nepouštěli. Naopak se nám podařilo několikrát nebezpečně zaútočit. Po průniku 

Sloupa a jeho centru, hlavičkoval v pádu Němec opět jen nad branku.  Naše 

obrana stále celkem spolehlivě zachytávala náběhy a pasy na domácí útočníky. 

Paradoxně se zdálo, že sil máme více my, i když jsem mohl jen jednou vystřídat. 

V 75. minutě opustil hrací plochu Milan Berecz, kterého nahradil Brian Doherty. 

Domácí trenér zkusil hru oživit o chvilku dříve, hned dvojitým střídáním a do hry 

se dostal i domácí kanonýr. Velkou šanci měl Marek Kaucký, ale z úhlu mířil 

pouze do brankáře.  Asi v 80. minutě se nám dokonce podařilo vstřelit branku. To 

kopal Němec roh a na zadní tyči našel hlavu Zmeškala, bohužel již předtím prošel 

míč přes koncovou čáru! Oba týmy už soupeři skórovat nedovolily a o druhý bod 

musely rozhodnout penalty. Domácí měli brzy náskok, když hned naši první dva 

střelci (Zmeškal, Samko) selhali.  Za nás pak byli úspěšní, Kaucký, Krejčí, Němec 

a Miller dvě penalty lapil! Po první sérii tak svítilo na tabuli 3:3. Miller dokázal 

svoji penaltu i proměnit, ale ani domácí hráč nezaváhal. Na řadu přišel Hartig, 

který dal a my vedli 5:4. Selhání domácího hráče, který mířil do tyče, a my se 

radovali ze zisku dvou důležitých bodů! Zřejmě tyto body znamenají definitivní 

záchranu B. třídy i pro příští sezónu. ● Všem hráčům patří za tento zápas 

poděkování za přístup. Velmi slušné výkony odvedli Němec, Sloup a náš 

benjamínek Tomáš Bubeník, který zaskakoval na levém beku. ● Sestava: Miller, 

Krejčí, Jellúš, Zmeškal (K), Bubeník, Kaucký, Berecz (75. Doherty), Samko, 

Hartig, Sloup, Němec Petr Vraštil, trenér dospělých  
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Aktuální tabulka – PRODIET I.B třída (skupina E) 

 

Hlavní partneři oslav 90. výročí 

 
 

Veškeré informace, novinky, tabulky a výsledky najdete na 

klubových stránkách www.fkrudna.cz 
 

Děkujeme i našim dalším sponzorům za podporu klubu: 

Technické služby Rudná ● Logosign ● SG Geosan ● BACKBONE 

ZL Comm Line ● Čerpací stanice Šafránka Rudná ● Restaurace Obzor 

Tiskárna EDIT ● TRAST ELDATA poskytovatel internetu ● SAŠ Sklenáři 

CBL Communication by light Luboš Trýb – zemní a výkopové práce 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 SK Petrovice  21 17 0 4 54:27 48 

2 FK Lety 20 14 0 6 46:22 41 

3 MFK Dobříš "B" 20 13 0 7 42:28 39 

4 TJ Tatran Sedlčany "B" 20 12 0 8 53:52 35 

5 TJ Sokol Daleké Dušníky 20 11 0 9 57:38 33 

6 FK Hýskov 20 11 0 9 47:44 33 

7 FK Králův Dvůr "B" 21 10 0 11 43:51 30 

8 FK Rudná 21 10 0 11 29:40 29 

9 TJ Sokol Sedlec-Prčice 20 9 0 11 43:36 28 

10 AFK Loděnice   20 8 0 12 37:49 26 

11 SK Chlumec 21 6 0 15 37:53 19 

12 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem 20 6 0 14 31:49 19 

13 FK Dobříč 1940 20 5 0 15 29:59 16 

Dnes se jedná o poslední domácí zápas jarní 

části sezóny. Přejeme hezké letní prázdniny. 

Těšíme se na vás opět na podzim. 


