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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 (dále KP) 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 KP, což je druhý největší úspěch rudenské kopané. 

V roce 1989 přichází další milník naší historie. A-mužstvo končí v 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 okresního přeboru 

(dále 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 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. 

ÚVOD 
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V sezóně 2017/18 jsme tuto výzvu přijali a věříme, že krajskou soutěž pro Rudnou udržíme i pro následující 

ročníky. A to se daří i v následujících sezónách 2018/19 resp. 2019/20. 

V roce 2018 klub důstojně oslavil 90. let své existence. 

Výkonný výbor (dále VV) vykonával svoji činnost v loňském roce ve složení: Jan Geleti (předseda), 

Jan Brychnáč (sekretář), Daniel Šmíd (hospodář), Daniela Jirečková (člen), František Seknička (člen), 

Radim Veselý (člen) a Petr Vraštil (člen). 

Ke změně členů došlo na volební Valné hromadě konané dne 22. ledna 2019. Zde došlo také ke změně členů 

Kontrolní komise, která je nově ve složení: Lubomír Kocman ml. (předseda), František Kubásek (člen) a Pavel 

Mařánek (člen). 

Ke změně předsedy a místopředsedy klubu došlo volbou na jednání VV dne 4. února 2019. 

Výkonný výbor se v loňském roce sešel celkem k 27 schůzím. 

V loňském roce čítala základna klubu 192 členů: aktivních hráčů bylo 153 a z toho 105 tvořila mládež (69%). 

Výrazný rozdíl oproti roku 2018 souvisí se zohledněním stavu dlouhodobě neplatících členů. 

V soutěžích jsme měli těchto osm (8) družstev: 

- Dospělí „A“ 

- Dospělí „B“ 

- Dorost 

- Starší žáci 

- Mladší žáci 

- Starší přípravka 

- Mladší přípravka 

- Mini-přípravka 

Pro soutěžní sezónu 2019/2020 jsme se rozhodli znovu založit družstvo dorostu, abychom podpořili 

sportovní aktivity početné generace dospívajících chlapců, zabránili ukončení jejich sportovní kariery nebo 

odchodu do jiných klubů a zajistili jim snazší přechod do družstva dospělých. 

Herní kvalita hráčů, trpělivá práce trenérů a podpora ze stany klubu se odráží i v účasti třech (3) našich 

družstev v krajské soutěži, konkrétně: Dospělí A, Dorost a Starší žáci. 

VÝKONNÝ VÝBOR 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 
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V této souvislosti jsme z dotačního programu MŠMT Můj Klub 2019 družstvům Dorostu a Starší žáci zakoupili 

reprezentativní kompletní tréninkové sety v klubových barvách vč. znaku a/nebo názvu klubu v částce cca 

110.000,-Kč. Z této dotace byly také zakoupeny dvě nové bezpečnější stacionární hliníkové branky (7,32 x 

2,44m) v ceně 65.000,-Kč. 

Z důvodu dostatečného počtu hráčů v ostatních mládežnických kategoriích jsme nebyli nuceni tvořit 

sdružená družstva s týmy z okolních obcí (jednáno pouze s FK Jinočany) a i nadále pokračovala úzká 

spolupráce s klubem Kmet Rudná. 

O činnosti jednotlivých oddílů bude referováno samostatně jednotlivými trenéry (viz níže). 

Organizace a správa „mistrovských“ zápasů i většina další agendy je vedena elektronicky v informačním 

systému FAČR. Jako v předešlých letech se jedná o online systém zápisů, hostování a přestupů hráčů, 

fakturace za služby ze strany FAČR (rozhodčí, přestupy, pokuty,…), hlášenky, změny termínů utkání 

a žádosti o dotace. 

V průběhu loňského roku, stejně jako v létech předešlých, proběhla brigáda za účelem úklidu hřiště 

a okolí. Tímto všem účastníkům děkujeme. 

16. února 2019 jsme opět zorganizovali tradiční Karneval sportovců. Oproti předchozímu roku byla účast 

výrazně menší, což se bohužel odrazilo v nižší ziskovosti akce. Na druhou stranu dobrá zábava přátel 

a fanoušků našeho klubu rozhodně nechyběla. 

Nově jsme na konci dubna uspořádali oslavy Filipo-jakubské noci resp. pálení čarodějnic a vítání jara. 

Na začátku listopadu se pak, pod organizační taktovkou Radima Veselého, uskutečnila burza klubového 

oblečení, kopaček a jiného sportovního vybavení. 

I když jsme byli celkem skeptičtí k tomu, jak obě akce dopadnou, nakonec naplnily naše očekávání, 

kterým bylo přátelské setkání členů klubu a vzájemná výpomoc. 

V červnu se hráči mladších a starších žáků zúčastnili mezinárodního turnaje „Bavaria cup“, který se konal v 

bezprostřední blízkosti mnichovské Allianz arény v obcích Karlsfeld a Gunding. 

Dopravu nám sponzorovali zaměstnanci TNT prostřednictvím paní Karin Říhové a palivo na cestu zase firma 

CITFIN prostřednictvím p. Kovácse, kterým patří veliké díky za bezproblémový přesun tam 

i zpět. 

 Samotný turnaj probíhal stejně jako minulý rok, v přátelském duchu všech mužstev z blízkého 

i vzdálenějšího okolí. Kluci si zahráli proti Francouzům, Dánům, Polákům, Italům, ale i proti ligovým mužstvům 

z Čech. 
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 Vzhledem k naší jazykové „nevybavenosti“ nám pomohli nejen řídit, ale hlavně komunikovat 

s pořadateli Karel Vančura a Oldřich Pavlovský. Jako zdravotní dozor se naší výpravy zúčastnil Jarda 

Mysliveček. 

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. Svou kvalitou 

travnatého povrhu je naše hřiště vyhlášené, za což vděčíme dlouholeté péči našeho správce Františka 

Sekničky. 

Významnými akcemi (investicemi) byla 1) náhrada dosluhující kovové nádrže na zavlažování hřiště za novou 

plastovou s dvouplášťovou stěnou v ceně 96.000 Kč, která byla uložena do země a 2) nákup nového 

profesionálního sekacího traktůrku za cca 144.000 Kč. 

Ke konci roku jsme uzavřeli smlouvu s Lomy Mořina (IČ: 614 65 569) o zániku předkupního práva na pozemek 

100/59 v katastrálním území Dušníky u Rudné o výměře 538 m2, který vznikl oddělením z pozemku 

parcelního čísla 100/57. 

 Pozemek se nachází se v ochranném pásmu železnice, není napojen na žádné inženýrské sítě a na 

východní části pozemku je zatížen navážkou zeminy do výšky cca 2 m. Je zatravněn a nacházejí se na něm 

náletové a plevelné stromy a keře. 

Co se týče výše členských příspěvků, pak byly zachovány ve výši 3.000 Kč pro aktivní hráče s výjimkou mini-

přípravky, 1.500 Kč pro aktivní hráče mini-přípravky a 500 Kč pro ostatní členy. 

Celkem jsme na příspěvcích za rok 2019 vybrali 253.750,- Kč z plánovaných 306.000 Kč (83%). 

 Oproti předchozímu roku jde o nárůst o cca 20%. Celkem členské příspěvky alespoň částečně zaplatilo 

131 členů ze 192, tedy 68%. 

 Vyšší absolutní částky vybraných příspěvků se dosáhlo především lepší platební morálkou rodičů 

i aktivnější komunikací se členy klubu. 

S ohledem na náročnou dobrovolnickou činnost výkonného výboru i trenérů klubu nebudeme od těchto 

členů příspěvek vybírat, a to s účinností od 1. 3. 2019. 

 V této souvislosti byl také snížen členský poplatek dětem trenérů a členů výkonného výboru na 500,-

Kč, a to s účinností od 1. 3. 2019. 

 Další schválenou změnou, která souvisí s výší členského poplatků, je úprava u družstev dospělých, tak 

aby byla pro hráče více motivační: 

A tým: roční výše maximálně 1.000 Kč s tím, že na začátku jarní sezóny uhradí 500 Kč a na začátku 

podzimní sezóny zbytek. 
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o Motivační bonus: odehraje-li daný hráč min. 75% zápasů (tj. bude-li na soupisce) 

nemusí na začátku podzimní sezóny uhradit doplatek 500 Kč.  

B tým: roční výše maximálně 2.000 Kč s tím, že na začátku jarní sezóny uhradí 500 Kč a na začátku 

podzimní sezóny zbytek. 

o Motivační bonus: odehraje-li daný hráč min. 75% zápasů (tj. bude-li na soupisce) 

uhradí na začátku podzimní sezóny pouze doplatek 1.000 Kč (tj. -500 Kč) 

I přes pokračující podstatné vytížení výkonného výboru se nám podařilo získat sponzorské dary ve výši 55.600 

Kč (plánováno bylo 50.000 Kč). Ty byly finanční, věcné a formou služeb, jako např. tombola pro Karneval 

sportovců, pohonné hmoty a pronájem tranzitů na mezinárodní turnaj v Německu, připojení k internetu, 

účetní práce atd. 

Další podstatnou finanční pomocí bylo získání těchto dotací od: 

 Města Rudná ve výši 390.000 Kč 

 MŠMT „Můj Klub 2019“ ve výši 193.000 Kč 

 Středočeského kraje „Fond sportu, volného času a primární prevence“ ve výši 100.000 Kč 

 Okresního fotbalového svazu ve výši 10.000 Kč 

Jako každý rok bychom chtěli zvlášť poděkovat Lubomíru Kocmanovi st. za jeho v řadě již několikáté zajištění 

velmi bohaté tomboly pro náš karneval. Poděkování také náleží Lubomíru Kocmanovi ml. za převod domény 

a webhostingu resp. kompletních webových stránek a poštovních schránek k novému profesionálnějšímu 

poskytovateli. 

Velké poděkování však patří všem, samozřejmě i jednotlivým dárcům, kteří se podíleli jakoukoliv formou na 

podpoře klubu. Vyzdvihnout však musíme dlouhodobou a finančně nejpodstatnější podporu ze strany Města 

Rudná. 
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Na minulé valné hromadě byly výkonnému výboru uloženy následující úkoly: 

1. pokračovat v získávání finančních prostředků, 

2. zajistit lepší výběr členských příspěvků, 

3. organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště, 

4. pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu, 

5. pokračovat v obnově dosluhujících investic 

Z těchto pěti (5) úkolů se nám podařilo zcela splnit čtyři (4) a jeden pouze částečně. Konkrétně: 

1. byl získán dostatek finančních prostředků pro běžný chod klubu a drobný rozvoj a investice. Rozpočet 

jsme, stejně jako v předešlých létech, udrželi přebytkový (8%). Tím se nám podařilo za rok 2019 

„uspořit“ 103.597 Kč (reálné Příjmy versus Výdaje). 

Obdrželi jsme také dotace od: 

 Města Rudná: 390.000 Kč 

 MŠMT „Můj Klub 2019“: 193.000 Kč 

 Středočeského kraje „Fond sportu, volného času a primární prevence“: 100.000 Kč 

 Okresního fotbalového svazu: 10.000 Kč 

K 31. 12. 2019 jsme evidovali na účtu a v pokladně částku v celkové výši 269.724,54 Kč. 

Tyto finanční prostředky jsou připraveny pro případné nenadálé události, na budoucí investice 

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

2. Výběr členských příspěvků v roce 2019 opět narostl, a to především díky lepší platební morálkou 

rodičů i aktivnější komunikací se členy klubu (viz výše). Tento úkol je tedy považován za splněný 

částečně a bude potřeba se jím i nadále zabývat. 

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

4. Udržení všech funkcí a družstev klubu se nám s maximálním úsilím všech členů výkonného výboru 

stále daří. 

5. Obnova dosluhujících investic započala. Dle plánu z loňského roku byl zakoupen nový profesionální 

sekací traktůrek za cca 144.000 Kč (za přispění Středočeského kraje částkou 100.000 Kč) a byla 

zakoupena a pod zem nainstalována nová plastová dvou-plášťová nádrž na vodu (celková částka činila 

96.000 Kč). 

Plnění úkolů ostatními členy klubu: 

1. Bezpodmínečně dodržet povinnost platby členských příspěvků za dané období: 

 opětovné zlepšení oproti předchozímu období (částečně splněný úkol) 

2. Aktivně pomáhat s udržením všech funkcí a družstev klubu: 

 dlouhodobě pomáhá pouze několik dobrovolníků. 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2019 
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3. Snažit se získávat sponzory: 

 plněno v rámci očekávání (viz výše). 

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 opakovanou pomoc několika málo členů/fanoušků klubu a FC KMET, 

kteří pravidelně na mistrovská utkání chodí. 

I když se počet členů výkonného výboru rozrostl na sedm (7) - z toho je pět trenérů, a máme další tři trenéry 

- kteří nejsou členy VV, musíme opět upozornit na skutečnost, že z dlouhodobého hlediska je čím dál těžší 

pokrýt všechny činnosti klubu. Zopakujeme, že pokud se situace a podpora ze strany řadových členů nezlepší, 

reálně hrozí útlum činnosti klubu, uzavírání soutěžních družstev a v nejkrajnějším případě ukončení činnosti 

FK Rudná, jako celku 

Valná hromada na základě návrhu výkonného výboru stanovila pro rok 2020 následující úkoly: 

1. Úkoly pro výkonný výbor: 

a. pokračovat v získávání finančních prostředků, 

b. organizovat brigády na úklid a údržbu hřiště, 

c. pracovat na udržení všech funkcí a družstev klubu, 

d. pokračovat v obnově dosluhujících investic, 

e. domluvit úpravu nájemní smlouvy se Sokol Rudná v délce trvání 8 resp. 10 let, 

f. odstranit závady na stadionu zjištěné fotbalovými svazy Praha-Západ, 

g. vyhotovit seznam úkonů (včetně lhůt), které se váží k dotacím v době jejich udržitelnosti. 

2. Úkoly pro všechny členy: 

a. bezpodmínečně dodržovat 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, 

e. pomáhat s pořadatelskou službou při utkáních v Rudné. 

3. Valná hromada schválila: 

a. Zprávu o činnosti v roce 2019 

b. Zprávu kontrolní komise za rok 2019. 

c. Zprávu o hospodaření v roce 2019. 

d. Návrh rozpočtu na rok 2020. 

e. Navrhované změny ve výši členských příspěvků (viz Hodnocení činnosti výše). 

VALNÁ HROMADA 
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f. Záměr prodeje pozemku parc. č. 100/55, k. ú. Dušníky u Rudné a pověřuje Výkonný výbor 

k jednání a uzavření smlouvy. 

Kontrolní komise v roce 2019 pracovala ve složení: předseda Lubomír Kocman, členové František Kubásek 

a Pavel Mařánek. 

Předmětem kontroly bylo hospodaření Spolku a nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky 

poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejnoprávních rozpočtů. Kontrolní komise dále zkontrolovala 

činnost výkonného výboru. 

Ad hospodaření Spolku 

Kontrolní komise zkontrolovala hospodaření Spolku za rok 2019. 

Účetnictví zajišťuje pro Spolek spol. KARIKATOUR, s.r.o. Sídlo: Na Výsluní 1059/57, 252 19 Rudná, 

Identifikační číslo: 61063746. 

Hospodaření Spolku za rok 2019 skončilo ziskem 103 597,31 Kč. 

Přijaté dotace: 

 Okresní fotbalový svaz: 10 000 Kč 

 Středočeský kraj:  100 000 Kč (nákup nové sekačky) 

 MŠMT „Můj Klub 2019“: 193 000 Kč 

 Město Rudná:   390 000 Kč 

Účetní záznamy jsou vedeny příkladně a přehledně. 

Ad Nakládání s dotacemi 

Kontrolní komise zkontrolovala nakládání s dotacemi. 

Účelová dotace Středočeského kraje byla použita na nákup nového traktoru na sekání trávy. Dotace 

Okresního fotbalového svazu byla použita na sportovní činnosti Spolku. Dotace města Rudná a MŠMT byla 

použita v souladu s účelem uvedeným v žádosti o dotaci. 

Kontrolní komise doporučuje vyhotovit seznam úkonů včetně lhůt, které se k dotacím váží v době 

udržitelnosti dotace. 

Ad Činnost Výkonného výboru  

Na valné hromadě dne 22. 1. 2019 byl zvolen nový výkonný výbor ve složení: Jan Brychnáč, Jan Geleti, Daniela 

Jirečková, František Seknička, Daniel Šmíd, Radim Veselý, Petr Vraštil. Předsedou výkonného výboru byl dne 

4. 2. 2019 zvolen Jan Geleti. 

Výkonný výbor se v roce 2019 sešel ke svému jednání celkem 27x. 

 

ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 
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Kontrolní komise konstatuje, že výkonný výbor v souladu se stanovami FK Rudná z.s.: 

 řádně organizuje a řídí účast FK Rudná z.s. ve fotbalových soutěžích; 

 využívá svěřený majetek 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: 

a) Kontrolní komise zkontrolovala a ověřila hospodaření a vedení podvojného účetnictví. Při kontrole 

dokladů nebyly zjištěny nedostatky ve vedení hospodaření, správnosti vynaložených finančních 

prostředků ani v předkládaných výkazech a vyúčtováních. 

b) Kontrolní komise dále konstatuje, že v roce 2019 nemusela řešit žádný podnět od členů Spolku. 

c) Kontrolní komise doporučuje vyhotovit seznam úkonů (včetně lhůt), které se váží k dotacím v době 

jejich udržitelnosti. 

DOSPĚLÍ „A“ – Petr Vraštil 

Na jaře roku 2019 čekal naše Ačko boj o přežití ve středočeské I. B třídě. Po podzimu jsme získali 16 bodů a 

bylo nám jasně, že k záchraně je třeba počet alespoň zdvojnásobit. Tým opustili hráči Másílko (přestup do 

Klecan) a Votava, který odehrál pouze jeden zápas a vrátil se do Sokola Dobrovíz. S očekáváním posílení se 

podařilo přivést hned tří hráče z TJ Karlštejn, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Jmenovitě šlo 

o hráče Václava Mráčka, Karla Rulfa a Michala Slowika. Začátek jara byl z naší strany hororový. Na úvod jsme 

schytali tři debakly 7:0 v Letech, 4:0 doma s Chlumcem a 6:0 ve Zdicích. Nutno říci, že šlo o týmy ze špičky a 

důležité zápasy nás teprve čekaly. I tak to s psychikou hráčů mávalo. Ve čtvrtém jarním kole jsme konečně 

poprvé bodovali, když jsme po výhře na penalty, brali dva body v domácím zápase s rezervou Králova Dvora. 

První opravdu existenční zápas na půdě Chotče nám vyšel nejlépe Z celé soutěže a po výhře 6:2 jsme se drželi 

těsně nad pomyslnou vodou. Pozitivní a důležité bylo, že se nám po půl roce vrátil do branky Jan Soukup! 

Následně jsme si situací zkomplikovali domácí porážkou 6:0 od Sokola Daleké Dušníky a těsnou prohrou 1:0 

z Černolic. Pak přišlo povinné vítězství 5:0 s Béčkem Hořovic. I konkurence však bodovala a spodek tabulky 

byl stále vyrovnaný. Bohužel se dalo vytušit, že z naší skupiny sestoupí hned tři nejhorší týmy. Další zápas 

jsme odehráli v sousedních Loděnicích a dlouho to vypadalo, že si nějaký bod odvezeme, ale v samém závěru 

jsme dostali gól na 2:1 a zase jsme se ocitli nad propasti. Doma jsme naštěstí zabrali a porazili 3:1 Milín. Pak 

přišel další veledůležitý zápas v Novém Kníně, který byl naším přímým konkurentem v boji o záchranu. Zápas 

jsme rozehráli výborně a vedli 2:1, ale posledních 30 minut nám vůbec nevyšlo a na konci se radoval soupeř 

z výhry 5:2! Stále jsme měli sice situaci ve svých rukou, ale už jsme si nemohli dovolit ztratit! Poslední dvě 

kola šla o všechno. Nejprve jsme doma v dalším zápase o šest bodů dokázali šťastně zvítězit nad Béčkem 

PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ 
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Dobříše 2:1. Bohužel zabrala i Choteč. O našı budoucnosti muselo rozhodnout až poslední kolo! Jeli jsme do 

Rožmitálu, který se pohyboval na čtvrtém místě tabulky a k jistotě setrvání v soutěži, jsme nesměli prohrát. 

Podařilo se mi přesvědčit hráče, o co jde, a vyrazili jsme v nejlepší možné sestavě. Soupeř si přišel na závěr 

sezóny jen zahrát, ale mohl hrát uvolněně. Hráči konečně bojovali, jak se patří a po proměněné penaltě, 

kterou zahrával Lukáš Houha, jsme brali tři body za výhru 1:0! To znamenalo, že si B. třídu zahrajeme i 

v následující sezóně. Nejlepším jarním střelcem byl právě Houha, který zaznamenal pět branek. 

Podzim roku 2019 jsme tedy zahájili opět v B. třídě, ale nově jsme startovali ve skupině A, kde se pohybují 

výhradně týmy z okresů Kladno a Rakovník. Tým doznal těchto změn. Odešel Lukáš Houha do Libušina. 

Do našeho mužstva naopak přišli Jakub Oliva ze Stodůlek, Jiří Vanta z Bečvár, Ondřej Lípa z Měchenic, Tomáš 

Hauptlorenz a Aleksandar Stojanov, což jsou prvně registrovaní hráči. Bohužel se nepodařily návraty po 

operacích kolen hráčům Millerovi a Zmeškalovi. Drtivou část podzimu chyběl kvůli zranění 

i Kaucký. Když k tomu připočtu sedmi-zápasovou absenci Samka, zranění Mráčka z 5. kola, a to že se 

v průběhu podzimu rozhodl ukončit činnost i Soukup, bylo opět zaděláno na boj o přežití. Je škoda, že se tým 

nescházel v nejlepším a pravidelném složení. Průběh soutěže ukazoval, jak velký herní rozdíl je mezi skupinou 

A a E. Zřejmě jsme měli štěstí, že nás do Áčka přeřadili, protože i v bídných sestavách jsme nějaké body získali, 

což by v Éčku reálné asi nebylo. Po posledním podzimním kole máme na kontě jen 

14 bodů za tři výhry a tři remízy, skóre máme 19:27, ale našly se ještě horší týmy. Držíme průběžné 

10. místo, i když od sestupu nás dělí jediný bod. Opět se totiž na spodku boduje nejméně v naší skupině 

a ohroženo je tedy více týmů, než jen dva poslední. Nejlepším střelcem podzimu byl Karel Rulf s pěti přesnými 

zásahy. 

DOSPĚLÍ „B“ – Petr Vraštil 

Na jaře vstoupilo Béčko do soutěže Z posledního místa, kdy jsme získali pouze jeden bod. To sice nebyla 

lichotivá bilance, ale vzhledem k věkovému průměru mužstva, kdy nastupovali na podzim často hráči 

dorosteneckého věku, se nebylo čemu divit. Již ke konci podzimu bylo vidět, že se kluci v konfrontaci 

s dospělými lepší a jaro to jen potvrdilo. Hned v prvním jarním kole dokázalo Béčko urvat bod za remízu 2:2 

v zápase s Hostivicemi a to dokonce při souběhu zápasů s A-týmem. Od tohoto výsledku jsme se odpíchli a 

podařilo se nám získat i další bodíky. Poslední místo jsme opustili jen na chviličku a v závěru soutěže se na 

něj zase vrátili, ale nakonec jsme měli bodů jedenáct a skóre 24:59, což byl velký progres proti podzimu. 

Celkem jsme dokázali třikrát zvítězit a hlavně výhra 7:1 nad Řevnicemi stojí za zmínku, 

i když na gólech se podíleli i hráči z A mužstva, kteří nám v tom zápase vypomohli. Bilance mohla být ještě 

lepší, ale bohužel jsme stejně jako na podzim, některé zápasy ztratili v samém závěru. Zamrzely hlavně těsné 

porážky ve Statenicích a doma s Dobříčí. Pozitivní je, že nejlepším střelcem týmu byl se čtyřmi brankami 

Dominik Jedlička, kterému bylo jen šestnáct let. Lukáš Kučera přidal branky tři. 
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Podzim roku 2019 a naše Béčko opět startuje ve IV. třídě okresu Praha-západ. I další sezónu chceme hrát 

převážně s mladými hráči, ale protože již má svoji soutěž i dorost, tak nasazování kluků do zápasů musí být 

děláno i s ohledem na další víkendové zápasy. Jsme rádi, že se v průběhu podzimu najde dostatek, často 

teprve patnáctiletých kluků, kteří si chtějí za Béčko zahrát. Tuto možnost využíváme hlavně při soubězích s 

Áčkem, kdy nemohou za Béčko nastupovat hráči širšího kádru. Druhá sezóna je přeci jen trochu odlišná, a 

přestože jsem to nepočítal, tak věkový průměr se určitě zvedl. Na pomoc bývají častěji povoláváni starší 

zkušenější hráči, aby těm mladým ukázali cestu a také, aby si zahráli, protože jejich uplatnění v Áčku je nižší. 

Soutěž zahájilo mužstvo domácím debaklem 0:6, kdy nás přejel Kazín B, který se stal pro zbytek podzimu 

lídrem soutěže. Druhý zápas na půdě Roztok B končí šťastnou a vydřenou remízou 1:1. Do konce podzimu 

sbíráme celkem 10 bodů za dvě vítězství a čtyři remízy. To nám v tabulce stačí na deváté místo z jedenácti 

účastníků, ale kromě prvních dvou týmů, je tabulka velice vyrovnaná. Skóre máme 20:32, což je proti loňsku 

zlepšení. Nejlepším střelcem je po podzimní části Jan Brychnáč, který dal tři branky. Tým našel celkem třináct 

úspěšných střelců a to není zrovna málo. Věříme, že stejně jako loni, by se tým mohl na jaře ještě zlepšit. 

DOROST „U18“ – Jan Brychnáč 

Po úspěšné loňské sezóně, kdy kluci z U15-tek vyhráli okresní přebor a postoupili do krajské 1. A třídy jsme 

se v klubu rozhodli pro založení dorostu, který nám v minulých letech chyběl. Společně s hráči ročníku 2004 

jsem se k dorostu posunul i já. Jelikož na okresní úrovni je dlouhodobě problém v této kategorii odehrát více 

než 3 utkání a nejezdit na benešovsko, přihlásili jsme dorost rovněž do krajské 1. A třídy. Soutěž je to 

náročnější už jen z důvodu toho, že je tzv. 4-ročníková a tak se na hřišti můžou potkat čerstvě 15ti letí hráči 

s již dospělými 19ti letými. 

My v soutěži patříme mezi nejmladší, protože máme drtivou většinu hráčů ročníku 2004 a 2003. Pouze 

3 hráči jsou ročníku 2001. 

I přesto jsme během podzimu dokázali ze 12ti utkání 4x zvítězit a 2x remizovat, 6x jsme odcházeli ze hřiště 

v roli poražených. V tabulce nám tak patří 9. místo ze 13ti s celkovým skóre 16:35 a 14ti body. 

Na soupisku se nám vměstnalo 18 borců a to je moc pěkné číslo proto, abychom mohli odehrát zápasy 

v plném počtu, bez nutnosti doplňovat hráče z kategorie U15. 

Po letních prázdninách postoupí nejstarší hráči do mužů a z U15 by nás mělo doplnit hned 

10 hráčů. Jestli to takhle půjde dál, tak po dlouhé době konečně budeme moci doplňovat kádry mužů 

z vlastních odchovanců a to je to, co jsme si před lety vytyčili jako jeden z hlavních cílů klubu. 

STARŠÍ ŽÁCI „U15“ – Radim Veselý 

Minulou sezónu si st. žáci, pod vedením Honzy Brychnáče vykopali postup do I. A krajské třídy, což je po 

letech mravenčí práce s mládeží, třešinka na dortu trenérského snažení nás všech. 

Má to však i svá úskalí. 
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Deset hráčů věkově přestoupilo do kategorie dorostu, a tak z kádru vítězů okr. přeboru zbylo 8mi členné 

torzo, ne vždy v základní sestavě hrajících hráčů. 

Tím začala moje první starost!!! 

Sehnat dostatečný počet šikovných dětí a s nimi odjet na každoroční soustředění do Mšena. 

Jelikož jsem přecházel z mladších žáků, měl jsem přehled o klucích ročníků 2006, 2007 a 2008. 

Těmi staršími byli: Michal Doubek, Dominik Veselík, Fanda Kubásek a Matouš Musil. 

Z mladších ročníků jsem „posunul“ našeho ml. syna Františka, Kryštofa Vančuru, Vojtu Rameše 

a nejmladšího Filipa Říhu. 

V kategorii U15 na nás čekali: náš starší syn Vojta, Vašek Fatka, Dalibor Pavlovský, Martin Honek, Dalibor 

Ťulák , Vojta Vobořil a Máťa Vančura. 

Jelikož v Jinočanech ještě nemají kategorii U15, dohodli jsme se na přestupu Martina Chichmanova,  

který by u nás měl působit do konce dorosteneckého věku. 

Největší práci jsem ale měl s přemlouváním Davida Matějčka, protože dle slov jeho otce, měl zrovna "telecí“ 

období negace všeho a všech, včetně fotbalu a rodičů. Je to kluk, který prošel Motorletem i FAAZ, je 

základním stavebním kamenem sestavy a po právu si zaslouží kapitánskou pásku, o níž se dělí s našimi asi 

nejnadanějšími odchovanci, Vaškem Fatkou a Martinem Honkem. 

Aby byl výčet hráčů úplný, musím zmínit ještě příchod Konstantina Gornostaeva, jenž zanechal ragby 

a rozšířil naše řady. Je to ročník 2006 a má příkladný přístup jak k tréninkům, kde jen pouze výjimečně chybí, 

tak k zápasům, protože je použitelný v brance i v poli. Je jen škoda, že přišel hrát fotbal tak pozdě, poněvadž 

některé dovednosti se už nenaučí. 

Nyní tedy k průběhu podzimní části soutěže: 

Soustředění ve Mšeně jsme absolvovali v počtu 14ti hráčů a až na pár drobných výjimek, bez vážnějších 

zranění. 

Problémem této kategorie je zrychleny fyzický růst a s tím spojená úskalí. Kluky často a velmi trápí bolesti 

zad, kolen, kotníků a achillovek. Dalibor Ťulák má dokonce na ½ roku zakázán sport vůbec, což mu umožňuje 

trénovat až příští sezónu s dorostem…. 

Soutěž, jako takovou, jsme zahájili již na konci srpna, a tak byl velký problém, dát tým početně dohromady. 

To se nakonec podařilo a první dva zápasy jsme celkem hladce vyhráli a vedli tabulku. 

V dalších kolech a s přibývající kvalitou soupeřů už to tak slavné nebylo, ale po podzimu nám patří 6. příčka 

ze 12, a to není na první rok v krajské soutěži vůbec špatné! Bohužel se opět přihlásily růstové problémy a 

my jsme 3 zápasy dohrávali o deseti a nezaslouženě je prohráli…. 

V říjnu jsme kategoriím U12, U15 a U18 přihlásili zimní turnaj na Zličíně, kde si vedeme opravdu dobře 

a ze sedmi zápasů jsme prohráli jen dva, a to s ČLU Beroun a s FAAZ (0:2 a 1:4). 

Postupně jsme porazili domácí Zličín 8:2, D. Počernice 4:2, Motorlet U13 6:2, Slaný 5:1 a Unhošť 4:1. 
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Od listopadu do března trénujeme na UMT ZŠ Rudná2x týdně a 1x týdně navštěvujeme kruhové tréninky 

v Mekka fitness. 

I zřejmě vinou tvrdého povrchu pod UMT se spoustě kluků opět projevily problémy s koleny a zády, 

takže jsem jim spolu s jarními prázdninami „naordinoval“ 14 dní volna. Budu doufat, že se zotaví a budou 

opět zdravě natěšení na fotbal. 

Dne 15. března jsme odehráli poslední přípravný zápas v Radotíně a již tuto neděli 22.3 přivítáme od 10.00 

hod. doma Královák. Pevně věřím, že vyhrajeme se soupeři, se kterými jsme nedohráli v plném počtu a 

v tabulce se posuneme o několik míst vzhůru!? 

Mým cílem je udržet tuto soutěž i pro příští sezónu, kdy se ke mně posunou kluci roč. 2007, někteří 2008 

či 2009, ale to až po domluvě s trenérem ml. žáků. 

MLADŠÍ ŽÁCI „U12“ – Robert Baláž, Jan Geleti 

Po letním soustředění ve Mšeně jsem převzal družstvo mladších žáků, které tvoří hráči ročníku narození 2007 

až 2009, jeden hráč je ročníku 2010. Celkem je 17 hráčů, což umožnilo některým zkušenějším hrát pravidelně 

i v družstvu starších žáků. 

V září a v říjnu jsme trénovali  3x v týdnu na trávě, přes zimu pak 2x na trávě umělé v areálu ZŠ Masarykova 

a společně se starší přípravkou 1x v hale této školy. 

V sezóně 2018/2019 okresní soutěže mladší žáci obsadili celkové 5 místo. Ve zkrácené sezóně 2019/2020 

pak s bilancí 6 výher a 4 proher obsadili 4 místo. 

V lednu a v únoru  letošního roku jsme odehráli zimní ligu na umělé trávě na Zličíně. Trénování pak bylo 

přerušeno s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. 

V trénincích se již více zaměřujeme na individuální technické dovednosti, fyzickou kondici a souhru v týmu, 

tak aby hráči na různých postech měli přehled o situaci na hřišti, uměli rozehrát i nahrát si a mohli tak vytvářet 

tlak na soupeře nejen dle instrukcí trenéra, ale i dle svého uvážení. 

Na trénincích nás bohužel trápí nesoustředěnost, posměšky či malá motivace u některých hráčů. Naštěstí 

v zápasech je pak situace opačná a všichni se snaží bojovat za tým i dobrý výsledek, i když není korunován 

vítězstvím. 

Poděkování patří všem rodičům za jejich podporu, nejvíce „viditelnou“ při zajišťování společné dopravy na 

soutěžní i přátelská utkání. 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „U10“ – Ondřej Vecheta 

S ohledem na nedostatek trenérů jsme se dohodli, že převezmu kluky ze starší přípravky. V září a v říjnu jsme 

trénovali 3 x v týdnu na hřišti FK Rudná a přes zimu jsme trénovali 2x v týdnu na umělé trávě na hřišti u ZŠ 

Rudná a jednou týdně v nové tělocvičně ZŠ Rudná. Někteří kluci ještě trénují s mladšími žáky a rovněž za ně 

nastupují v některých zápasech zimní ligy a přátelských utkáních. 
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Mužstvo se skládá z 10 hráčů ročníku 2009 a 7 hráčů ročníku 2010. Ke konci roku 2019 byl celkový počet 

hráčů 17. Někteří s fotbalem začali v září. Celková bilance zápasů v podzimní části mistrovské soutěže je 

5 výher a 3 prohry. 

V zimní přípravě jsme naplánovali účast na několika turnajích v hale. V lednu jsme se zúčastnili halového 

turnaje organizovaného OFS Praha západ, kde jsme z 3. místa postoupili do finálového turnaje. 

Ve finálovém turnaji, který se konal 7. 3., jsme pak skončili na 2. místě. 1. února kluci vyhráli halový turnaj 

s mezinárodní účastí na Děkance, kde měli celkové skóre 18:5. 23. 2. se konal turnaj v hale s umělou trávou 

v Braníku, kde kluci skončili na druhém místě s celkovým skóre 10:4, hráli s týmy SK Zeleneč, S.S. Ostrá, 

TJ Kunice, TJ Jiskra Aš a FK Čechie Kralupy.  

Dobré výsledky ze zimní přípravy jsme v jarní části sezóny nemohli zúročit, protože v souvislosti s šířením 

nemoci COVID 19 byla všechna jarní mistrovská utkání zrušena. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA „U8“ – Marek Novotný, Daniela Jirečková 

Mladší přípravka trénuje 2 x týdně na trávě, přes zimu 2 x týdně na umělé trávě u školy. V podzimní části 

sezóny jsme se zúčastnili 4 mistrovských turnajů, kde byli našimi soupeři kluci z fotbalových klubů – Řevnice, 

Drahelčice a Úhonice. Ještě v podzimní části proběhlo nové rozlosování týmů a před zimní sezónou jsme za 

pomoci rodičů zorganizovali druhý turnaj v Rudné. Turnaje se zúčastnily týmy Hostivice, Dobříč/Nučice a 

Velké Přílepy. V mistrovských turnajích jsme byli 3x na třetím místě, jednou na prvním 

a na druhém místě. V únoru jsme se zúčastnili jednoho halového turnaje organizovaného fotbalovým svazem 

v Hostivici, kde jsme skončili na třetím místě. Vzhledem k vysoké nemocnosti a malé docházce na tréninky 

v lednu a v únoru jsme prozatím, žádné další turnaje neplánovali. 

Tým ml. přípravky tvoří hráči ročníku zejména 2011 a 2012. Přišli někteří nováčci, kteří se dobře zapojili do 

týmu. Při turnajích a zápasech zapojujeme do hry všechny hráče, bez ohledu na výkonnost. Výkon družstva 

v této kategorii často bývá ovlivněn soustředěností hráčů. Chceme, aby kluci měli ze hry radost. 

Jako trenéři bychom také chtěli poděkovat rodičům za pomoc při organizaci turnajů Rudné 

MINI-PŘÍPRAVKA „U6“ – Daniela Jirečková 

Trénuje se 1 x týdně na trávě a přes zimu na umělé trávě u školy. V září se na fotbal přihlásilo celkem 

15 dětí. Z toho si to někteří jen vyzkoušeli a pak přestali na trénink chodit. Pravidelně se tréninku účastní 

kolem 10 dětí, v zimních měsících je účast na trénincích malá, a proto jsme ho už několikrát spojili s mladší 

přípravkou, protože trénujeme na umělé trávě u školy na jedné polovině hřiště ve stejný čas s mladší 

přípravkou. 

Mou snahou je kluky učit základy s balónem hravou formou a rovněž zlepšit jejich koordinační pohyby. 

Ve fotbale dětí by mělo jít především o radost ze hry a o zapojení co největšího počtu dětí bez ohledu na 

jejich výkonnost, aby každé dítě mělo možnost se zdokonalovat a zažít ten pocit být na hřišti při utkání. 
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V únoru jsme se účastnili turnaje mini-přípravek organizovaným OFS Praha západ, který se hrál v počtu 3+0 

na 4 malé branky. Každý tým měl dvě družstva. Výsledky se nezapisovaly, kluci bojovali a bylo vidět, že je to 

baví. Všichni kluci byli odměněni medailí. Myslím, že turnaj se povedl a tento nápad zorganizovat takový 

turnaj velmi oceňuji. 

Ráda bych také tímto oslovila, pokud by někdo z rodičů neměl chuť trénovat fotbal, protože vždy je dobré, 

pokud jsou na jednu kategorii alespoň 2 trenéři. 

Tímto bych chtěla poděkovat Markovi Novotnému, který se ujal mladší přípravky a se kterým se mi velmi 

dobře spolupracuje. Také chci poděkovat všem ostatním trenérům, kteří dlouhodobě trénují. Poděkování si 

zaslouží i rodiče, kteří pomáhají trenérům mládeže. 

Protože navštěvuji hodně mládežnických utkání, dost často se setkávám s nepřiměřeným chováním rodičů, 

kteří ve hře vidí daleko více, než v ní doopravdy je. Rodiče však často narušují tato utkání neustálými radami 

dětem, nespokojeností s výroky rozhodčích, v nejhorším případě i vulgarismy 

a urážkami. Situaci na hřišti by měli řešit trenéři a rozhodčí, nikoliv rodiče 
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