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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). 

 

VÝKONNÝ VÝBOR 

 

předseda výkonného výboru:  Lubomír Kocman 

sekretář:    Ladislav Fekete 

hospodář:    Vratislav Sýkora 

sportovní ředitel:   Miloš Maršíček 

členové výkonného výboru: Pavel Duchoslav, Martin Lohr, František Seknička, Roman Vácha 
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HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Ve stručnosti si shrneme průběh loňského roku, abyste sami mohli zhodnotit, co se nám podařilo a naopak co 

se nám nepovedlo a na co se v další práci musíme zaměřit. 

Výbor FK byl devítičlenný, ale na začátku roku se z důvodu pracovního zaneprázdnění vzdal funkce P. Vraštil a 

uvolněné místo nebylo doplněno. V průběhu roku se konalo 36 výborových schůzí a valná hromada. 

Jednotliví členové výboru se na účasti podíleli takto: Fekete 88 %, Duchoslav 83 %, Kocman 75 %, Maršíček 61 

%, Lohr 58 %, Seknička 58 %, Sýkora 39 %, Vácha 16 %. 

Hlavní náplní práce výboru je organizační zajištění chodu jednotlivých družstev po sportovní stránce a zajištění 

všech činností celého klubu. Tradičně byl uspořádán sportovní karneval, který je důležitým zdrojem příjmů. 

V zimních měsících bylo zajištěno soustředění na horách pro dospělé. 

Byla dokončena rekonstrukce hrací plochy a závlaha. Průběžně se provádí údržba stávajícího zařízení a drobné 

úpravy k zlepšení celkového vzhledu areálu. Bohužel se na těchto akcích podílí stále stejné tváře. 

Z dlouhodobého hlediska se nám nedaří získat v rámci získávání sponzorských darů více finančních prostředků 

nutných ke zlepšení vybavení všech družstev a vytvoření odpovídajících podmínek pro zajištění 

bezproblémového chodu klubu. 

Novým úkolem pro výbor je přeměna fotbalového svazu ČR na Českou fotbalovou asociaci. S tím souvisí 

zaregistrování všech hráčů, funkcionářů a členů, kteří budou mít zájem pod FAČR působit. Tato podmínka je 

důležitá pro další působení v soutěžích. 
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PŘEHLED ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ 

A TÝM  

Do jarní části sezony 20110/11 vstupovalo družstvo ze čtvrtého místa. Tento vklad se mu nepodařilo udržet, 

příčinou byla rozsáhlá marodka a slabší forma. Soutěž zakončilo na devátém místě. Pro novou sezonu došlo ke 

změně na místě trénera, Zdeňka Matějku vystřídal Richard Havlík, vedoucím družstva se stal Miloš Maršíček. 

Došlo i k větší obměně hráčského kádru. Před novou sezonou se družstvo zúčastnilo turnaje v Jenči, kde 

skončilo na druhém místě. Podzimní část sezony 2011/12 se družstvu celkově vydařila, hlavně výsledkově. 

Výsledkem je třetí místo za Průhonicemi a Dobrovízí. V posledním domácím zápase s Měchenicemi došlo ze 

strany hostů k neoprávněnému startu hráče. V celém případě se vyskytlo mnoho pochybení, jak ze strany 

rozhodčích, delegáta a komise STK a DK. Naše odvolání neuspělo ani na výkonném výboru svazu PZ. V přípravě 

na nastávající sezónu si družstvo docela dobře vedlo na turnaji Tatranu Střešovice, kde obsadilo třetí místo. 

 

 

B TÝM  

Pro jarní část jarní soutěže se výbor rozhodl na základě nedostatečného počtu hráčů pro A i B tým odhlásit B 

tým z rozehrané soutěže. Po zrušení dorosteneckého družstva se přihlásil znovu do soutěže B tým. Myšlenkou 

bylo, že kádr dorosteneckého družstva doplní starší zkušenější hráči. Mladí však této šance nevyužili a v praxi to 

vypadá tak, že mladí doplňují starší. Přesto si toto mužstvo nevede v soutěži špatně a po podzimu je na druhém 

místě. 
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DOROST 

Družstvo zahajovalo jarní část krajské A. třídy s umístěním na devátém místě. Jarní část se nám vůbec 

nevyvedla a to hlavně špatnou účastí na zápasech i trénincích. Ve třech případech jsme hráli v deseti (ale také 

v devíti) hráčích. Zápasy, kdy jsme nastupovali více jak s jedenácti hráči, by se daly spočítat na prstech jedné 

ruky. Někteří hráči těžili z malé hráčské konkurence a chodili pouze na zápasy. Mužstvo skončilo na třináctém 

místě. 

Z důvodu vysokého počtu hráčů, kterým skončil dorostenecký věk, a kvůli nezájmu hráčů, byl výbor nucen zrušit 

dorostenecké družstvo a znovu založit B tým.  

 

STARŠÍ ŽÁCI  

Problémem u družstva je malý počet hráčů v kádru, a to ještě většina hráčů má i jiné sportovní aktivity (florbal, 

tenis). Když se objeví výraznější talent, je o něj hned zájem z oddílů hrajících vyšší soutěže a tak je pro vedoucí 

družstva velmi těžké sladit vše dohromady. Přesto se daří udržet dobrou výkonnost, což potvrzují výsledky. V 

jarní časti soutěže se žáci umístili ve finálové skupině okresu Praha Západ na třetím místě. Po podzimu jsou ve 

své skupině OP PZ na prvém místě bez ztráty bodů.  

 

MLADŠÍ ŽÁCI  

Díky silným ročníkům 1997 až 2000 jsme si po dlouhé době mohli dovolit luxus přihlásit do soutěže kategorii 

mladší žáci – věk 10 – 12 let. Díky dobré spolupráci s trenéry starších žáků Radkem Jeníčkem, Lubošem 

Šantorou a Liborem Kindlem jsme realizovali model, kdy mladší žáci trénovali střídavě se staršími žáky a se 

starší přípravkou. Kluci tak velmi plynule přecházejí do starší kategorie a na hřiště se dostanou i hráči, kteří by 

jinak výkonnostně přechod nezvládli. Vzhledem k tomu, že jsme využili opět možnost hrát okresní přebor na 

Berounsku, nedocházelo ani ke kolizi v termínech, protože hracím dnem na Berounsku je pátek. Dalším 

významným přínosem je i opačné propojení týmů, kdy za mladší žáky startovali i mladší kluci z přípravky. Jaro 

2011 mladší žáci skončili na výborném druhém místě. Podzim 2011 se nesl opět ve znamení dobrých výsledků, 

po podzimu jsou mladší žáci na pátém místě se ztrátou 4 bodů.  
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PŘÍPRAVKY  

V minulém roce jsme pokračovali v započaté činnosti. O družstva mladších žáků a starší přípravky se starali 

Roman Pražma, Luboš Kocman a Martin Lohr, s organizací a tréninky dle možností pomáhali bývalý hráč a 

trenér mládeže pan Petr Traun, rodiče Pavel Jedlička, Vratislav Bubeník, Martin Šírl a Mirek Král. 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA  

V roce 2011 jsme úspěšně pokračovali v práci s dětmi ve věku 8-10 let. Stabilní kádr je cca 20 dětí. Jak podzimní 

část okresního přeboru Prahy Západ, tak jarní část 2011 jsme odehráli bez porážky s plným bodovým ziskem a 

suverénně vyhráli skupinu B okresního přeboru. 

V okresním finále jsme se v červnu 2011 utkali s Povltavskou fotbalovou akademií, která stejně jednoznačně 

vyhrála skupinu A okresního přeboru. V prvním utkání nám však chyběli klíčoví hráči a svazoval nás přílišný 

respekt k soupeři. Prohráli jsme rozdílem třídy. V odvetě v Rudné už kluci nastoupili odvážněji a i přes prohru 

byli Povltavské důstojným soupeřem. 

Během letních prázdnin jsme již potřetí zorganizovali týdenní fotbalové soustředění ve Mšeně u Mělníka. Vloni 

poprvé jsme zcela vyčerpali ubytovací kapacitu. Zúčastnilo se 22 dětí a 6 dospělých. I letos již máme zamluvený 

stejný termín a v srpnu znovu vyrážíme. 

 

http://www.fkrudna.cz/�


 
 

FK Rudná, Karlovotýnská 471, 252 19 Rudná 
IČ: 45845093, DIČ: CZ45845093 

Tel. 311 670 235, www.fkrudna.cz, info@fkrudna.cz 

Podzim 2011 jsme začali bez výrazného ročníku 2000, který postoupil do mladších žáků. Jsme si vědomi toho, že 

hlavním cílem sportu mládeže má být radost ze hry a fyzický rozvoj osobnosti, ale i přesto jsme opět chtěli 

atakovat čelo tabulky.  Na podzim jsme odehráli 8 mistrovských zápasů. S plným ziskem bodů jsou kluci ze starší 

přípravky opět na prvním místě.  

V zimním období jsme po krátké pauze trénovali 1x týdně v tělocvičně a když počasí dovolilo, 1x týdně na 

umělé trávě u školy. 

Celkově se dá říci, že se přípravce velmi daří. Radost z naší společné práce nám ale kazí nesmyslný systém 

přestupů mládeže, díky kterému už v řadě menších obcí žákovské oddíly zanikly. V Rudné tento problém není 

díky větší základně tak palčivý, doléhá však i na naší činnost. 

Nezbývá než si přát, aby kluky fotbal bavil i dál a aby se jim i v dalších měsících a letech dařilo. 
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

Mladší přípravku vedly Daniela Jirečková a Iva Riley. 

V minulém roce jsme z důvodu velkého množství dětí v této kategorii začali trénovat 3× v týdnu a rozdělili hráče 

na dvě skupiny, abychom se mohli dětem na trénincích víc věnovat. Ti nejmladší trénovali ve středu a starší 

v úterý a ve čtvrtek. Přesto se obě skupiny prolínaly a tak ti šikovnější, když chtěli, mohli chodit trénovat víckrát 

v týdnu. V sezóně hrajeme soutěž na Berounsku a ve své skupině jsme loni byli první. 

Přes zimu jsme zachovali 3 tréninky v týdnu a trénovali jsme jak v tělocvičně, tak i na umělé trávě u školy, když 

nám to počasí umožnilo. Zúčastnili jsme se 3 turnajů a měli několik přátelských utkání s okolními kluby. Je 

skvělé, že nám při trénincích, turnajích i zápasech výraznou měrou pomáhají někteří rodiče, nebo prarodiče 

hráčů. Bez jejich pomoci bychom se neobešli. 

Naším hlavním cílem je, aby děti fotbal bavil. Chceme, aby získaly při práci s míčem základní dovednosti, aby 

měly ve vyšších kategoriích na co navazovat, pokud u fotbalu zůstanou a to se někdy daří a někdy ne. Snad to, 

že nám v této kategorii zatím stále děti přibývají, je známka toho, že jsme na dobré cestě.  Rády uvítáme 

každého, kdo by nám chtěl jakkoliv pomoct a chtěl se spolu s námi a s dětmi bavit nejen fotbalem.   
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INTERNETOVÉ STRÁNKY KLUBU NA WWW.FKRUDNA.CZ 
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