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Rudnické

Noviny

MÍČ KULATÝ
JAKO SEDMDESÁTKA
Fotbal neslaví každým rokem, počká si na
významné letopočty. V Rudníku se slavily padesátiny kopané v roce 1997 a šedesátka v roce
2007. Pokaždé byl u toho Milan (Valda) Hák,
34 let nepřetržitě předseda oddílu, který odstoupil ze zdravotních důvodů a zůstal členem
výkonného výboru a vedoucím mužstva dorostu. Dost pro to, aby se stal v rozhovoru jistým
průvodcem tím, co bylo a snad také bude. Otázek je jedenáct – stejně jako hráčů na hřišti.
NA ÚVOD PÁR VZPOMÍNEK…
Premiéru jsme si nechali na padesátiny a od
rána na hřišti vyhrávala kapela Ládi Kutáčka.
Představili se žáci i dorostenci, po obědě stará garda a vrcholem bylo střetnutí A mužstva
s ligovými Blšany. Domácí byli po třetím místě
v I. A třídě v dobré pohodě a dokázali se silným
soupeřem remizovat 1 : 1. Co se odvíjelo před
deseti roky při oslavě šedesátky, jsme si připomněli dokumentárním CD. Měli jsme trochu
velké oči a ligový Jablonec nás zchladil třinácti
brankami.
Na co se nejvíc těšíš?
Na kluky, na setkání, na ty řeči, které se ani
s léty nemění.
Existuje nějaký návod, jak slavit fotbalové
kulatiny?
Jedeme podle zavedeného scénáře. Představit všechny fotbalové generace v Rudníku, od
přípravky ke staré gardě, poděkovat sponzorům
a všem lidem, kteří jakkoli pomáhají, pobavit
diváky.

Co by sis přál k připravovaným
sedmdesátinám kopané v Rudníku?
Hrát poklidně ve středu tabulky
(pokud jde o áčko) a odpustit si opakované nervy se záchranou…
Žijí ještě pamětníci?
Třeba Vlasák, Pilnáček, Srna…
Jak reprezentuje fotbal obec Rudník?
To by bylo na delší povídání. A chtělo by to
vzít po mužstvech. Obecně platí, že je příjemné
slyšet venku chválu na kvalitu hry, vystupování
i dresy. Hodně se lidé diví, kolik týmů má nepočetný Rudník v soutěžích
Když byla řeč o dresech – jaké jsou klubové
barvy?
Rudník vstoupil do mistrovského fotbalu
přiděleným názvem Jiskra a tomu odpovídající kombinací barev žlutá a modrá. Jeden čas
jsme hráli v bílém a odtud přívlastek bílý balet
nebo pusinky. Postupně se nosí barvy bílá, černá a rudá.
Může vůbec něco pokazit svátek rudnického
fotbalu?
Jedině vysloveně špatné počasí, ale nevadí ani
přeháňky.
Roky s fotbalem jdou následovně – od deseti
za žáky, od patnácti dorost, ve dvaceti dospělí,
po třicítce trénování, po padesátce funkce a po
sedmdesátce důchod…Ale bez přestávky a odpočinku.

Pro koho se pořádají podobné oslavy, jako
je výročí?
Pro sponzory, hráče, diváky, příbuzné aktérů
na hřišti. Ale na prvním místě pro fotbal a jeho
oslavu. Ať hráči nastupují za velké peníze, nebo
zadarmo, v lize, nebo v okresním přeboru.
Kdy bude výkop?
V sobotu 1. července v 8.30 to spustí nejmladší z přípravky.
1947–1997
Když hraje Rudník, tak padaj góly,
když hraje Rudník, hezčí je svět.
Gólů je potřeba víc, nežli je soli,
tři vždycky postačí, lepší je svět.
Příští rok bude hrát zas hlavní roli,
jak ji hrával 50 let.
A kdyby se z nebe jako z konve lilo,
kdyby třeba tisíc blesků a hromů bilo,
já musím jít Rudník povzbudit.
Do další padesátky hodně sportovních úspěchů
přeje Stanislav Vlasák
SEDMDESÁTKA

Fotbal slaví výročí
na to slova nestačí
Snaží se jen Srna Vláďa
chvilku zaspíš, vidíš záda
Jiskra, Avon, pusinky
fotky, alba, vzpomínky
Vstupné dvacet, gólů pět
nezboří se z toho svět
Výhra ale více chutná
pivo, panák, to je putna
Rýmy sepsal jeden Pražák
nerozumí tomu za mák
Václav Chadraba
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FOTBALOVÝ KLUB
TJ RUDNÍK
ZVE NA OSLAVY 70 LET KOPANÉ
A-MUŽSTVO VÝBĚR JANA BERGERA-SPARTA OD 16,30 hod

ST. GARDA
KRAJSKÝ PŘEBOR
DOROST

OD 15,30 hod

FK RUDNÍK

PŘÍPRAVKA

ST. GARDA FC H.K.

OD 11,30 hod

FC VRCHLABÍ

ST. GARDA
RUDNÍK
STARŠÍ ŽÁCI

OD 14,00 hod

OD 10,00 hod

TATRAN HOSTINNÉ

OD

FC VRCHLABÍ

8,30 hod

Doprovodný program pro děti - NAFUKOVACÍ ATRAKCE - ZDARMA !!!
OD 20.00 KULTURNÍ PROGRAM + ŽIVÁ HUDBA
VEČERNÍ OHŇOSTROJ !!!
VSTUPENKA JE SLOSOVATELNÁ O ZAJÍMAVÉ CENY
DNE

1.7.2017

VSTUPNÉ

40,-Kč
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