
Už i softbal má svoji „Ester“
Pardubice – I softbal má
svoji Ester. Pavel Koblížek
(na snímku) nastoupil jako
hráč Pasos Pardubice v zá-
pase proti Žraloci
Ledenice. Po
basketbalu si tak
zahrál i další
nejvyšší soutěž.
„Nadhazovač

mě šetřil, extra-
ligovou kvalitu
jsem vnímal. Hra
byla velmi rych-
lá,” zhodnotil
svůj debut v
nejvyšší lize Pa-
vel Koblížek, který v klubu
trénuje hlavně mládež.
„Chtěl jsem si stoupnout

k metě a koučovat. Udělal
jsem spoustu chyb, které
bych jako svým svěřencům
vytkl,” svěřil se Koblížek.
Kromě softbalu tedy hrál

i nejvyšší ligu v basketbalu
v tehdejším týmu Ostacolor
Pardubice (nynější Beksa).
„Účast v dalším sportu na

vrcholové úrovni
už neplánuji. To
bych si ho musel
vymyslet a hned
nastoupit v nej-
vyšší soutěži,”
vtipně zakončil
šance na další
vrcholovou účast
v jiném sportu.
Zápas pro Pavla

Koblížka měl ješ-
tě jednu příchuť.

Nastoupil po boku se svým
synem Filipem, který patří k
nejlepším českým hráčům a
bude reprezentovat na MS
2018 juniorů v Kanadě.
„Filipa jsem vnímal jako

spoluhráče a velmi jsem si
to užil,” dodal Koblížek. (zz)
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Vše klapalo a všichni se u nich cítili jako doma
Přeloučský turnaj: Jubilej-
ní ročník po tříleté pauze
přinesl samá pozitiva.

ZDENĚK ZAMASTIL

Přelouč – Největší odměna?
Není to žádný hmotný ma-
jetek, ale pochvalná slova.
Přesně těch se dočkali po-
řadatelé 60. ročníku Celo-
státního žákovského turna-
je. Akci, na kterou jim v
minulosti nesměl nikdo
sáhnout, doslova vyrvali z
tlamy požírače podobně
úspěšných turnajů.

LICHÉ OBAVY O KVALITU
Zrekonstruovaný stadion,
zrenovovaný trávník, nové
kabiny. Co více si přát ke
slavnému jubileu.
„Chtěli jsme uspořádat

takový turnaj, aby byl každý
spokojený. Ať už jeho
účastníci nebo návštěvníci.
Myslím, že mohu mluvit za
všechny. Všechno klapalo
na jedničku. Všem jsme
splňovali jejich požadavky.
Nesetkali jsme se s jediným
větším zádrhelem. Po tři
dny panovala pohodová at-
mosféra, všichni se u nás
cítili jako doma. Akorát
mohlo dorazit víc lidí z
okolí. Na zápasy chodili jen
místní a byli tam přítomni
rodiče a známí samotných
účastníků,“ konstatoval
spokojeně jeden z pořada-
telské party Václav Sůra.
Návrat po třech letech.

Dva ročníky museli odložit
kvůli přestavbě areálu. A
tradiční účastníci se jim
rozutekli do světa...
„Bylo to složité v jedné

věci. Někteří členové pořa-
datelského štábu už nevěři-
li, že se seženou kvalitní
týmy. Také proto, že jsme
šedesátý ročník měli pořá-
dat už vloni. Jenže to se ne-
zrealizovalo kvůli zpožděné
rekonstrukci areálu. Tehdy
jsme měli přislíbenou účast
osmi extraligových mančaf-
tů. Museli jsme se jim
omluvit a pak nikdy nevíte,
jak kdo v budoucnu zarea-
guje. Ke skepsi je vedl také
fakt, že žákovských turnajů
v České republice i zahraničí
je dost. A my z toto nechtěli
dělat céčkový turnaj. Jinak
ostatní organizační záleži-
tosti už máme za ta léta za-
žité, takže v tom problém
nebyl,“ poukázal Sůra.

HROMADNÝ PŘÍSLIB
Stálo to ale za to. Ze všech

dvanácti týmů, kteří do
města dabingu, pardon do
města mládežnického fot-
balu, zavítali, tryskaly jen a
jen pozitivní ohlasy.
„Všichni poukazovali na

zvýšený komfort. Pochvalo-
vali si fakt, že se celý turnaj
odehrál v jednom areálu a
ne nikde po okolních ves-
nicích. Navíc měli kabinu
jenom pro sebe. K dispozici
byla dvě hřiště. Musím říct,
že perfektně připravená. A
tak napomáhala technické-
mu fotbalu se spoustou po-
hledných akcí a branek,“
tlumočí hlasy zvenku Václav
Sůra a dodává:
„Těší mě jedna záležitost.

Všichni účastníci nám při
odjezdu zvěstovali, že kdyby
jsme jim poslali dnes při-
hlášku, okamžitě by přijeli
znovu. Včetně Sparty, která
se vždy těžko shání.“
Uspořádat podobnou akci

jistě nestojí malé peníze.
Provinční klub se bez fi-
nanční injekce dalších sub-
jektů neobejde.
„Jsme velmi vděční za to,

že na Celostátní žákovský
turnaj, stejně jako v minu-
losti, slyšeli zástupci města i
naši obchodní partneři. Ne-
máme to ještě všechno
spočítané, ale budeme se
pohybovat někdy mezi tři
čtvrtě milionem a jedním
milionem. Abychom po té
pauze k nám přilákali kva-
litní týmy, dali jsme jim
startovné zdarma. Přispěli
jsme jim na stravu a uby-
tování. Navíc jsme jim za-

jišťovali dopravu na výlety,“
vypočítává mimo jiné trenér
přeloučského áčka.

AŤ SI ZAHRAJE KAŽDÝ
Na šedesátém pokračování
nekonečné ságy se podíleli
také dva zástupci pardubic-
kého okresu. FK Přelouč a
Regionální fotbalová aka-
demie Pardubice.
„Domácí tým se mezi sil-

nějšími mančafty neztratil.
V prvních poločasech s nimi
držel krok a třeba proti
pozdějšímu vítězi ze Znojma
vedl. Trenéři však rozdělo-
vali minuty mezi všechny
hráče. Nehledě na výsledek.
To bylo velmi sympatické.
Je dobré, že kluci poznali
pocit vítězství, když katego-
ricky zdolali Vrchovinu. Ne-
skončili poslední, což je také
důležité. Myslím, že si to
přeloučští chlapci užili. Na
rozdíl od těch, kteří tři roky
nemohli na svém turnaji
startovat,“ podotkl.
„Pardubická akademie

předváděla velmi dobrý
fotbal. Rovněž v jejím pří-
padě nešlo primárně o
umístění. Kladli důraz na
otestování nových hráčů z
okolních měst. Soupeři ji
přehrávali spíše po fyzické
stránce. Nicméně si vy-
zkoušeli také silovější fot-
bal,“ uvedl Václav Sůra.
Na stupních vítězů se ob-

jevila tradiční bašta a dva
tzv. venkovské kluby.
„V nejsilnějším složení

přijelo asi Ústí nad Labem.
Vítěz divize měl ve svém

středu vesměs ročníkově
nejstarší hráče. Nicméně ve
finále narazili na ryze tur-
najový tým. Znojmo se roz-
jíždělo pomalu, když bylo
donuceno otáčet některé
zápasy, ale umělo vygrado-
vat formu. A v utkání o
první místo už na trávníku
dominovalo. Sparta poslala
o rok mladší kluky, ovšem ti
dokazovali, že mají talent,“
postřehl Sůra.

61. ROČNÍK DALŠÍ VÝZVA
Prestiž turnaji dodalo i
slavnostní vyhlášení. Kromě
zástupců města, partnerů,
pořadatelů a Květy Jeriové -
Peckové, trojnásobné olym-
pijské medailistky v běhu
na lyžích i předsedkyně
Českého klubu fair play k ní
přispěli ligoví hráči. Jiří
Skalák, který strávil sezonu
v Premier League v dresu
Brightonu a jablonecký gól-
man Vlastimil Hrubý. Ke
každému z nich se váže
jedna perlička. Sezemický
odchovanec hrál na turnaji
v pardubickém triku přesně
před deseti lety. A Hrubý
pochází ze Znojma, takže
předával zlato svým.
Ještě ani nezaschl po-

slední list šedesáté kapitoly
a už se připravuje další.
„Snad jsme náš turnaj

znovu zviditelnili, a tak by s
kvalitní účastí nemusel být
za rok problém. A tak se ví-
ce zaměříme na fanoušky.
Připravíme bohatší dopro-
vodný program, abychom se
posunuli dál,“ pravil Sůra.

NAŠI V AKCI... Pardubický okres reprezentovaly na turnaji Regionální fotbalová akademie Pardubice a samozřejmě pořádající FK Přelouč. Na pravém snímku odkopává hráč
Varnsdorfu před pardubickým sokem v duelu o konečnou pátou příčku. Vlevo domácí Tomáš Vorel dohání míč v utkání ve skupině s pozdějším vítězem ze Znojma. Foto: pořadatele

SKUPINA A
Výsledky: RFA Pardubice – Mos-

tecký fotbalový klub 3:0 (2:0), branky:

Šmahel 2, Brychnáč, FK Ústí nad La-

bem – SK Polaban Nymburk 6:0 (1:0),

FK Motorlet Praha – MFK Vyškov 0:0,

RFA Pardubice – Ústí nad Labem 0:3

(0:2), Most – Vyškov 6:0 (2:0), Nym-

burk – Motorlet 0:6 (0:4), Ústí nad La-

bem – Most 1:2 (1:0), Motorlet – RFA

Pardubice 3:3 (0:0), branky: Brychnáč,

Šmahel, Pandula, Vyškov – Nymburk

1:0 (0:0), Ústí nad Labem – Motorlet

2:1 (0:1), RFA Pardubice – MFK Vyš-

kov 0:1 (0:0), Mos – Nymburk 7:3 (2:0),

Vyškov – Ústí nad Labem 2:5 (1:2),

Nymburk – RFA Pardubice 1:3 (0:2),

branky: Šmahel 2x, Záruba, Motorlet –

Most 2:2 (2:1).

Konečné pořadí ve skupině: 1. FK

Ústí nad Labem 12 b. (skóre 17:5), 2.

Mostecký fotbalový klub 10 b. (17:9),

3. RFA Pardubice 7 b. (9:8), 4. MFK

Vyškov 7 b. (4:11), 5. FK Motorlet

Praha 6 b. (12:7), 6. SK Polaban Nym-

burk 0 b. (4:23).

SKUPINA B
Výsledky: AC Sparta Praha – SFK

Vrchovina 7:1 (4:1), FK Varnsdorf – 1.

SC Znojmo FK 1:5 (1:3), FK Přelouč –

FC Písek 2:4 (2:2), branky: Trojáček 2,

Sparta Praha – Varnsdorf 1:1 (0:0),

Vrchovina – Písek 3:8 (2:5), Znojmo –

FK Přelouč 2:1 (0:1), branka: Vorel.

Varnsdorf – Vrchovina 5:1 (4:1), FK

Přelouč – AC Sparta Praha 0:9 (0:2),

Písek – Znojmo 1:4 (1:1), FK Varnsdorf

– FK Přelouč 5:1 (2:1), branka: Trojá-

ček, Sparta Praha – Písek 3:0 (1:0),

Vrchovina – Znojmo 1:10 (1:4), Písek –

Varnsdorf 2:2 (1:2), Znojmo – Sparta

Praha 0:0, FK Přelouč – Vrchovina 5:0

(4:0), branky: Dostál 4, Trojáček 2.

Konečné pořadí ve skupině: 1.

místo 1. SC Znojmo FK 13 b. (21:4), 2.

AC Sparta Praha 11 b. (20:2), 3. FK

Varnsdorf 8 b. (14:10), 4. FC Písek 7 b.

(15:14), 5. FK Přelouč 3 b. (9:20), 6.

SFK Vrchovina 0 b. (6:35).

O UMÍSTĚNÍ
O 11. místo: SK Polaban Nymburk

– SFK Vrchovina 4:2 (1:2).

O 9. místo: FK Motorlet Praha – FK

Přelouč 9:0 (4:0).

O 7. místo: MFK Vyškov – FC Písek

1:0 (1:0).

O 5. místo: Pardubická akademie

– FK Varnsdorf 3:3 (1:2) 12:13 na pe-

nalty. Branky: Brychnáč 3.

O 3. místo: Mostecký fotbalový

klub – AC Sparta Praha 2:3 (1:0).

Branky: Duchoň, Nistor – Osmani 2x,

Penxa.

Finále: FK Ústí nad Labem – 1. SC

Znojmo FK 1:3 (0:3). Branky: Kessler –

Prágr 2, Šuba.

KONEČNÉ POŘADÍ
1. místo 1. SC Znojmo FK, 2. FK

Ústí nad Labem, 3. AC Sparta Praha,

4. Mostecký fotbalový klub, 5. FK

Varnsdorf, 6. Regionální fotbalová

akademie Pardubice, 7. MFK Vyškov,

8. FC Písek, 9. FK Motorlet Praha, 10.

FK Přelouč, 11. SK Polaban Nymburk,

12. SFK Vrchovina.

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
Nejlepší střelec: Oldřich Prágr

(Znojmo) 9 branek, nejlepší brankář:

Tomáš Hamza (Znojmo), nejlepší

obránce: František Rott (Sparta Pra-

ha), nejlepší záložník: Adam Černý

(Ústí nad Labem), nejlepší útočník:

Jan Sapoušek (Most), nejmladší hráč:

Filip Novák (Přelouč), vítěz poháru

aktivity: Znojmo – 24 branek, vítěz

poháru slušnosti: Znojmo.
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14 22. června 2018Deník
www.denik.cz

vyhlašuje, ve smyslu § 7 zákona o úřednících č.312/2002 Sb., 
výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst na Městském úřadu 

v Holicích

Odborný referent(ka) 
pro správu městských budov
VŠ nebo SŠ technické (stavební), praxe v investiční činnosti 

nebo při správě majetku, zkušenosti s dotacemi a výběrovým řízením.
Nabídky posílejte na MÚ Holice do 29. 6. 2018.

Odborný referent(ka) 
stavebního úřadu

VŠ nebo SŠ stavební s praxí na  stavebním úřadu MÚ, KÚ 
nebo ve stavebnictví.

Nabídky posílejte na MÚ Holice do 29. 6. 2018.

Informace na tel. 466 741 203,  
podrobné podmínky jsou na www.holice.eu

MĚSTO HOLICE


