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Sport
Fotbal v Rabí opět baví
Jak již vyplývá z hlavního titulku, obsahem této
nové a pravidelné rubriky Rábských novin bude
sport, zejména tedy fotbal. Nebudeme zde ovšem
pojednávat o místním klubu, který již bohužel
fakticky zanikl, ale o zbrusu nově vzniknuvšímu
oddílu FK Budětice 2012, který se , upřímně řečeno, velmi překvapivě objevil na fotbalové mapě
ČR. Někteří z Vás si jistě říkají, proč se v místních
novinách budeme dozvídat informace o klubu
z obce, která nepatří do trojlístku Rabí, Bojanovice, Čepice? Ti, kteří fotbal sledují, jistě nezaskočí
informace, že většina budětických kluků s fotbalem začala a dlouhodobě působila právě v Rabí.
A vzhledem k tomu, že na stadionu místního
Sokola klub hraje svá domácí utkání, netřeba dalších argumentů. Spolu s Pavlem Voskou ml., autorem nápadu na založení této rubriky, Vám budeme přinášet novinky o průběhu první sezóny
budětického klubu, zprávy z kabiny, rozhovory
s hráči a činovníky klubu, a proto pevně věříme,
že si sportovní stránka najde své pravidelné čtenáře. Jak se klukům zatím daří, můžete posoudit
z přiložené tabulky IV. třídy sk. B, ovšem obrázek
si každý udělá nejlépe tím, že se na fotbalová
utkání bude chodit dívat osobně, přičemž dosavadní výsledky a předváděná hra, jsou tou nejlepší pozvánkou a reklamou. V prvním vydání
jsme Vám připravili zajímavý rozhovor
s trenérem a regionální hráčskou osobností,
Zbyňkem Chmelíkem.
Text: David Homolka

Nahoře zleva: Chmelík, Josefík, Janečka, Hozman, Milota, Korda, Štěch, Paroubek, Fiala,
Novák; Dole zleva: Sehoř, Sekyra, Melka, Frančík, Pavlík, Krippel; Ležící: Novotný
Chybí: Kouba ( Toucha ), Pařízek, J.a M. Šimáčkovi, Homolka
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Rozhovor se Zbyňkem Chmelíkem
hrál, a proč to tedy nezkusit spolu,
pod jednou hlavičkou. No a bylo to.

Jak vznikla myšlenka na založení
klubu Budětice 2012?
V hospodě, jak jinak :-) Při jednoduchých počtech došli kluci
z Budětic k závěru, že skoro každý
z nich buď někde hraje, nebo fotbal

Kdo má na založení největší zásluhy?
Všichni mají nějaké zásluhy. Kdo
menší, kdo větší, to těžko říct. Hráči
dostali nápad a my okolo jsme jej museli zrealizovat, tedy registrovat a
založit klub, sehnat sponzory, zařídit
přestupy, hostování, hřiště atd. A
v neposlední řadě se na soutěž připravit. Připravit tak, abychom sebe,
ale hlavně fanoušky, bavili.
Jaké jsou ambice v této a následujících sezónách?
Předpokládal jsem, že cca pět zápasů
bude trvat, než se hráči spolu sehrají

a potom teprve budou přicházet výsledky. Přece jen většina kluků spolu
nikdy nehrála, anebo, a to v mnoha
případech, se fotbalu dlouhou dobu
aktivně nevěnovala. Jsem rád, že jsem
se o dva zápasy spletl a ta sehranost
přišla dříve. Letos bychom chtěli
skončit do čtvrtého místa, možná i
výš. Ve druhé sezóně bychom chtěli
postoupit. Pokud se podaří lepší výsledek již v této sezóně, bude to příjemné překvapení.
Všichni, kdo regionální fotbal alespoň trochu sledují, ví, že jsi skvělým fotbalistou. Co tě tedy přivedlo
k trénování?
Neřekl bych, že jsem skvělým fotbalistou. Řekněme, že jsem byl
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fotbalistou.
Problémy
s kolenem mě ale postupně při
hraní dost limitovaly, a tak
jsem začal i trénovat. Konkrétně v Hradešicích, které jsem
vedl tři roky. Předloni jsem ale
z důvodu pracovní zaneprázdněnosti s trénováním skončil.
Poté ovšem přišla ona výzva
trénovat mužstvo, které nese
název obce, v níž jsem vyrůstal
a dodnes trávím téměř všechny víkendy. A to se prostě neodmítá.
Co bys sdělil čtenářům RN,
kteří dosud nezavítali na fotbalové utkání Budětic?
Ať to rychle napraví a přijedou
se podívat. Budětice se naučily

hrát útočný a myslím, že i pohledný fotbal. Alespoň to tvrdí fanoušci, kterých na domácí
zápasy IV. třídy, hraných v
Rabí, chodí vždy bezmála 150!
A to je na tuhle soutěž opravdu úctyhodná návštěva.
Tímhle fotbalem teď žijí nejen
v Buděticích, ale pozoruhodné
je, kolik se přijde na zápas
podívat i lidí z okolí. Důkazem zájmu jsou rovněž
naše
webové
stránky www.budetice2012.cz ,
které mají 100 návštěv denně!
Z toho všeho mám opravdu
velkou radost a věřím, že nás
fanoušci neopustí. Pro to
ovšem musíme něco podstatného udělat – nepolevit!
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Odehraná utkání:
Budětice – Pačejov 3:2
Zavlekov – Budětice 5:1
Budětice – Svéradice 0:0
( 0:1 po penaltovém rozstřelu )
Plánice – Budětice 0:5
Budětice – Nalž. Hory B 10:0
Hory Matky Boží – Budětice 0:2
Budětice – Hrádek B 4:0

ROZPIS FOTBALU NA RABÍ
Budětice-Myslív
13.10.
Kolinec-Budětice
20.10.
Budětice-Milčice
27.10.
Kvasetice-Budětice
3.11.

15:30
15:30
14:30
14:00

Autoři: David Homolka, Pavel Voska

Společenská rubrika
Výzva

Oslavenci v říjnu
Josef Klásek, 92 let, Čepice
Jaroslav Pavelec, 65 let, Bojanovice

Oslavenci v listopadu
Jindřich Švehla, 90 let, Bojanovice
Olga Klásková, 75 let, Čepice
Anna Svatošová, 80 let, Rabí

Oslavenci v prosinci
Božena Krejčová, 70 let, Rabí
Miroslav Vrchotický, 60 let, Rabí
Eva Kulichová, 65 let, Rabí

Narodili se:

Vážení občané a chalupáři !
Pro plánovanou výstavu v naší galerii v roce 2013 u příležitosti oslav
městského znaku a srazu rodáků Vás prosíme o zapůjčení dobových
fotografií,filmů, listin apod. vztahujících se k různým historickým
událostem v Rabí, Bojanovicích a Čepicích.Výše uvedené materiály
můžete nosit pracovnicím knihovny a infocentra v Rabí. Děkujeme.
NOVÁ PRODEJNA
POTRAVIN NA RABÍ
otevřeno od 3. 10. 2012

POTRAVINY
Rabí č.p. 14 - náměstí
Denně 7:00—19:00 hod.

Iva Maxová, 13.9.2012 Rabí

KAMENOSOCHAŘSTVÍ
písmo—sekané, pískované, zlacení, barvení
opravy—restaurování, čištění, prodej nových pomníků

Lukáš Řezníček—tel. 608 888 208
www.reznicek.estranky.cz

Provozní doby v Rabí
VEŘEJNÁ KNIHOVNA
MĚSTA RABÍ
Provozní doba v říjnu:
Úterý 9—16 hod.
Středa—9—16 hod.
Čtvrtek—9—16 hod.
Pátek—9—16 hod.
Veřejný internet je přístupný v době
provozu Informačního centra.

POTRAVINY
ČEPICE
Po
Út
St
Čt
Pá
So

7—11
7—16,30
7—14
7—14
7—16,30
8—11

POŠTA
Změna provozu:
Po
7—12
Út
7—12
13—17
St
7—12
13—16
Čt
7—12
13—16
Pá
7—12
13—16
SO 7—11

Po až Pá
8—9 hod.
14—16 hod.
ŘEZNICTVÍ U DUPALŮ

St
Čt
Pá

8—11.30
8—11.30
8—11.30

14—16
14—16

