A jde se zase na to!
Mohlo by se zdát poněkud zvláštní psát o činnosti fotbalového klubu v době, kdy je sezóna v zimním spánku
a mnozí si myslí, že začíná až prvním jarním zápasem, jak zde kdysi bývalo zvykem. Pravda je ovšem taková, že
kluci z Budětic neusnuli na vavřínech po slibném podzimu a velmi poctivě zahajují přípravu na druhou část
sezóny 2012/2013. V rámci udržení týmového ducha a boje proti povánoční nadváze se začal dvakrát týdně hrát
florbal v rábském KD, na který docházejí i někteří z místních.
Ten, kdo se pravidelně účastnil, bude ve velké výhodě vzhledem k nadcházejícím galejím, neodmyslitelně
spjatým s každou zimní přípravou. První naběhané kilometry začali budětičtí polykat už od 25.1., dále pak každou středu a pátek. První tzv. přátelák se odehraje 23. 2. s Velkými Hydčicemi. Výsledkem skvělé práce funkcionářů, především tedy Zbyňka Chmelíka, je soustředění v Hojsově Stráži, které mužstvo čeká ve dnech 27. 2. – 2.
3. Úctyhodný je na tom fakt, že tato akce nebude hráče stát téměř ani korunu. Program je jasný, tedy hlavně běžky, dále pak posilování, stolní tenis a já osobně doufám, že také kartičky, kde budu moci prodat zkušenosti, draze nabyté při velké spoustě odehraných partií s rábskými esy, kterými byli a jsou především Ota Kristofovič st.,
Karel Vinter a hlavně Míra Duda. Po soustředění jsou v plánu dva přípravné zápasy - 9. 3. ( soupeř zatím
v jednání ) a 16. 3. proti „áčku“ z Hradešic. Tento zápas bude zároveň generálkou na velmi důležitý první mistrák ve Svéradicích ( 23. 3.). Na závěr Vám představujeme další důležitou postavu budětického fotbalu, Zdeňka
Frančíka, s nímž přinášíme rozhovor.

Zdeněk Frančík
33 let, ženatý (manželka Petra na obrázku), 3 dcery
Povolání: manažer, finanční poradce, Česká spořitelna
Zajímavost: člen kapely Experiment ( trubka, zpěv)
Fotbalová kariéra: TJ Sušice (žáci), 1. FC Plzeň (dorost), TJ Sušice A, TS
Sokol Hradešice A , FK Budětice 2012
Post: krajní / střední záložník

Pověz nám, Zdeňku, jak ses vůbec dostal k fotbalu?
Bylo mi asi osm a kamarád mého táty trénoval v TJ Sušice malé fotbalové žáčky. Zeptal se mě, zda bych
to s fotbalem také nechtěl zkusit, to jsem také udělal a docela mi to šlo. Od té doby hraji fotbal závodně.
Kdo byl tvůj první a kdo je tvůj současný fotbalový vzor?
První vzor: Patrik Berger - v té době jsem byl také mladý a rychlý levonohý záložník :-)
Současný: Pavel Horváth - nejsme si podobní jenom stylem hry, ale i svojí vypracovanou postavou :-)
Jaký je tvůj největší úspěch ve fotbale?
Nevím, jestli to jsou úspěchy, ale za dorost v 1.FC Plzeň jsem hrál soutěž proti týmům jako Dukla Praha, České
Budějovice, Most, Teplice atd. V mužích TJ Sušice jsem si krátce zahrál divizi a pravidelně krajskou soutěž.
Kde vidíš budětický klub za pět let?
Máme relativně mladý tým s šikovnými fotbalisty, kteří do fotbalu mají chuť a pokud se v průběhu let bude doplňovat o podobné hráče, okresní přebor vidím reálně.Já osobně budu hlavně rád, když se bude hrát pěkný fotbal, na který bude chodit hodně spokojených fanoušků - minimálně jako doposud.
Jaký je to pocit stát se prvním kapitánem budětického fotbalového mužstva?
Tak to bude jednoduchá odpověď - příjemný pocit a jsem za to rád. Ale hlavně jsem neuvěřitelně šťastný, že nezůstalo jen u přání a snu a já dnes mohu kopat za svou rodnou obec!
Co říkáš na výsledek prezidentských voleb?
Velké zklamání - bohužel můj kandidát finále nevyhrál
Tradiční otázka na závěr. Něco, co bys chtěl sdělit čtenářům RN?
Čtenářům RN bych rád popřál všechno NEJ v roce 2013 a chtěl bych je pozvat na naše mistrovské zápasy, které
začínají 23. 3.2013.
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