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V Blansku se o víkendu odehrál důležitý republikový turnaj mládeže ve stolním tenisu

Pavel Voráč: Náš oddíl funguje na úrovni
Bohumil Hlaváček
Blansko - Velká sportovní hala
v Blansku na Údolní ulici praskala o víkendu doslova ve švech.
Odehrával se zde republikový
bodovací turnaj mladších žáků va
stolním tenisu. A ze všech stran
padala jen slova chvály. Ale…
Stále problém této haly, která je
plně vytížená každý den zejména
sportující mládeží. Chybí jí odpovídající vstup, sociální zázemí a
hlavně hlediště, které by ji povýšilo o významný „level“ výše. A
přitom je projekt dávno zpracovaný a čeká jen na realizaci. Věřme, že staronové vedení radnice
již tentokrát opravdu bouchne
pomyslnou pěstí do stolu a peníze se najdou. O průběhu turnaje i

chodu KST Blansko jsme si popovídali s jeho prezidentem Pavlem
Voráčem.
Můžeš představit tuto akci?
Republikový turnaj kategorie
A, tedy nejvyšší.
Jak se blanenský klub dostane k pořádání takovéto akce?
Pořádali jsem akce krajského formátu. O úrovni, na jaké to
děláme, se samozřejmě dostaly
informace výše. Teď již nemáme
problém dostat znovu důvěru.
Máte zájem zkusit ještě něco
vyššího? Ukrojit si ten krajíc
větší?
To už by bylo mistrovství
republiky. A to by zde muselo

být hlediště. Ale proč ne, když to
bude. A třeba mistrovství Evropy? Také proč ne. Ale to už je o
něčem jiném. Chuť by třeba byla.
Třeba ta republika by byla možná
jednodušší, protože na ni se kvaliﬁkuje přesně daný počet dětí,
ne jak teď, kdy je to, jak se říká,
open.
Kolik účastníků má tedy tato
akce?
V sobotu nějakých sto padesát, v neděli sedmdesát až osmdesát. Pro pořadatele to byl problém v tom, že zrovna kategorie,
v nichž se hrálo, momentálně
nemáme žádné favority, motivace se hledala hůř. Zahrát si ale
s nejlepšími byla určitě pro naše
děcka motivace. Vozit je někam
do Prahy na odpovídající tunaj by
asi nemělo smysl. Takto si to aspoň zkusili, jak to může vypadat,
když se to umí.
Pořádání takového turnaje
je ekonomickým přínosem pro
klub nebo jde jen o pocit něco
udělat?
Oboje. Menší ekonomický přínos to je, ale jen díky sponzorům,
kteří nás podpořili. Když to řeknu
otevřeně, kdyby se to nestalo, tak
bychom nevydělali ani korunu.
Ale to nemusím nikomu, kdo něco
podobného dělá, vysvětlovat.

Pavel Voráč při rozhovoru s ČT.
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Memoriál Dana Němce
Blansko - Pátek večer a celá sobota bude v blanenské sportovní
hale ve znamení závěru fotbalové sezóny v našem regionu. Již tradičně se koná Memoriál Dana Němce. Letos se organizátoři ještě více
snažili o to, aby se představilo co nejvíce týmů z našeho regionu.
V 17. ročníku bude titul obhajovat Zrcadlo Team, který se bude pod
patronací našich novin snažit, aby jako první v jeho historii získal
potřetí prvenství.
Program: pátek 28. 11. 2014 - 18:00: FK Blansko – Sokol Lipovec, 18:25: Sokol Černá Hora – FK Kunštát, 18:50: Zrcadlo Team –
FK Rájec-Jestřebí, 19:15: Sokol Bořitov – SK Olympia Ráječko.
sobota 29. 11. 2014 - 08:00: KK Konfeks Legnica – FK Blansko,
08:20: Sokol Lipovec – Sokol Černá Hora, 08:40: Mürzzuschlag –
Zrcadlo Team, 09:00: FK Rájec-Jestřebí – Bořitov, 09:20: Slavnostní
zahájení, 09:40: FK Kunštát – KK Konfeks Legnica, 10:20: Sokol
Černá Hora – FK Blansko, 10:40: SK Olympia Ráječko – Mürzzuschlag, 11:00: Sokol Bořitov – Zrcadlo Team, 11:20: KK Konfeks
Legnica – Sokol Lipovec, 11:40: FK Blansko – FK Kunštát, 12:00:
Mürzzuschlag –FK Rájec-Jestřebí, 12:20: Zrcadlo Team – SK Olympia Ráječko, 12:40: Sokol Černá Hora – KK Konfeks Legnica, 13:00:
FK Kunštát – Sokol Lipovec, 13:20: Sokol Bořitov - Mürzzuschlag,
13:40: SK Olympia Ráječko – FK Rájec-Jestřebí, 14:15: 1. semifinále, 14:45: 2. semifinále, 15:15: Utkání o 5. - 6. místo, 15:45:
Utkání o 3. - 4. místo, 16:15: Finále.
(bh)

Jak se zatím osvědčuje samo-

Z turnaje.
statná existence Klubu stolního
tenisu Blansko po zániku TJ
ČKD Blansko?
Fungujeme tak nějak stejně,
to řeknu upřímně. Přibyla nám
adminstrativní práce navíc. To je
jasné.
Vaše herna prošla rekonstrukcí…
Vše je víceménně hotovo.
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Máme teď sociální zařízení, za
které se nemusíme stydět. K naší
úplné spokojenosti. Je to posun
dopředu, bezesporu, děkujeme
vedení města.
Bude to znamenat, že budete
mít nějaké vyšší výkonnostní
cíle? Třeba extraligu žen?
To je otázka. Momentální stav
kádru je takový, že třeba zrov-

na ta děvčata, si vedou velice
dobře v první lize, mají jen jednu prohru. Chlapi z áčka zatím
nehrají také špatně. Zkoušíme
na hostování do týmů v nižších
soutěžích mladinké hráče, kteří jsou v republikové špičce. Já
myslím, že pinec v Blansku půjde
dopředu. A věřím, že třeba na nás
začnou chodit víc diváci, ono se
na to dá opravdu dívat!

Nový trenér dostal plnou důvěru vedení
klubu, říká jeho předseda Jiří Crha
Blansko Skončil trenér Ludevít
Grmela. Začíná nový kouč
a v nelehké
pozici. Divizní fotbalové
Blansko
se
po nadějném
začátku octlo velmi blízko sestupovým pozicím. Důvěru dostal
od nového výboru po pauze opět
Michal Kugler. Popovídali jsme
si o tom krátce s předsedou klubu Jiřím Crhou.
Je to dobrá volba?
Dal jsem i na rady zkušených,

věřím, že jsme vybrali dobře.
Ke změně trenéra došlo zejména z toho důvodu, že pan Grmela odešel za novým angažmá
do druholigového Znojma. Stáli
jsme před problémem jmenovat
jeho nástupce. Zvažovali jsme
několik jmen. Pro Michala Kuglera jsme se rozhodli z několika
důvodů. Je to člověk, který přes
své relativní trenérské mládí má
dost zkušeností. Zřetel jsme brali
na to, že je místní a spoustu kluků zná. Další stránka věci byla,
že teď půl roku byl volný a cítili
jsme jeho obrovskou chuť trénovat, pustit se do práce, na kterou
určitě má. Myslím, že, že tým
potřebuje zapracovat třeba na

fyzické kondici a Michal Kugler
je i proto správná volba.
Bude mu výbor zasahovat
nějak do práce nebo má vaši
plnou důvěru?
Vždy jsem zastáncem toho,
že člověk, který se dostane do
důležité funkce, má mít plnou
důveru toho, kdo jej do ní jmenoval. On předložil svoji koncepci. Samozřejmě, že mu stanovíme mantinely, především
finanční. Jak nám předložil svoje
návrhy, chce pracovat především s našimi odchovanci, což
je i naše priorita. Samozřejmě
se ale můžeme i dívat kolem.
V Blansku je spousta hráčů na

hostování, přestože jsme z nich
fotbalisty udělali my v našich
mládežnických týmech. Rádi bychom tuto skutečnost definitivně
vyřešili přestupy. Přejí si to ve
většině případů i dotyční hráči.
Padají už nějaká konkrétní
jména o posilách?
V pátek trenér nastoupil oficiálně do funkce. Dali jsme si prozatímní termín dvou týdnů, abychom se již bavili o konkrétních
věcech. Ještě probíhají nějaké
tréninky. Předpokládám, že se
tým pod jeho vedením již bude
prezentovat na halovém Memoriálu Dana Němce o víkendu.
Bohumil Hlaváček

Kugler: Vážím si toho, že můžu opět trénovat v Blansku
Šplíchal, Zouhar, Trtílek. Rád
bych dostal zpět do lepší soutěže
Michala Šenka. Má nejlepší roky
před sebou. Pevně doufám, že se
vrátí v plné formě Radim Bubeníček. Jako kapitán a osobnost, která potáhne tým nejen z lavičky.
Chci stavět na Honzovi Nečasovi,
Davidu Müllerovi, Gromský také
není rozhodně špatný hráč, naopak.

Bohumil Hlaváček
Blansko - Michal Kugler je
staronovým trenérem týmu mužů
FK Blansko. V úterý o tom rozhodl výkonný výbor, v pátek byl
uveden do funkce.
Vstoupil jsi podruhé do téže
řeky, jak se říká… Čekal jsi, že
budeš osloven vedením poté, co
Ludevít Grmela ukončil svoje
působení v klubu?
Přiznám se, že ne. Ale měl jsem
radost, to musím říct. Vždy jsem
chtěl dál pracovat s kluky, které
jsem již vedl. Například Davidem
Juranem, Kubou Šplíchalem,
Tomášem Zouharem a dalšími,
nerad bych při vyjmenovávání
na někoho zapomněl. To, co nás
čeká, ale nebude jednoduché.
Kdo by měl podle tebe tvořit
páteř týmu?
Rád bych, aby pokračoval jako
stoper Čoupek, nevím však, jak
to s ním bude. Pevně doufám, že
v bráně zůstane David Juran, je
to jeden z nejlepších, ne-li vůbec
top gólman v divizní soutěži.

Co borci ze Zbrojovky?
Trenér Grmela přišel do týmu,
který neznal, je ano. Nechci říct,
že je zavrhuji. Levai třeba jde
do přípravy do Znojma, má asi
vyšší ambice. Naopak Ullmann
je z našeho regionu, má to kousek do Blanska, na něm by se
dalo také něco stavět. Jinak třeba
Šural měl problémy se zdravím,
Jukl není soubojový fotbalista,
musí se na něho pracovat, mohl
být někdy střídán.

Michal Kugler.
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Máš v hledáčku nějaké posily?
Samozřejmě. Třeba se docela
zapomíná na Jandu, který je dlouhodobě jedním z nejlepších střel-

ců v krajském přeboru. Může hrát
na spoustě postů, je z Jedovnic.
Ten by se měl líbil. Marek Pernica. Je to pozitivní kluk, musel by
chtít na sobě pracovat. Je to možné, šanci má.
A dál?
Samozřejmě se zajímám o Martina Sehnala, takových hráčů je
málo. Ale v Ráječku mají představy o jeho uvolnění takové, které
se mi nechce akceptovat. Řeknu
to narovinu, mají zájem o Trtílka, ale já si myslím, že speciálně
on bude po zimní přípravě u nás
vynikající. A já ho chci v Blansku. Avšak o takových věcech
nerozhoduji jen já.
Co další nastupující generace?
Moc stojím například o Keprta, to je kluk s budoucností. Měl
by být u nás v přípravě. Dívám se
i do žáků. Třeba Ševčík je vynikající, ten žije fotbalem.
A těžká otázka. Není škoda
kluků, kteří se „zakopávají“
v Rakousku?

Co na to říct…Těch je hodně.
Třeba David Bednář, ten by byl
při tom, co momentálně umí,
pro Blansko terno. Nemůžeme
tomu bohužel konkurovat ﬁnančně. I ti, co tam hrají v nejnižších
soutěžích, mají vystaráno. Je
to veliká škoda. Postavil bych
z nich možná divizní jedenáctku,
hodně by pomohli. Jsou v nejlepších letech, kdo by o nich nepřemýšlel. A já bych určitě stál třeba
i o Petra Crháka. To je sice podle
občanky starší chlap, ale skvělý
člověk a pořád vynikající fotbalista. Divizního formátu, byl by
i výborný do kabiny.
Na závěr našeho rozhovoru?
Udělám vše, co bude v mých
silách. Jsem rád za důvěru, kterou
jsem dostal, věřím, že nezklamu.
Mrzelo by mne to.
MICHAL KUGLER - Trenér
mužů FK Blansko květen 2011
až srpen 2012. Poté trénoval
v Bystrci, kde skončil letos na
jaře. Po půlroční přestávce se
vrací do angažmá v Blansku.

