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U příležitosti 60. výročí existence oddílu vydala za podpory OÚ Pila
Tělovýchovná jednota Baník Pila nákladem 300 kusů.
text Stanislav Hoffman, Pila 2014
foto archív

Úvodem
Když jsme v roce 2004 vydávali u příležitosti padesáti let existence oddílu
sborník, který měl ambici obsáhnout celé uplynulé půlstoletí, činili jsme tak
s jistotou, že máme za sebou velký kus cesty a stejně velký kus práce a je tedy
čím se chlubit. Zároveň nás provázel pocit, že jsme tímto počinem cosi uzavřeli.
Nyní, po deseti letech s překvapením zjišťujeme, že se nic hned tak uzavřít nedá.
Baník Pila samozřejmě existuje dál, má za sebou další fotbalové úspěchy i
neúspěchy, v jeho řadách jsou jak staří matadoři, tak lidé noví, oddíl i nadále
rozvíjí činnost nejen sportovní, ale i společenskou a kulturní, a stará se o
svěřený areál. Nic neskončilo, časy se mění, ale běží.
Ano, mnohé se změnilo. V životě, v práci, nakonec i v tom fotbale.
Mnohé je dnes snazší a samozřejmější než před oněmi deseti, neřkuli padesáti
lety. Zdánlivě. Jestliže získat pro předchozí sborník jakoukoliv písemnou či
obrazovou informaci o stavu pilského fotbalu např. ze šedesátých let 20. století
byla práce hodná detektiva, dnes v záplavě dokumentů všeho druhu hledat to
podstatné třeba jen z roku loňského je úkol pro detektivy dva. Tato práce tedy,
byť obsahuje zprávu pouze o posledních deseti letech fungování Baníku, může
být stejně obsáhlá, nedokáže být ale ve všech svých částech čistě objektivní. Ani
jedno není ovšem naším cílem. Nejen pro množství často různících se informací,
ale také a především proto, že jsme se těch posledních deseti let života oddílu
intenzivně účastnili.
A tak předem upozorňujeme: v následujících kapitolách podáváme svůj,
dílčí pohled na uplynulá léta. Je to pohled především na dění fotbalové, jak jsme
je osobně prožívali. To skutečně objektivní je obsaženo v předposlední kapitole
ve statistikách.
Tolik úvodem. Popřejme na tomto místě Baníku Pila k jeho šedesátým
narozeninám hodně sil, hodně obětavých a pracovitých členů, hodně úspěchů
především sportovních. Jak se přává oslavencům: mnoho dobrých let a ať jich je
opět nejmíň šedesát.

Stanislav Hoffman
starosta obce Pila
člen TJ Baník Pila

Oddíl TJ Baník Pila
Posledních deset let v životě oddílu bylo významných v mnoha ohledech.
Stabilizovaná a široká členská základna (kolem 150 členů), ustálené složení
výboru, spolupráce s obcí, její finanční podpora a z toho též rezultující rozvoj
areálu, který má Baník v péči. Díky tomu všemu se dařilo v obci nejen fotbalu
(zatímco v okolí začasté podobné kluby zanikaly pro nezájem lidí, či nedostatek
hmotných prostředků), ale i kulturnímu a společenskému dění, když členové
oddílu i nadále stáli za organizováním takových akcí jako masopustní průvod,
pomlázková zábava či pálení čarodějnic.
Zůstaneme-li ovšem u samotného fotbalu, pak je třeba zmínit rozvoj
sportoviště - především postupnou sanaci hrací plochy, která díky zisku dotace
v rámci svazové akce „Zelený trávník“ v roce 2009 a další zásadní renovaci
v roce 2012 - 2013 v součtu s pravidelnou péčí a údržbou dosáhla dosud
nepoznaných kvalit. V zázemí pak nutno zmínit zrenovovanou oddílovou
klubovnu a dostavbu přístřešku u kabin v roce 2008.
Nejen za těmito akcemi, mnohem častěji za pro většinu lidí neviditelnou a
nevděčnou prací stáli členové výboru a další obětaví. S předsedou J. Bartoškou
to byli Z. Mäsárová, J. Kulhánek, F. Podskoč, B. Kordík, L. Matoušek. Zmínit je
třeba i osobu Jirky Rudíka, který sice pracoval mimo výbor, ale v několika po
sobě jdoucích letech byl pro chod pilského fotbalu velmi důležitým
organizátorem technického zázemí týmů, od roku 2008 máme také trenéra Btřídy v T. Koudelkovi.
Nelze ovšem na tomto místě nevyzdvihnout nezastupitelnou a zcela
výjimečnou roli tajemníka klubu - pana Bohumíra Kordíka. Jeho mravenčí
práce, vedení prakticky veškeré fotbalové administrativy a komunikace se
svazem, informační servis pro týmy, zpravodajská činnost nás provázely po
většinu těch deseti let a my si často neuvědomovali, že to, co vnímáme jako
samozřejmost, je ve skutečnosti velmi vzácná věc. Klubový poklad. A ten také
došel ocenění ze strany Fotbalové asociace České republiky, když se na jaře
roku 2012 stal pan Kordík Laureátem Ceny Dr. Václava Jíry, která je udělována
osobnostem, jež svůj život zasvětily dlouholeté a obětavé práci pro fotbal. Dnes
jde ve stopách pana Kordíka Marek Mäsár a je třeba říci, že vysoko nasazenou
laťku jeho předchůdcem zdolává opakovaně úspěšně.

5 otázek pro B. Kordíka
Jak jste se k pilskému fotbalu dostal?
Fotbalu jsem se hodně věnoval už v Kraslicích. Když jsem se v roce 1996
přistěhoval do Pily, zdejší funkcionáři to o mně věděli, obrátili se na mě a já byl
za chvilku jednatelem klubu. A to mi vydrželo, dokud to šlo se zdravím.
Dobrých18 let.
Nejlepší fotbalový zážitek?
Když dělaly radost dobré výsledky, postup do 1. B třídy a samozřejmě vesměs
vítězná derby se sousední Kolovou. A vždycky jsem uznával obětavou práci
místních funkcionářů kolem mančaftů.
A ten nejhorší?
Nejhůř mi vždycky bylo, když jsem musel sledovat někdy nesportovní, někdy
sprosté vystupování některých hráčů. Zkrátka jisté chování na hřiště nepatří.
Máte nějaké „fotbalové“ krédo?
Dělal jsem fotbal prakticky od žáků. Kopal za Teplou, chvilku za Cheb, dlouho
působil v Kraslicích, kde jsem byl u budování celého nového zázemí. Před
nedávnem jsem tam byl a těch lidí, co mě znali a zastavovali se se mnou na kus
řeči, byla pěkná řádka. Na důchod jsem odešel na Pilu a ani tady to bez fotbalu
nešlo. Prostě fotbal - to je pro mě celoživotní záležitost a zážitek. A pár nějakých
těch „medailí“.
Nějaký vzkaz pro dnešní generaci pilských Baníkovců?
Zkuste zase více držet pospolu. Bez ohledu na věk, funkce, fotbalové dovednosti.
Fotbal je kolektivní hra a bez týmu, jeden bez druhého, se kopat nedá.

Dnešní podoba kabin

A-tým
Z deseti uplynulých sezón strávilo A-mužstvo větší část na předních
příčkách ve II. třídě okresního přeboru, ve třech sezónách ale hrálo i I. B třídu
krajské soutěže. Vítězství v okresním přeboru v sezóně 2012/2013 v postup do
vyšší třídy „přetaveno“ nebylo, a tak i v aktuálním roce bojuje tým o body
v okrese.
Kádr družstva byl vesměs po celý čas postaven na pro pilský fotbal
tradičních jménech (Vavřinové, Verzichové, Brožíci…), přičtěme několik
dalších „držáků“ jako P. Belbl, J. Tišnovský, J. Habart, H. Lattisch (ten po
zranění opustil post výborného útočníka a stal se stejně dobrým brankářem) a do
týmu přicházející mladé, i když i ti nám již pomalu stárnou, což se momentálně
ukazuje jako nejvážnější problém do budoucna.
Přes občasnou personální nouzi se dařilo držet poměrně stabilní
výkonnost a hrát na Pile pěkný fotbal. Zásluhu na tomto faktu mají především
dvě osobnosti spjaté s existencí a fungováním nejen áčka, ale pilského fotbalu
jako takového. Jednou z nich je kapitán mužstva Robert Vavřina (po jehož boku
v poslední sezóně už nastupuje i jeho syn), který je v pravém slova smyslu duší i
srdcem mančaftu, druhou pak dlouholetý trenér pilských fotbalistů Luboš
Růžička.
Pár slov od L. Růžičky:
Jako trenér jsem si vždycky cenil toho, že když Baník přijel kamkoliv na zápas,
tak si nás soupeř cenil a snažil se nastoupit v co nejlepší sestavě. Respektoval
nás a výhra nad Baníkem byla pokaždé pro každého dřina. A pak také toho, že
když jsem ve fotbalovém zákulisí o Baníku mluvil a řekl jsem, že za něj hrají jen
Piláci, tak nám to ostatní jenom záviděli.
Podtrhněme tento fenomén. Klubová věrnost se v dnešním světě (nejen
fotbalovém) příliš nenosí. Zde navíc spjatá s faktem, že skutečně drtivá většina
hráčského kádru (nejen áčka) z Pily pochází, na Pile žije, nebo se na Pile fotbal
naučila. Při utkáních pilských fotbalistů můžete mít skutečně jistotu, že to hraje
Pila. Doufejme, že nám ta jistota bude moci zůstat i v budoucnu.

A-mužstvo (2012 - Memoriál): Podskoč, Verzich, Habart, Brožík R., Vavřina, Tišnovský,
Glaser, Růžička, Brožík O. - Plic, Šimůnek, Lattisch, Mourek, Ozom

A-mužstvo (2013 - mistři): Vavřina R., Burda, Zrzavecký, Plic, Matoušek, Habart, Ozom,
Mourek, Brožík, Mareš - Verzich, Pátek, Tišnovský, Filip, Vavřina M., Růžička - Lattisch

B-tým
Minulých deset let se pilské béčko pohybovalo mezi III. a IV. třídou
okresní soutěže. V sezóně 2005/2006 dokázalo ze IV. třídy postoupit a
následovalo několik let bojů převážně s mladšími a výkonnějšími soupeři.
Teprve po sezóně 2011/2012 z toho rezultoval sestup zpět do čtyřky. Po roce
ovšem je béčko zpátky ve vyšší soutěži, i když, přiznejme, především díky
postupové rošádě na konci sezóny 2012/2013. Srovnáme-li ovšem náš tým
s obdobnými celky, můžeme říci, že jsme si udržovali když ne vynikající, pak
alespoň stabilní výkonnost.
Možná i proto, že se hráčský základ v mužstvu příliš neměnil. Na začátku
tohoto období zde ještě působila silná lomnická ekypa (R. Rojan, A. a T.
Popročtí, Z. Černý, A. Naumov), fotbalové ostruhy zde zároveň získávali
nováčci vzešlí z pilských žáků (P. Glaser, R. Čapek, O. Filip…), přičemž se
mohli učit od „starých pardů“ jako byli (a jsou) L. Kovanda, W. Trautner, J.
Roubíček, J. Rytíř, V. Šimůnek a další.
Nechceme zde vyjmenovávat všechny hráče, B-mužstvo plnilo po celou
dobu jak roli rezervy pro A-tým, tak roli mentora pro nastupující hráče, sem si
odskakovali na výpomoc hráči z áčka, tady si užívali fotbalu všichni ostatní.
Mezi všemi jmény zmiňme alespoň dvě nepřehlédnutelná. Ruda Mudra opakovaně nejlepší střelec. Jen od jara 2004 do podzimu 2013 nadělil soupeřům
přes 100 gólů! A čím byl a je pro A-mužstvo Robert Vavřina, tím byl a je pro Bmužstvo Láďa Matoušek - Legenda Mathy.
Byl jsem požádán o pár řádek do almanachu posledního desetiletí TJ
Baník Pila. Nevím, jestli je to tím, že někteří kamarádi mě z legrace nazývají
Legendou. Bohužel, musím přiznat, že se tak někdy už legendou cítím, s Baníkem
jsem toho prožil hodně. Nebudu psát žádné "historky z natáčení", i když veselých
i jiných je spousty, ale myslím, že všechny žijí svůj úspěšný život v ústním
podání. Chtěl bych spíš vzpomenout na lidi kolem mne.
Nejsmutnější moment byl, když jsem se dozvěděl, že si již nikdy nezahraji
s Oldou Ozomem. Druhým člověkem, na kterého si hlavně v poslední době
vzpomenu, je pan Kordík. Bafuňář v tom nejlepším smyslu a významu tohoto
slova a těch nikdy není dost. Třetím je Luboš Růžička, člověk, kterého teď
bohužel neumíme ocenit a docenit.
Z pohledu "LEGENDY" dovolte už jen malou úvahu. Fotbal vznikl jako
hra a hlavně zábava, přežil i těžké doby lidstva a vždy byl hrou a zábavou. Dnes,
i když žehráme na materialistickou a uspěchanou dobu, by tomu nemělo být
jinak. Tak prosím, ať ten fotbal je zase jen hrou a především zábavou pro
všechny hráče, diváky, bafuňáře.
L. Matoušek

B-mužstvo (2006 - mistři): Mudra, Naumov, Rytíř, Belbl, Vaněk, Roubíček, Pokrupa, Glaser,
Mourek - Hoffman, Trautner, Koudelka, Šimůnek, Matoušek, Trenka, Čapek

B-mužstvo (2011): Pokrupa, Verzich, Matoušek, Čapek, Belbl, Pátek, Mudra, Kulhánek,
Hoffman - Burda, Rytíř, Filip, Šimůnek, Rudík - Trautner

Žáci
Dlouhodobá stabilita hráčské základny nespočívá v nákupu hráčů od
sousedů, ani v krátkodobých hostováních fotbalových krajánků. Nejjistějším
zdrojem je vlastní chov. To byl jeden z důvodů pro založení a vedení
žákovského týmu - vzácný jev u vesnice velikosti Pily. Zároveň ale tu byla
stejně důležitá snaha nabídnout dětem možnost sportovní aktivity, možnost
využít volný čas jinak, než sezením u počítačů, či vyváděním lotrovin. A tento
úkol byl při zpětném pohledu beze zbytku splněn.
Fotbalovou, ale vlastně celkově tělesnou přípravou prošel za těch deset let
pořádný houf dětí - kluků i holek. Někteří u fotbalu zůstali a dnes již kopou
s dospělými, někteří našli cestu třeba ke sportům jiným. Za jejich dlouhodobé
vedení patří dík T. Koudelkovi, H. Lattischovi, J. Podskočovi, J. Tišnovskému a
řadě dalších včetně rodičů.
Po většinu času bojovali žáci ve svém okresním přeboru o střed tabulky
(nejlépe v sezóně 2008/2009, kdy skončili pátí), v posledním období, bohužel,
pro nedostatek dětí tuto soutěž opustili a společnými silami s Loko Karlovy
Vary získávají zkušenosti a body v přípravce.

Memoriál Oldy Ozoma
Letní turnaj založený v roce 2000 se v uplynulém čase nejen trvale zapsal
do fotbalového kalendáře, ale získal si i pozornost a uznání v regionu. Je
důkazem jak toho, že podobné akce do života nejen venkovské kopané patří, tak
také toho, že něco vymyslet je věc jedna, ale pak to také udržet při životě je věc
druhá. I memoriál si tak prošel kritickými chvílemi, které pořadatelům
několikrát přichystalo počasí (častěji to byla úmorná vedra, v roce 2010 však
také noční bouře v předvečer turnaje), v roce 2006 si pro změnu museli
pořádající vystačit pouze se třemi týmy.
Od roku 2004 do roku 2013 slavil domácí Baník vítězství pětkrát. Více
než o body a konečná umístění však jde v tomto případě o radost ze hry všech
zúčastněných a setkávání se starými známými. V době vydání tohoto sborníku
tak Memoriál Oldy Ozoma slaví svůj patnáctý jubilejní ročník. A se zahraniční
účastí.

Uplynulé desetiletí v číslech a textech
Sezóna 2003/2004
A mužstvo (OP)
5. místo (utkání 26, bilance 12-5-9, skóre 50-33, body 41)
B mužstvo (IV. tř.)
3. místo (utkání 18, bilance 11-3-4, skóre 45-27, body 36) + nadstavba (2, 1-0-1, 9-3, 3)
Žáci
(OP žáků)
7. místo (utkání 20, bilance 7-2-11, skóre 36-74, body 23)
Memoriál O. Ozoma 2004 (5. ročník)
4. místo (utkání 3, bilance 0-0-3, skóre 3-7, body 0)
Pořadí: 1. Loko K. Vary, 2. Buldoci K. Vary (dor.), 3. DDM Stará Role, 4. Baník Pila

Sezóna 2004/2005
A mužstvo (OP)
4. místo (utkání 26, bilance 15-2-9, skóre 68-39, body 47)
B mužstvo (IV. tř.)
4. místo (utkání 12, bilance 7-2-3, skóre 46-22, body 23)
Žáci
(OP žáků)
7. místo (utkání 20, bilance 7-2-11, skóre 36-74, body 23)
Memoriál O. Ozoma 2005 (6. ročník)
4. místo (utkání 3, bilance 0-0-3, skóre 1-9, body 0)
Pořadí: 1. DDM Stará Role, 2. Loko K. Vary, 3. Buldoci K. Vary (dor.), 4. Baník Pila

Sezóna 2005/2006
A mužstvo (OP)
2. místo (utkání 26, bilance 16-6-4, skóre 71-33, body 54)
B mužstvo (IV. tř.)
1. místo (utkání 14, bilance 10-0-4, skóre 47-25, body 30) - postup do III. tř.
Žáci
(OP žáků)
12. místo (utkání 26, bilance 5-3-18, skóre 30-95, body 18)
Memoriál O. Ozoma 2006 (7. ročník)
2. místo (utkání 2, bilance 1-0-1, skóre 7-4, body 3)
Pořadí: 1. Buldoci K. Vary (dor.), 2. Baník Pila, 3. Loko K. Vary

Sezóna 2006/2007
A mužstvo (OP)
2. místo (utkání 26, bilance 15-7-4, skóre 70-37, body 52) - postup do I.B tř. KS
B mužstvo (III. tř.)
10. místo (utkání 26, bilance 9-3-14, skóre 45-64, body 30)

Žáci
(OP žáků)
8. místo (utkání 24, bilance 11-1-12, skóre 76-75, body 34)
Memoriál O. Ozoma 2007 (8. ročník)
1. místo (utkání 3, bilance 3-0-0, skóre 12-2, body 9)
Pořadí: 1. Baník Pila, 2. Olympia Hroznětín, 3. Buldoci K. Vary (dor.), 4. Slavoj Bečov

Sezóna 2007/2008
A mužstvo (I.B tř. KS)
7. místo (utkání 26, bilance 9-6-11, skóre 46-41, body 33)
B mužstvo (III. tř.)
9. místo (utkání 22, bilance 7-0-15, skóre 46-77, body 21)
Žáci
(OP žáků)
10. místo (utkání 24, bilance 7-3-14, skóre 64-65, body 24)
Memoriál O. Ozoma 2008 (9. ročník)
1. místo (utkání 3, bilance 3-0-0, skóre 7-3, body 9)
Pořadí: 1. Baník Pila, 2. Buldoci K. Vary (dor.), 3. OSS Lomnice, 4. Ajax Kolová

Sezóna 2008/2009
A mužstvo (I.B tř. KS)
12. místo (utkání 26, bilance 7-4-15, skóre 37-61, body 25)
B mužstvo (III. tř.)
12. místo (utkání 24, bilance 3-2-19, skóre 34-96, body 11)
Žáci
(OP žáků)
5. místo (utkání 24, bilance 16-0-8, skóre 103-50, body 48)
Memoriál O. Ozoma 2009 (10. ročník)
2. místo (utkání 3, bilance 2-0-1, skóre 7-6, body 6)
Pořadí: 1. Buldoci K. Vary (dor.), 2. Baník Pila, 3. OSS Lomnice, 4. Sokol Žlutice

Sezóna 2009/2010
A mužstvo (I.B tř. KS)
11. místo (utkání 26, bilance 6-8-12, skóre 34-50, body 26) - sestup do OP
B mužstvo (III. tř.)
8. místo (utkání 26, bilance 11-2-13, skóre 52-64, body 35)
Žáci
(OP žáků)
6. místo (utkání 24, bilance 12-2-10, skóre 91-78, body 38)
Memoriál O. Ozoma 20010 (11. ročník)
1. místo (utkání 3, bilance 2-1-0, skóre 4-1, body 7)
Pořadí: 1. Baník Pila, 2. Sokol Žlutice, 3. 1. FC K. Vary (dor.), 4. OSS Lomnice

Sezóna 2010/2011
A mužstvo (OP)
2. místo (utkání 26, bilance 13-8-5, skóre 59-33, body 47)
B mužstvo (III. tř.)
10. místo (utkání 26, bilance 8-5-13, skóre 50-63, body 29)
Žáci
(OP žáků)
7. místo (utkání 16, bilance 0-1-15, skóre 12-74, body 1)
Memoriál O. Ozoma 2011 (12. ročník)
1. místo (utkání 3, bilance 2-1-0, skóre 8-1, body 7)
Pořadí: 1. Baník Pila, 2. Sokol Žlutice, 3. 1. FC K. Vary (dor.), 4. Slavoj Bečov

Sezóna 2011/2012
A mužstvo (OP)
5. místo (utkání 24, bilance 11-6-7, skóre 55-28, body 39)
B mužstvo (III. tř.)
14. místo (utkání 26, bilance 4-2-20, skóre 39-87, body 14) - sestup do IV. tř.
Žáci
(OP žáků)
7. místo (utkání 16, bilance 4-4-8, skóre 59-74, body 16)
Memoriál O. Ozoma 2012 (13. ročník)
1. místo (utkání 3, bilance 3-0-0, skóre 7-2, body 9)
Pořadí: 1. Baník Pila, 2. Sokol Žlutice, 3. FK Ostrov, 4. FC K. Vary (dor.)

Sezóna 2012/2013
A mužstvo (OP)
1. místo (utkání 26, bilance 16-4-6, skóre 71-41, body 52)
B mužstvo (IV. tř.)
4. místo (utkání 24, bilance 9-7-8, skóre 58-54, body 34) - postup do III. tř.
Žáci
(OP žáků)
8. místo (utkání 18, bilance 4-2-12, skóre 30-89, body 14)
Memoriál O. Ozoma 2013 (14. ročník)
3. místo (utkání 3, bilance 0-2-1, skóre 3-4, body 2)
Pořadí: 1. FC K. Vary (dor.), 2. Sokol Žlutice, 3. Baník Pila, 4. FK Ostrov

Sezóna 2013/2014
A mužstvo (OP)
8. místo (utkání 26, bilance 10-6-10, skóre 53-46, body 36)
B mužstvo (III. tř.)
14. místo (utkání 26, bilance 5-4-17, skóre 42-90, body 19)
Žáci
(Přípr. 7+1, s Loko K. Vary)
4. místo (utkání 36, bilance 11-2-23, skóre 83-136, body 35)

Mým hráčům.
Nemohu být s vámi, tak jen pár slov, opravdu jen pár, aby vydržel nekecat i Vlasta Šimůnek.
Chtěl bych poděkovat výboru v čele s panem Bartoškou, že nám zabezpečil klidnou sezónu.
Dík patří panu Kordíkovi za jeho práci, co dělá, a ta je opravdu nemalá. O panu Kordíkovi si
myslím, že to byl nejlepší přestup v Baníku za jeho padesát let. Jsem rád, že jsem mohl na jaře
trénovat A tým. Z hráčů děkuji vlastně všem za poctivý přístup k zápasům, škoda jen těch
posledních, kdy se přestalo bojovat. Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout tři lidi. Rudu Zrzavce
Rojana, Standu Doktora Hoffmana a Tomáše Bobra Verzicha, první dva za to, že i když nebyli
v sestavě, nikdy mi neodmítli jít na lavičku náhradníků, a to není nikdy moc zábavné, Bobrovi
za to, že svým přístupem dokázal strhnout mužstvo a tím vyhrát důležité zápasy. Jenom na tu
hubu by měl mít zbrojní pas, ještě že má kamaráda z Timy - mistra Polívku.
Tak chlapci, dobrou zábavu, nešetřete se.
V této chvíli nevím, jestli jsem ještě trenérem, ale kdyby jo, tak se na tréninku sejdeme 15.
července a doufám v hojném počtu. Vlasto, už můžeš mlít pantem.
P.S. Pane Kordík, až budete číst statistiku - ty góly jsem dal čtyři, při tom jednom jste zrovna
nahýbal kelímek a neviděl ho.
Trenér (možná) legenda MATHY
„Poselství“ L. Matouška (19. 6. 2004, „závěrečná“ po sezóně 2003/2004)
Piláci vybojovali na své půdě turnajové zlato
Pila - Fotbalový mazec. Ten byl na programu v sobotu 17. července na hřišti nového
účastníka okresního přeboru Baníku Pila.
Odehrál se tam totiž jedenáctý ročník fotbalového Memoriálu Oldy Ozoma, a to za účasti
týmů hrajících převážně krajské třídy. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale nakonec se
radovali z celkového triumfu právě hráči pořádající Pily.
Ale pozor.
Nevyzpytatelné počasí, které zasáhlo Karlovarsko během sobotního rána, nadělalo
organizátorům nemalé problémy. Ti však vše zvládli na jedničku a odměnou jim za to bylo
prvenství domácího týmu.
Z tisku (17. 7. 2010, XI. ročník Memoriálu Oldy Ozoma)
Slavia Junior „projela“ na úvod v Pile vyhraný zápas
Pila B - Sl. Junior 6:5 (1:4)
Souboj bratrských dvojic Mudrovi versus Bílí nakonec vyzněl v Pile ve prospěch domácích
Mudrových, kteří se radovali po velkém obratu z tříbodového zisku. K tomu napomohl
hattrickem právě Rudolf Mudra. Jeho bratr Jiří Mudra pak přispěl jednou brankou, stejně si
pak počínali i další Piláci Ondra Rudík a Miroslav Faic. Za Slavii byli dvakrát úspěšní
Roman Bílý a Tomáš Bílý.
Z tisku (14. 8. 2010, Pila B - Sl. Junior K. Vary 6:5)
Kolovou sesadil z trůnu Kalman
Jen jedno kolo se ohřál tým kolovského Ajaxu v okresním fotbalovém přeboru na vedoucí
příčce. V rámci třiadvacátého kola se totiž opět odporoučel až na čtvrtou příčku.
Důvod?

Ani napodruhé totiž Kolováci nic nevymysleli v prestižním derby obcí na výběr Pily. Tentokrát
sesadil Kolovou z fotbalového trůnu ostrostřelec Jiří Kalman, který se zasloužil o všechny
branky pilského Baníku.
Z tisku (28. 5. 2011, Kolová - Pila A 0:3)
Pár perel ze Zpravodajů
Hosté snad z jediné brankové příležitosti se ujali vedení v 35. minutě. Vyrovnal Vl. Šimůnek
ml. v 44. minutě. (…) Utkání jsme hráli i proti chebským rozhodčím, kteří stranili hostům. (…)
Mužstvo zaslouží pochvalu za předvedený výkon, ale i výtku za zahazování brankových
příležitostí, kterých bylo na dvě desítky!
(9. 5. 2010, Pila A - Hrozňatov 5:3)
Hosté se k utkání nedostavili. Přijelo pouze 7 hráčů bez registračních průkazů a dresů.
(5. 6. 2010, Pila B - Chyše C 3:0 kont.)
Velmi zodpovědný výkon celého mužstva se musí pochválit, nedalo vyniknout kolovské
bubenici a trenérce p. Sedláčkové na vuvuzele - foukla si jenom jednou. Namyšlenost
Kolováků padla! (…) Přihlíželo rekordních 150 diváků.
(23. 10. 2010, Pila A - Kolová 2:0)
Náš tým se předvedl jako fotbalový analfabet. V 15. minutě jsme prohrávali 0-2! Tragický
výkon „B“, i když nám fandil i rozhodčí. (…)
(5. 5. 2012, Pila B - Verušičky 1:6)
Nepochopitelný výkon i výsledek! Naši hráči dopomohli nejméně ke třem brankám domácím.
(10. 6. 2012, Nové Hamry - Pila A 4:0)
Do Kyselky jsme přijeli, spíš se teda slezli, v pouhých deseti hráčích. (…)
Jestliže A-tým nastoupil v Kyselce v deseti, vězte, že B-tým nastupoval k zahájení utkání pouze
v osmi lidech. (…) Nastoupit v celkem 18 lidech v rozmezí od 15 - 19 hod. ke dvěma zápasům
a urvat body… smekám.
(25. 8. 2012, Kyselka - Pila A 3:3; Pila B - Sedlec 2:2)
Na údrčském hrbolišti jsme v improvizované sestavě nedokázali čelit rychlému a technickému
soupeři. (…)
(21. 4. 2013, Údrč - Pila B 8:2)
Po první, řekněme, mírně nervózní půli, kdy jsme se na hřišti hledali, avšak najít jsme se
nemohli, nastoupili jsme do druhé půle s úplně jiným nasazením. (…)
(4. 5. 2013, Březová - Pila A 1:2)
Svátek fotbalu se nekonal, V zápase, kde si oba soupeři dokazovali, kdo je horší, padl první
gól domácích z penalty, naše vyrovnání z nepovedeného centru, druhá branka domácích
z ničeho. Až naše druhé srovnání z přímého kopu V. Šimůnka sneslo fotbalové parametry. To
bylo ale asi tak vše. (…)
(28. 9. 2013, Sedlec - Pila B 2:2)
Vzhledem k tomu, že se zápas odehrál pouze na jednu bránu, a to tu naši, je jednobranková
prohra malým pilským vítězstvím. (…)
(30. 3. 2014, Verušičky - Pila B 1:0)
Božíčanským jsme měli co vracet, a taky jsme jim to vrátili. (…)
(12. 4. 2014, Pila A - Božíčany 4:0)

Závěrem
Čtyřicet let v životě člověka není vůbec krátká doba. A právě takovou
dobu vykonávám v Baníku funkci ať už hospodáře, nebo následně předsedy.
Pokud by mi někdo položil otázku, proč to dělám, byl bych si odpovědí poměrně
jistý. Je to smysluplné.
Vždyť toho, co v průběhu každého roku děláme, není zas tak málo.
Chronologicky seřazeno jde o masopustní průvod, dětský maškarní karneval,
velikonoční zábavu, pálení čarodějnic, dětský den, memoriál Oldy Ozoma, účast
na turnaji v nohejbalu, mikulášskou diskotéku, nastartovali jsme vánoční
koncerty, vánoční období zpestřujeme turnajem ve stolním tenisu. A vedle toho
pravidelně jarní a podzimní mistrovská utkání v kopané našeho A i B mužstva.
A dlouhá léta, dokud bylo dost žáků, i žákovská utkání.
Myslím, že tato činnost značně obohacuje život naší obce, zejména té
mladé generace. Vždyť vedle výše uvedeného je pro mládež k dispozici velice
hezký sportovní areál, kde krom kopané je možno hrát tenis, odbíjenou nebo
nohejbal. A pro ty nejmenší je tu dětský koutek.
Asi nikoho nenapadne, že tohle se udělalo samo. Ale pokud máte za to, že
při zhruba 150 členech to není tak velký problém, opak je pravdou. Je tu
poměrně úzký okruh lidí, kteří to táhnou. Někdy jsou okamžiky, kdy máte pocit,
zda neděláte ze sebe hlupáka. Přitom by stačilo, aby se více lidí chtělo zapojit,
zejména těch mladých. Ale to je asi bolest všeobecná, vlastní pohodlí a zájmy
nade vše.
U příležitosti 60. výročí založení TJ Baník bych rád jeho jménem
poděkoval všem, kteří oddílu pomáhají zvládnout potřebné, velké poděkování
patří i obecnímu úřadu za finanční pomoc a spolupráci. A za nás, všechny
příznivce Baníku, pak závěrem přeji naší TJ hodně dalších úspěšných a
plodných let a to jak po stránce sportovní, tak společenské a v neposlední řadě i
po stránce dobrých, kamarádských vztahů.

Jiří Bartoška
předseda TJ Baník Pila

