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TJ Sokol Bělá pod Bezdězem (1.)

vs.

Slavia Hradec Králové (12.)

neděle 1. dubna 2007 od 10:30 hodin, městská sportovní hala Bělá p. B.
rozhodčí: Vlk Vlastimil, Semerád Jiříve
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II. liga SVČ mužů

hlavní partner oddílu házené

město Bělá pod Bezdězem
http://www.mubela.cz

Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám, abychom na našem hřišti přivítali hráče, funkcionáře a fanoušky našeho 
dnešního soupeře, celku Slavia Hradec Králové.
Z podzimního vzájemného měření sil jsme si poprvé z Hradce přivezli oba body za vítězství 
v poměru 31:24, kdy jsme po vlažném úvodu v dalším průběhu zápasu našeho soupeře 
přehrávali hlavně díky rychlým protiútokům. V tomto utkání se z našeho družstva střelecky 
nejvíce prosadil Vaněk s 9 brankami, sekundovali mu Švec se 6 a Hrubý s 5 vstřelenými 
góly. V domácím dresu nejvíce zaujal Bednář, který nám dokázal vstřelit 6 gólů, a brankář 
Novák.
Slavii Hradec Králové se v dosavadním průběhu II. ligy nedaří, po odehraném 15. kole 
zaujímá poslední, 12. místo druholigové tabulky se 6 získanými body za 2 vítězství a 2 
remízy. Příčinou této situace by mohl být i fakt, že hradecké mužstvo má ze všech družstev 
ve II. lize zdaleka nejvyšší věkový průměr a mladším týmům, především rychlostně, prostě
nestačí.
Po zápasech v Lounech a Jablonci nad Nisou, které se nám oba podařilo vyhrát, se tak 
naše mužstvo proti Hradci představí opět domácímu publiku. Do dnešního zápasu by měli 
nastoupit všichni hráči základní sestavy a hradečtí by tak pro nás papírově neměli znamenat 
větší problém. Skutečnost však bývá často jiná, a je proto třeba k tomuto zápasu přistoupit 
od počátku soustředěně, s maximálním nasazením a bojovností. Přispívat nám k tomu jistě
bude i velká podpora našich fanoušků.

předpokládané sestavy
TJ Sokol Bělá p. B.
1 Renza Václav brankář 1977
12 Kabátník Jiří brankář 1976
16 Dvořák Tomáš brankář 1984
7 Švec Stanislav spojka 1976
4 Stach Aleš spojka 1973
3 Vaněk Radim spojka 1978
17 Stach Petr spojka 1977
5 Picek Dan spojka 1973
13 Tošovský Antonín spojka 1976
10  Kubíček David spojka 1983
8 Hrubý Vladimír pivot 1975
19 Paulus Luboš pivot 1983
15 Hofta Jiří křídlo 1986
9 Netrval Petr křídlo 1968
5 Femiak Pavel křídlo 1977
2 Bajtalon Ondřej křídlo 1973
                trenéři:  Netrval Petr
  Hrubý Vladimír
      vedoucí družstva:  Krouský Karel

Slavia Hradec Králové
20 Hubáček Petr brankář 1964
12 Novák Jiří brankář 1974
6 Vačlena Jan  1978
10 Šádek Roman  1968
9 Jajčík Jiří  1963
2 Cuberka Miloš  1964
11 Dušek Jaroslav  1980
8 Sviták Pavel  1970
13 Vašata Zbyněk  1970
7 Ježek Roman  1972
19 Bednář Roman  1972
14 Dunda Roman  1974
 Hulaj     
 Valenta  

                trenéři:  Šmídová Magda

      vedoucí družstva:  Kučera Martin
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15. kolo | sobota 24. března 2007 v 17:00 hodin | městská hala Jablonec n. N. 

ELP Jablonec nad Nisou - Sokol Bělá 21:29 /12:16/
K utkání v Jablonci nad Nisou, na hřiště čtvrtého celku druholigové tabulky, jsme odjížděli 
s cílem bodovat a navázat tak na dobrý a bojovný výkon z předchozího utkání v Lounech. 
Čekal nás však velice dobrý soupeř, který doma body neztrácí. Naše družstvo nastoupilo k 
utkání bez brankáře Kabátníka a zraněného Netrvala, kterého trápila bolavá záda.
Úvod utkání byl z obou stran opatrný. Obě družstva se snažila především dobře bránit. 
K vidění bylo i několik technických chyb a tak byl stav v 10. minutě 1:1. Pak se ale obě 
družstva rozkoukala a začala se hrát konečně házená i s brankami. Zhruba do 20. minuty 
byl stav utkání vyrovnaný /8:8/, ale pak si hráči Bělé začali vytvářet mírnou převahu, kterou 
vyjádřili i gólově. V závěru prvního poločasu vstřelila Bělá dvě slepené branky a tím soupeři 
odskočila na poločasových 12:16. V průběhu prvního poločasu hrála obě družstva velice 
tvrdě v obraně, což rozhodčí trestali, takže bylo k vidění mnoho přesilových her.
Úvod do druhého poločasu se nám povedl na výbornou. Sérií čtyř branek z rychlých protiútoků 
jsme si vytvořili v 35. minutě vedení 12:20 a tím i zlomili odpor domácího celku, který takový 
nástup doslova zaskočil. Od této doby se utkání už jen dohrávalo. Domácí hráči ve druhém 
poločase výrazně polevili v obraně a také v útoku vytvořili velké množství technických chyb, 
čímž výrazně usnadnili Bělé jejich cestu za zaslouženým vítězstvím. Přestože ani hosté si 
neodpustili řadu nepřesností v útočné fázi, tak si od 40. minuty až do závěrečného hvizdu 
udržovali zhruba osmibrankové vedení.
V domácím dresu lze pochválit jen brankáře Hlinku, který svůj celek podpořil hlavně v 
prvním poločase. V dresu Bělé zazářili oba brankáři Renza a Dvořák, kteří domácím střelcům 
znechutili sobotní podvečer. Střelecky se prosadili Aleš Stach a Hrubý. Za obrannou činnost 
si ale zaslouží pochvalu celé družstvo, na kterém byla vidět velká chuť hrát a vůle jít za 
vítězstvím.
Utkání se hrálo v pěkné sportovní hale v Jablonci nad Nisou před cca 150-ti diváky.
Sestava a branky ELP Jablonec nad Nisou:
Hlinka D., Opata - Mrklas 6/1-1, Heinl 4/1-2, Svoboda 3, Hlinka R. 3/0-1, Jakubec 2/0-1, 
Rybák 2, Ziebiker 1/1-2, Dědeček, Heinl O., Tyl, Sluka
Sestava a branky Sokol Bělá:
Renza, Dvořák - Stach Aleš 8/5-6, Hrubý 7, Vaněk 5/1-1, Švec 3, Paulus 2, Picek 2, Bajtalon 
1, Stach Petr 1, Femiak, Hofta, Kubíček, Tošovský.
Rozhodčí: Lorenc, Kasík
Průběh utkání:   2:3, 5:6, 8:11, 10:13, 12:20, 17:26, 19:28
Sedmičky: 7/3 - 7/6 
Vyloučení: Svoboda 2x, Mrklas 2x, Sluka, Hlinka R., Dědeček st. - Vaněk 3x, Stach A., 
Švec, Picek, Tošovský
Žluté karty: Svoboda - Stach Aleš, Picek
Červené karty: Vaněk v 50. minutě

II. liga SVČ mužů

hlavní partner oddílu házené

ATMOS Jaroslav Cankař a syn
v současnosti jeden z největších evropských výrobců kotlů na tuhá paliva

http://www.atmos.cz | tel.: +420 326 701 404
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II. liga SVČ mužů

hlavní partner oddílu házené

Tom Bohemia Crystal s.r.o.
přední výrobce ručně zpracovávaného olovnatého křišťálu v České republice

http://www.tom-crystal.cz | tel.: +420 326 701 721

konpletní výsledky 15. kola II. ligy SVČ
25.3. | 17:30   Slávia Hradec Králové x Chemička Ústí n/L   30:39 (15:18)   
25.3. | 17:00  Jiskra Mimoň x SKP Pardubice   40:25 (18:16)  
25.3. | 17:00  Jiskra Havlíčkův Brod x Jiskra Zruč n/S  27:25 (15:12)  
25.3. | 16:30  TJ Chodov Praha x HK Lokomotiva Louny  30:21 (15:8)  
24.3. | 9:30  HC Dukla Praha SCM x AGS HBC Jičín B  28:20 (13:12)  
24.3. | 17:00  Jablonec n. N. x Sokol Bělá   21:29 (12:16)

tabulka II. ligy SVČ po 15. kole
1.   Sokol Bělá   15   13   0   2   471:402   12   26
2.  AGS HBC Jičín B  15  11  2  2  398:367  10  24
3.  HC Dukla Praha SCM  15  11  1  3  457:367  7  23
4.  Jiskra Mimoň  15  9  0  6  394:356  2  18
5.  Jablonec n. N.  15  8  2  5  389:355  2  18
6.  TJ Chodov Praha  15  8  2  5  375:352  4  18
7.  SKP Pardubice  15  5  2  8  385:412  -2  12
8.  Jiskra Zruč n/S  15  3  4  8  293:365  -6  10
9.  Jiskra Havlíčkův Brod  15  3  3  9  394:424  -7  9
10.  Chemička Ústí n/L  15  4  1  10  393:433  -5  9
11.  HK Lokomotiva Louny  15  3  1  11  359:418  -7  7
12.  Slávia Hradec Králové  15  2  2  11  342:398  -10  6

dosavadní výsledky Slavie Hradec Králové
15. doma Ústí  30:39 (15:18) 8. doma Havl. Brod 32:32 (18:17)
14. ve Zruči  20:20 (7:11) 7. doma Louny  25:26 (11:8)
13. doma Pardubice   0:12-kontumace   6. v Jablonci   24:31 (10:17)  
12. v Jičíně  24:27 (10:12)  5. doma Bělá   24:31 (11:15)  
11. na Praze Chodov  18:24 (9:11)  4. v Ústí   22:35 (9:15)
10. doma Dukla Praha 22:28 (11:16) 3. doma Zruč    27:11 (10:5)
9. v Mimoni  24:31 (12:15) 2. v Pardubicích  31:24 (13:11)
     1. doma Jičín  19:25 (8:13)

tento víkend se hraje 16. kolo II. ligy SVČ
31.3. | 11:00 Chemička Ústí n/L x Jiskra Havlíčkův Brod Mydlář, Motl
31.3. | 15:00 AGS HBC Jičín B x TJ Chodov Praha  Bauer, Vobecký
31.3. | 17:00 HK Lokomotiva Louny x Jablonec n. N. Lorenc, Kasík
31.3. | 17:00 Jiskra Zruč n/S x Jiskra Mimoň  Kupsa, Hladký
1.4. | 10:30 Sokol Bělá x Slávia Hradec Králové  Vlk, Semerád
1.4. | 18:00 SKP Pardubice x HC Dukla Praha SCM Brůna, Vostatek

4
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II. liga SVČ mužů
14. kolo | sobota 17. března 2007 v 18:00 hodin | městská hala Louny 

HK Lokomotiva Louny - Sokol Bělá 26:27 /11:12/
K utkání jsme odjížděli s cílem zvítězit, ale s vědomím toho, že to nebude vůbec jednoduché, 
což se také potvrdilo. Do utkání jsme nastoupili téměř v plné sestavě, když se po delší době 
objevili v dresu Bělé Picek a Femiak, naopak chyběl jen študent Bajtalon.
Úvod utkání se lépe podařil domácím hráčům, kteří vycházeli z velice tvrdé obrany. V útoku 
se prosazovali především z větší vzdálenosti Šilhánek a Bitner, když se v brance Bělé nedařilo 
Renzovi, který si v 7. minutě za stavu 5:3 pro domácí sám řekl o vystřídání. S příchodem 
druhého brankáře Kabátníka se naše hra zlepšila. Přidali jsme na důrazu v obraně, kterou 
podpořil svým dobrým výkonem právě brankář, ale v útoku se nám stále nedařilo přejít 
přes dobrou obranu domácích. V celém prvním poločase jsme stále dotahovali mírné vedení 
domácích, a až v jeho závěru jsme brankou Švece otočili výsledek ve svůj prospěch na 
poločasových 11:12.
Do druhého dějství jsme vstoupili o poznání lépe, když se nám dařil hlavně přechod do 
rychlého protiútoku, díky kterému jsme si do 43. minuty vypracovali slibné vedení 15:19. 
Ještě v 51. minutě svítil na ukazateli skóre stav 19:24 v náš prospěch a zdálo se být 
rozhodnuto. Jenže domácí hráči nesložili zbraně, zabojovali a v 57. minutě se jim brankou 
Brecka podařilo vyrovnat na 25:25. Navíc Hrubý uviděl za třetí dvouminutový trest červenou 
kartu. V závěru utkání na sebe však vzal zodpovědnost Vaněk, který se dvakrát prosadil. 
Domácí hráči se v poslední minutě ještě snažili o vyrovnání, ale naše výborná obrana jim to 
už nedovolila a tak si odvážíme z Loun vydřené dva body.
Domácí hráči hráli velice tvrdě v obraně, což jim rozhodčí hlavně v prvním poločase tolerovali. 
V útoku se střelecky prosadili Havlovec a Šilhánek, velice dobře chytal i brankář Dedera.
Hráče Bělé lze pochválit za bojovnost a nasazení jak v obraně, tak i v útoku. V brance 
se dařilo Kabátníkovi, který podržel družstvo hlavně v závěru utkání. Velice dobré utkání 
odehrál Švec. Jediné co lze hráčům vytknout je neproměňování vyložených šancí.
Utkání přihlíželo cca 80 diváků.
Sestava a branky Lokomotiva Louny:
Dedera, Kerner - Havlovec 6, Šilhánek 6, Bitner 5, Klouček 3/2-2, Katešovec 2, Brecko 2/0-1, 
Petr 2, Krahulík, Zmatlík, Moscato, Gremal
Sestava a branky Sokol Bělá:
Renza, Kabátník - Švec 9, Vaněk 6/2-3, Stach A. 5/2-2, Hrubý 3, Stach P. 3, Paulus 1, Femiak, 
Hofta, Kubíček, Netrval, Picek, Tošovský
Rozhodčí: Klaudy, Točík
Průběh utkání:  3:3, 6:6, 9:10, 11:14, 14:17, 16:20, 22:25, 25:26
Sedmičky: 3/2 - 5/4 
Vyloučení: Katešovec 2x, Klouček, Gremal - Hrubý 3x, Švec, Tošovský
Žluté karty: Klouček, Zmatlík, Moscato - Stach Aleš, Vaněk, Paulus
Červené karty: Hrubý v 54. minutě

partneři oddílu házené

F&S design
reklamní a grafické práce, tvorba webu

http://www.fasdesign.net
tel.: +420 606 337 623

ALBA, spol. s r.o.
zpracovatel kovového šrotu a 

nebarevných kovů
http://www.albarecykling.cz
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II. liga SVČ mužů
13. kolo | neděle 11. března 2007 v 10:30 hodin | městská hala Bělá p.B. 

Sokol Bělá - Chemička Ústí nad Labem 33:27 /15:14/
V prvním domácím utkání jsme přivítali v městské sportovní hale v Bělé pod Bezdězem 
desátý celek druholigové tabulky TJ Chemičku Ústí nad Labem.
Vstup do utkání vyšel lépe domácím hráčům, kteří se ujali vedení 4:2, ale soupeř se 
nevzdával, a tak i s trochou štěstí dokázal vyrovnat v desáté minutě gólem Srby na 6:6. 
Domácí působili ospalým dojmem hlavně v obraně, kde jim chyběl především větší důraz. 
To umožnilo ústeckým hráčům prosazovat se především střelbou z větší vzdálenosti. Obraz 
hry se v prvním poločase nezměnil a do šaten se tak odcházelo za stavu 15:14 pro domácí.
V druhém poločase nastoupil do domácí svatyně brankář Renza, který se uvedl několika 
dobrými zákroky, čehož domácí využili a vypracovali si v úvodních deseti minutách 
druhého poločasu šestibrankový náskok 23:18. To zlomilo odpor soupeře, který se smířil s 
prohrou a závěr utkání se tak dohrával v poklidném tempu. Domácí hráči si vypracovali až 
devítibrankové vedení 30:21, ale bohužel se v závěru dopustili několika technických chyb a 
hosté tak dokázali zkorigovat rozdíl ve skóre na konečných 33:27 ve prospěch Bělé.
V dresu Ústí nad Labem lze pochválit brankáře Biskupa, za očekáváním zůstal naopak Srba, 
od kterého se čekalo víc. Hráči chemičky se bohužel nevyvarovali dvou zcela zbytečných 
zákroků zezadu při střelbě, které byly po zásluze oceněny přímou červenou kartou.
Domácím hráčům lze vytknout především první poločas. Až zlepšená obrana ve druhém 
dějství zaručila konečné vítězství. Pochvalu zaslouží brankář Renza, který po nevydařeném 
utkání ve Zruči dokázal všem škarohlídům, kteří nad tímto bývalým talentem už zlomili hůl, 
že chytat opravdu umí. Střelecky se dařilo triu Vaněk, Aleš Stach a Hrubý. K nim se přidal 
i střelecky potentní Švec, který ale bohužel nedokázal prodat vysokou úspěšnost střelby z 
tréninků a tak se musel nejdříve seznámit s míčem a chvilku se zastřelovat.
Utkání sledovalo cca 220 diváků.
Sestava a branky Sokol Bělá:
Kabátník, Renza - Vaněk 11/4-4, Stach A. 8, Hrubý 7, Švec 5, Bajtalon 1, Stach P. 1, Hofta, 
Kubíček, Netrval, Tošovský
Sestava a branky Chemička Ústí nad Labem:
Biskup, Venera 3 - Srba 6/4-4, Sýkora 4, Lešner 4, Kasík 2, Hanusch 2, Kokoška 2, Bůžek 1, 
Minařík 1, Novák 1, Pihera 1, Vezek, Hladík
Rozhodčí: Dostál, Petružáková
Průběh utkání: 3:2, 6:6, 10:10, 14:12, 19:14, 23:19, 28:20, 30:21, 33:24 
Sedmičky: 4/4 - 4/4 
Vyloučení: Lešner, Hinusch, Verner - Vaněk, Stach A., Hrubý, Hofta, Kubíček
Žluté karty: Srba, Novák, Kasík - Stach Aleš, Švec
Červené karty: Hladík, Kokoška

www.sokolbela.cz
partneři oddílu házené

SPS Bakov n. J.
servis a programování strojů

http://www.sps-mb.cz
tel.: +420 777 797 960-1

zámečnictví
Riegel
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program házené v městské sportovní hale v Bělé p. B.
1.4. | 10:30 Sokol Bělá x Slávia Hradec Králové  Vlk, Semerád
14.4. | 15:00 Sokol Bělá B x HK Aritma Praha  Želina, Svatoň
15.4. | 8:00 turnaj mladších žáků
21.4. | 15:00 Sokol Bělá B x HC Kolín   Šulc, Omáčka
22.4. | 10:30 Sokol Bělá x Jiskra Mimoň   Dont, Dvořák
29.4. | 8:00 turnaj mladších dorostenců
1.5. | 15:00 Sokol Bělá B x 1. HC Wendy Mělník  Želina, Svatoň
5.5. | 15:00 Sokol Bělá B x AŠ Mladá Boleslav  Bílý, Prchal
6.5. | 10:30 Sokol Bělá x TJ Chodov Praha  Mára, Svítek
19.5. | 15:00 Sokol Bělá B x Sparta Kutná Hora  Prušek, Skála
20.5. | 10:30 Sokol Bělá x SKP Pardubice  Kupsa, Hladký
26.5. | 15:00 Sokol Bělá B x Chodov Praha  Bílý, Prchal
17.6. | 8:00 turnaj starších žáků

Termíny utkání a turnajů se mohou změnit. Aktuální info najdete na www.sokolbela.cz

přípravný turnaj starších žáků v Mladé Boleslavi
V neděli 25.3.2007 se v mladoboleslavské sportovní hale uskutečnil turnaj starších žáků 
„Auto Škoda Cup 2007“. Turnaj se konal za účasti čtyř družstev. HC Auto Škoda A a B, Dukla 
Praha 6 a TJ Sokol Bělá pod Bezdězem. Hrálo se systémem každý s každým a jedno utkání 
na 2 x 15 minut, všechna utkání řídil rozhodčí Radovan Kábrt. 
Naši žáci si po dlouhé době vyplněné tréninkem opět zahráli přípravná utkání a nevedli si v 
nich špatně. Na jejich hře bylo vidět zlepšení oproti podzimu. S mladoboleslavskými celky 
sehráli dva vyrovnané zápasy, jen s pražskou Duklou prohráli  vyšším rozdílem.
Sestava a branky Sokol Bělá: Fencl D., Malý M. 8, Dvořák M. 6, Šírek J. 10, Černý V., 
Umáčený P. 1, Tyšer V., Prokop R., Patera J. 3.
Výsledky a konečné pořadí turnaje:

AŠ MB A Sokol Bělá Dukla Praha AŠ MB B Skóre Body Pořadí

AŠ MB A X 14:10 12:11 9:11 35:32 4 1.

Sokol Bělá 10:14 X 6:16 17:15 33:45 2 4.

Dukla Praha 11:12 16:6 X 12:12 39:30 3 2.

AŠ MB B 11:9 15:17 12:12 X 38:38 3 3.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Sokol Bělá pro fanoušky.

VSTUP A ZPRAVODAJ ZDARMA
Od dnešního utkání platí pro všechny fanoušky Sokola Bělá, kteří příjdou naše družstvo 
podpořit s bubnem, trubkou, klaksonem, sirénou nebo řehtačkou, že mají vstup a 
Zpravodaj házené zdarma.

VYHRAJ TRIČKO PODEPSANÉ REPREZENTANTY ČR 
Na domácích utkáních 22.4.2007 Sokol Bělá - Jiskra Mimoň a 6.5.2007 Sokol Bělá 
- Chodov Praha bude vylosován vždy jeden držitel Zpravodaje házené na dané 
utkání, který obdrží tričko Fanclubu Sokol Bělá z MS v Německu s podpisy všech 
reprezentantů České republiky, kteří startovali na tomto mistrovství.
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představujeme: Václav Renza
přezdívka: Šíry, Panda, Bobsen Clark; narozen: 13.10.1977 v Mladé Boleslavi
rodinný stav: svobodný, přítelkyně Káťa; vzdělání: středoškolské - ekonomka
povolání: referent nákupu – Papírny Bělá, podnikání při zaměstnání – reklamní grafika
oblíbené jídlo: čína; oblíbený nápoj: pivo, pomerančový džus se sodovkou
oblíbený film: Obecná škola, Jedna ruka netleská, Nepřítel před branami, Král Artuš
oblíbený herec: Jean Paul Belmondo; oblíbená hudba: Korn, Disturbed, Guano Apes
oblíbená kniha: slabikář; oblíbené www stránky: fasdesign.net, sokolbela.cz
ideální dovolená: All inclusive v Dubaji; hrál za oddíly: TJ Sokol Bělá p. B.
úspěchy v házené: postup do II. Ligy, nejlepší brankář ČR v roce 1993-kategorie st. žáci
jak dlouho hraje házenou: 22 let; první trenér: Libor Kůlda; oblíbený post: brankář
oblíbený soupeř: Všenory; neoblíbený soupeř: Hradec Králové
nejlepší hala kde hrál: Glogow v Polsku
nejlepší fanoušci: nejsou; nejhorší fanoušci: Jičín
veselá historka z házené: Při zahájení zápasu v Železném Brodě jsem běžel s lepidlem 
přes hřiště, myslel jsem, že to stihnu před počátečním hvizdem, ale bohužel. Obdržel jsem 
dvě minuty za bloudění po hřišti.
budoucnost v házené: Jen abychom se udrželi v 2. lize
životní cíl: Samozřejmě mít rodinu a být úspěšný a uznávaný v tom co mě baví nejvíce, a 
to je tvorba grafik(počítačová i ruční tvorba), výroba samolep a reklamy.
záliby: tvorba grafik (počítačová i ruční tvorba), hudba, film, sport, jídlo, houbaření.
vzkaz fanouškům Bělé: Aby chodili stále v hojném počtu na všechny domácí zápasy 
jako doposud a aby začali konečně pořádně fandit. Chtělo by to více povzbuzovat a méně 
kritizovat.
Jak hodnotíš vstup do jarní části sezóny?
Vstup do jarní sezóny zatím nemá chybu, jen bychom mohli proměňovat více vyložených 
šancí. Časté neproměňování nám často zkomplikuje průběh zápasu.
Co plánuješ v nejbližší době?
Jediné co máme s přítelkyní v plánu, je buď demolice nebo renovace našeho baráčku, 
záleží  co nám památkáři povolí. Nacházíme se totiž v památkové zóně, takže očekávám 
řadu komplikací.
Jak se chystáš na Bělá Cup 2007?
Samozřejmě, že se na Bělá cup chystám.  
Už se nemůžu dočkat. Doufám jen, že 
vyjde počasí jako minulý rok, ani by 
nemuselo být takové vedro. Myslím, že 
minulý ročník měl velký úspěch, takže 
očekávám i mnohem větší účast hráčů 
i diváků. Jinak na nových tričkách už se 
pracuje, nebude na nich samozřejmě 
chybět náš oblíbený kostlivec. Ještě se 
však  musíme dohodnout na společné 
barvě. Já bych to viděl na šedivou nebo 
černou, uvidíme co na to ostatní.

levé foto: Maturitní fotka, rok 1995
pravé foto: Rok 1977. Václav Renza v 
náruči své maminky.


