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SPORT I Fotbal 

Domluveno. Onofrej povede Velkou Bystřici 
MICHAL MUZIKANT 

iž v zimě jednali zá
stupci Velké Bystřice s 
Ladislavem Onofrejem 
o jeho možném p-0.so
beni na trenérském 
postu. Rokováni tehdy 

zastavil covid a dlouhá · 

Jinak tomu prozatim neni 
ani v týmu hrajicim I. B třidu. 
,.začali jsme trénovat, ale za
t1m to je takovl! všelijaké. 
Úplně moc hráč-O. nechodi, 
takže zálež(, kdo bude po• 
kračovat,u vi Petr. 

pauza. Po návratu 
na trávnlky to 
však vypadá, že 
tomuto spo

Velká Bystřice má za sebou 
přátelské utkáni s 

Chvalkovicemi, 
které jejim hrá-

„Ladislav 
·Onofrej je jméno, 

čům moc ne
vyšlo. ,.Nebyli 
jsme v úplně 
ideálnlm slo-_ 
žen! a prohráli 
jsme O:S. Dalši 

jeni už nic 
nebráni. 

· ma trenérskou kvali
tu i určité zkušenosti. 

, Věřím, že i díky tomu 
udržíme hráče „Domluvili 

jsme se, pan · 
Onofrej bude 
trénovat Velkou 

u fotbalu." zápasy budou 
na domluvě i 

podle toho, kolik 
nás bude. Možná ně

co odehrajeme zase ted' o 
vikendut hodnotil Petr. 

Bystřici/ prozra-
dil jej1 předseda Jifi 
Petr. 
Před bývalým hráčem Sig

my Olomouc však nestoj i_ 

žádná lehká úloha. Po. dlouhé 
pauze vynucené covidem 
maji celky v amatérských 
soutěžlch problémy s hráči. 

Ten věří, že právě na zná
mé jméno na trenérské la
vičce by někteři mohli slyšet 
a u fotbalu vydržet. .VěHme 
v to. Navíc tady máme ně-

TAI RJNKCE bude celkově zastávat Ladislav Onofrej v další sezó-
ně. Foto: Deník/Stani.slav Heloi'ía · 

které mladé kluky, kteří byli 
v Holici, takže se s nimi kouč 
zná," dodal Petr. 

A jaké budou dle Velké 
Bystřice v nadcházej iclm 
ročniku? uPořádně jsme to 
ještě neprobirali Nevlme 
pořádně, jak na tom jsou naši 
hráči, ani ostatní týmy. Uvi
dtme, jak se dokáži kluci na
chystat na sezonu, ale co · 
jsem viděl, tak pan Onofrej 
má kvalitní tréninky. Má 
zkušenosti a mohl by kluky 
něco přiučit," slibuje si Petr. 

"Ale určitě chceme-zkva
litnit kádr a zlepšit tu:u. Bu
deme chtlt hrát nahofet do
dal. Do budoucna má ještě 
jeden cíl. .Určitě bychom se 
chtěli pokusit ci to, abychom 
v některém z pfištlch ročníků. 
hráli o soutěž výš.~ 

SITUACE V HFK 
Ladislav Onofrej navtc půso
b i ještě v HFK Olomouc v roli 
šl!ftrenéra mládeže a vede 

také tým dorostu. ,.S Velkou 
Bystřici máme dobrou spo
lupráci. Laco chtěl trénovat 
muže a u nás to v době do
mluvy nebylo možné, takže 
se po vztljemné dohodě s ná
rrií dohodl v Bystřici. u nás 
bude normálně pokračovat a 
je to nastavené tak, že by 
povinnosti u nich neměly 
ohrozit závazky v Holici. I 
.sám Laco řiká, že HFK je pro 
něj priorita," objasnil situaci 
předseda 1. HFK Olomouc 
Miloslav Šmida. 

Samotná Holice po odcho
du trenéra Derca do Kuvajtu 
hledá trenéra. Na·tento post 
má dvajiné kandidAty. Po- · 
kud by ovšem šance na. jejich 
angažmá padla, mohl.by se 
Ladislav Onofrej vrátit do 
hry. ,,MomenUlně se i ednán! 
ubiraji jiným směrem, ale je 
možné, že když to nedopad
ne, tak oslovfme někoho z 
našich řad, klidně Laca nebo i 
jiné trenéry," přiblížil Šmida. 


