ZNAK RL DUBENEC

RL Dubenec - futsal
vznikl při příležitosti 50. výročí sportu v Dubenci. Historie RL se začala
odvíjet v sobotu 18. června 2011.
Parta kluků, fandících fotbalu se sešla na hřišti u stánku pana Jaroslava Jandy,
aby pokoukla po místním fotbálku a při té příležitosti popila nějaké ty rumíky. A
jak už to tak bývá - slovo dalo slovo a založili jsme malé mužstvo, tak akorát
pro malý fotbal. Hlavním iniciátorem byl Jarda Janda ml., Jirka Kuráž, Michal
Voves, Jonáš Moser, Jan Komrska, Václav Maruška, Petr Řídel, David Čížek a
šéf Jaroslav Janda st.

Proč RL Dubenec? No právě podle těch výborných zamrzlých rumíků od paní
Alenky - Rum Liga.

RL Dubenec se řídí Stanovami sportovního klubu dle nového občanského
zákoníku. Naše mužstvo hraje II. třídu českobudějovického futsalového svazu.
Konečné umístění:

2012
2013
2014
2015
2016 -2018
2019
2020

8. místo
5. místo
8. místo
5. místo
3. místo
5. místo
6. místo (nedohraná soutěž – COVID-19)

Každoročně pořádáme turnaj v Dubenci za účasti mužstev z okolí. Hrají zde
SVP Zbudov, FK Zahájí, Demi Hluboká, Tesera ČB, Absolut Team atd. Dále
pak se opět každoročně účastníme turnaje ve Zbudově. V neposlední řadě
bojujeme o Pohár starosty Velešína.
Turnaj DUBENEC

Turnaj VELEŠÍN

Turnaj ZBUDOV

Mužstvo se může pochlubit tím, že hráči jsou převážně místní. V současné
době klub disponuje těmito hráči:
1. Jaroslav Janda
2. Tomáš Kabelka
3. Lukáš Koňarik
4. Radek Kryštůfek
5. Jiří Kuráž

6. Vlastimil Švík
7. Jiří Špán
8. Dominik Trča
9. Petr Trča
10. Ondřej Voráček
11. Miloslav Voráček
12. Kamil Pekař
13. Libor Waldhauser
14. David Hucek
Nejstarším hráčem je Vlastimil Švík a naopak nejmladším Dominik Trča.

Předsedou klubu je Jaroslav Janda st. a čestným předsedou byl téměř 100 letý
Josef Voves st.

RL Dubenec vede od svého založení vlastní KRONIKU a zároveň si chlapci
složili, nad pár panáčky svého milovaného Rumíku, TEXT své vlastní hymny.
Naše HYMNA na nápěv Sivá holubičko zní:
Dubenecká ligo kdes byla, dubenecká ligo kdes pila
kde jsi svoje malinkaté rumy, kde jsi svoje malinkaté rumy - popila.
Popila jsem já je u stánku, v našem dubeneckým altánku
a to aby se mi lepší táhlo, a to aby se mi lepší táhlo - na branku.
Na branku ligo nic netahej, soupeřům jen góly rozdávej
střílej branky a měj z toho radost,
střílej branky a měj z toho radost - pak bude hej.

PODĚKOVÁNÍ RL Dubenec
p. JIŘÍMU KOMRSKOVI – za zhotovení branek
p. FRANTIŠKU SCHUSTEROVI – za sečení hřiště pro RL
p. DAVIDU ČÍŽKOVI – za zhotovení nástěnky
pí. ALENĚ JANDOVÉ – za bezplatné praní dresů a vedení kroniky RL
p. VLASTIMILU ŠVÍKOVI – za přípravu hřiště
p. DOMINIKU TRČOVI – za přípravu hřiště
p. JAROSLAVU JANDOVI st. – za přípravu hřiště
p. JAROSLAVU JANDOVI ml. – za přípravu hřiště

Přijďte se na nás podívat. Futsal je zajímavý, rychlý fotbálek se spoustou gólů,
napětím a rychlými zvraty.

RL Dubenec srdečně zve všechny příznivce futsalu !!!

