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Mûsto Kun‰tát je u sportovcÛ v regio-
nu známé velmi úspû‰n˘mi fotbalisty,
ktefií díky dobrému zázemí a kvalitnímu
vedení dosahují trvale dobr˘ch v˘sled-
kÛ. V souãasné dobû je „áãkov˘” oddíl
muÏÛ na prvním místû tabulky krajské
soutûÏe I. A tfiídy - skupiny A. FK Kun‰tát
byl zaloÏen jiÏ v roce 1934; souãasn˘m
prezidentem klubu a také hlavním spon-
zorem je Franti‰ek Tenora, kterého jsem
se  zeptal:

Pane Tenoro, kolik oddílÛ má v sou-
ãasné dobû vá‰ klub?

Máme celkem 8 muÏstev, vlastnû
v‰echny kategorie, na které jsou vypsány
soutûÏe; pfiípravku, oddíly ÏákÛ, dorostu,
dva oddíly muÏÛ a na‰í chloubou je oddíl
Ïen; tedy kategorie, kterou mnoho klubÛ
v okolí nemá. Îeny hrají okresní pfiebor
(kter˘ v‰ak zasahuje mnohem vût‰í oblast,
neÏ jen ná‰ okres) a nyní jsou s náskokem
na prvním místû.

Vizitkou na‰eho klubu je, jako v‰ude
jinde, hlavní A t˘m muÏÛ, kter˘ nepfietrÏi-
tû od roku 1981, tedy 32 let, hraje v kraj-
sk˘ch soutûÏích. 

Tvofií toto muÏstvo odchovanci va‰eho
klubu, nebo máte hráãe i odjinud?

Základní kádr tvofií na‰i hráãi; oslovili

jsme také kvalitní hráãe z blízkého okolí –
tedy z Drnovic, Lysic, Ole‰nice a Letovic.
ProtoÏe tato soutûÏ se hraje na docela dob-
ré úrovni, oni sami projevují zájem o ho-
stování u nás; chtûjí si zahrát ve vy‰‰í sou-
tûÏi, neÏ jim nabízí jejich kluby. Ov‰em
v kaÏdém pfiípadû je to muÏstvo sloÏené
z hráãÛ z na‰eho regionu, z nejbliÏ‰ího 
okolí Kun‰tátu.

Kun‰tát je malé mûsto; jak to dûláte,
Ïe se vám dafií úspû‰nû zapojit do fotba-
lu takové mnoÏství hráãÛ v‰ech vûkov˘ch
kategorií, dokonce i dívky a Ïeny?

Dafií se nám pfiedev‰ím díky dlouhodo-
bé obûtavé práci v‰ech, ktefií se zde fot-
balu vûnují. Ono vÏdy se najdou období
úspû‰ná a ménû úspû‰ná, po v˘hrách se
také nûkdy pfiestane dafiit, ale je tfieba vy-
trvat. Jen skuteãnû trvalá snaha o vytvo-
fiení dobré základny, poãínaje tûmi nej-
mlad‰ími, mÛÏe pfiinést v˘sledky. Ono to
není jednoduché, vût‰inou se moc neví
o mravenãí práci funkcionáfiÛ, která za-
bezpeãuje podmínky, díky kter˘m se pak
oz˘vá potlesk z tribun.

Na‰í velkou v˘hodou je úspû‰né
A muÏstvo – kvalitní fotbal, hra na vy‰‰í
úrovni, to je ta nejlep‰í agitace, která pfii-
láká mládeÏ i dospûlé a zajistí zájem o fot-
bal u klukÛ od nejútlej‰ího vûku. 

Urãitû je dÛleÏité také zajistit financo-
vání – jak to se vám dafií?

Pomáhá nám mûsto Kun‰tát – financuje
provoz kabin, umoÏÀuje zimní trénink
v hale; ov‰em je tfieba vûdût, Ïe v Kun‰tátu
je víc sportovních aktivit a prostfiedky
mûsta jsou znaãnû omezené. Hlavním
sponzorem se tak stala moje firma T.G.A.
s.r.o., která nese hlavní finanãní bfiemeno.
Díky obchodním vztahÛm, které jsem na-
vázal, se nám dafií obãas sehnat dal‰í spon-
zory, takÏe potfiebné finance máme zaji‰tû-
ny. Samozfiejmû si dovedeme pfiedstavit,
jak bychom vyuÏili dal‰í pfiíliv penûz, ale
napfiíklad i s tûmi souãasn˘mi se podafiilo
vybudovat na na‰em hfii‰ti novou, moder-
ní tribunu, kterou jsme kolaudovali minu-
l˘ mûsíc. 

Pane Tenoro, jak jste se dostal k práci
fotbalového funkcionáfie?

Já jsem rodák ze Zbraslavce, s fotbalem
jsem zaãínal jako Ïák; jako brankáfi jsem
byl u toho, kdyÏ Kun‰tát postoupil z okre-
su do krajské soutûÏe. Pak se klubu nûja-
kou dobu nedafiilo, byly problémy s teh-
dej‰ím sponzorem, no a já se k práci funk-
cionáfie dostal vlastnû tak, Ïe to tehdy ne-
chtûl nikdo dûlat. Se správcem panem
Loukotou, kter˘ dnes trénuje A t˘m, jsme
byli sousedé a prostû jsme nechtûli, aby

fotbal tady skonãil. Podafiilo se tehdej‰í
krizi pfiekonat a dostat se na dne‰ní úro-
veÀ. KdyÏ bylo tfieba, tak jsem dûlal i tre-
néra dorostu; prostû jsem pro‰el rÛzn˘mi
fotbalov˘mi posty, coÏ je uÏiteãné pro zís-
kání celkového rozhledu. 

Jaká je va‰e pfiedstava o dal‰ím rozvo-
ji klubu?

Teì jsme úspû‰ní v I. A tfiídû, jistû má-
me snahu tuto soutûÏ vyhrát. Zda bychom
postoupili do krajského pfieboru je otázka
úvah. Samozfiejmû je dÛleÏité se snaÏit
o stálé zlep‰ování vlastní úrovnû. Ov‰em
já jsem patriot a rád bych, aby zdej‰í fot-
bal hráli skuteãnû místní hráãi, tedy hráãi
z Kun‰tátu a blízkého okolí. Postupovat za
cenu toho, Ïe na na‰em hfii‰ti budou hrát
kvalitní borci, ale odnûkud z daleka, takÏe
se diváci budou ptát – „Prosím tû a to je
kdo? Toho neznám...” – tak to není na‰ím
úmyslem. 

Já mám vizi, která by mohla vylep‰it
spolupráci s kluby z okolí. Jedná se o Ïá-
ky a dorostence, kter˘ch je relativnû málo;
proto chci navrhnout okolním fotbalov˘m
klubÛm vytvofiit spoleãné mládeÏnické
manãafty, do kter˘ch by se soustfiedili ti
nejlep‰í hráãi, a takto proniknout do vy‰-
‰ích soutûÏí; prostû spoleãnû zvednout 
úroveÀ hry této kategorie. Mûl by to b˘t
zcela oddûlen˘ projekt, kter˘ mÛÏeme pra-
covnû nazvat „Fotbal hrou”, na kter˘ by-
chom chtûli sehnat sponzory a tûm pak
kaÏd˘m rokem pfiedkládat vyúãtování ak-
tivit, na jejichÏ provoz by pfiispívali. Je to
ov‰em zatím jen vize, je tfieba se o tom ba-
vit a zjistit, co je prÛchozí a co ne.  

Pane Tenoro díky a za informace a pfie-
ji Vám i FK Kun‰tát hodnû úspûchÛ.

Petr Hanáãek

Fotbalov˘ klub Kun‰tát

Franti‰ek Tenora. (foto ph)

MuÏstvo, které vybojovalo postup z I.B tfiídy v sezonû 2011/2012.  (foto FK Kun‰tát)

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.


