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DALŠÍ

Ladislav Řezáč je osobnost fotbalu
Valašsko - Ladislav Řezáč, rodák z Ivančic u Brna, se na
středečním vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku
2016 zařadil mezi fotbalové legendy vsetínské kopané.
Ocenění v podobě skleněné kopačky převzal z rukou
předsedy krajské organizace České unie sportu Dalibora
Kučery a Stanislava Holka, předsedy okresního
fotbalového svazu.
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Sportovec roku 2016 v domě kultury ve Vsetíně, na snímku Ladislav Řezáč
Foto: VLP / Karásek Jan

Řezáč, za nímž je bohatá fotbalová minulost, začal sportovat jako dítě pod
vedením svého otce. Prošel dorosteneckými výběry Jihomoravského kraje,
patřil do dorostenecké reprezentace ČSSR, kterou trénoval známý Václav
Ježek. Už v sedmnácti letech se stal oporou mužů. V té době také stihl
nominaci mezi olympioniky před letními olympijskými hrami v Tokiu. Na ty
sice nakonec neodletěl, vzpomíná na ně ale jako na výborný zážitek
(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91598&idc=4707943&ids=1946&
idp=88172&url=http%3A%2F%2Fwww.idecin.cz). „Ta olympiáda byla pro
naše fotbalisty úspěšná, přivezli si odtud bronz," zavzpomínal Řezáč
u pultu pro oceněné hráče. „S týmem Slovan Ivančice jsme si proti našim
olympionikům tehdy zahráli. Prohráli jsme sice sedm nula, ale byla to pro
nás jakožto pro hráče okresního přeboru výborná zkušenost
(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91410&idc=4707943&ids=4349&
idp=87791&url=http%3A%2F%2Fwww.elimon.cz%2F)," popsal své zážitky
oceněný fotbalista.
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Související: FOTO, VIDEO: Do Síně slávy vstoupil Miloš Drobník
(http://valassky.denik.cz/kultura_region/do-sine-slavy-vstoupil-milosdrobnik-20170308.html)
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Opel Astra

Po vojně, během níž patřil do týmu Dukla Kroměříž (http://d.vvbox.cz
/vv_show_url.php?idk=91713&idc=4707943&ids=10379&idp=88543&
url=http%3A%2F%2Fwww.dk-kromeriz.cz), se rozhodl vrátit do Vsetína,
který tehdy hrál druhou ligu. Následovala významná část kariéry, kdy se
řadil do národní ligy, třetí ligy a odehrál nespočet divizních soutěží.
Před koncem kariéry aktivního fotbalisty si zahrál divizi v Karolince a
sportovní činnost ukončil ve Lhotě u Vsetína. Jako trenér působil v Liptále,
Stavbě Vsetín, Lutonině, Vizovicích či Karolince. Mládeži se věnoval až do
roku 2012.

rok 2011
169 000,- Kč
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V současné době už fotbal sleduje z pozice diváka. „Musím ale říct, že
v současné době pro mne není fotbalová liga příliš záživná. Když se za
zápas nedá ani jeden gól, tak to diváka nemůže absolutně bavit," zakončila
čerstvě oceněná fotbalová legenda.
Čtěte také: Marta Gerlíková představí svůj druhý ﬁlm z Valašska
„Tehdy spolu" (http://valassky.denik.cz/ostatni_region/martagerlikova-predstavi-svuj-druhy-ﬁlm-z-valasska-tehdy-spolu-
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cars&utm_campaign=box-hp-3auta-denik)
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Obchodní galerie u nádraží ve Vsetíně je v
ohrožení, investor odstoupil
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Fotka v plavkách a tajemný citát! Rodina
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