FOTBALOVÝ ZPRAVODAJ
SK SLAVICE – podzim 2012

Kdo odpoví na otázky? Dnes jsem oslovil trenéra našeho týmu Jaromíra Horta
1. Kádr je hodně široký, jak se sestavuje jedenáctka, která se objeví na hřišti?
Kádr je hodně široký, ale stále nejsme v nejsilnějším složení. Někteří hráči jsou zranění a jiní mají
pracovní povinnosti, tím je dáno nasazování hráčů do zápasu. Je ale velká změna oproti minulé
sezóně, kdy jsme neměli ani dostatek hráčů na jedenáctku. Je radost přijet na zápas v 16 lidech.
Hráče vybírám dle toho jak se jeví v tréninku a v minulém zápase.
2.Treninky jsou velmi zajímavé, z čeho čerpáš inspiraci?
Trénink se odvíjí dle počtu hráčů, když jich přijde víc jak 10 lze s nimi pracovat nejen na fyzičce, ale i
herní situace. Základem tréninku je fyzická příprava a je ho třeba zpestřit střelbou a soutěžemi, aby
hráče trénink bavil.
3. Jak moc chybí zraněný R. Cícha?
Jedním slovem – MOC. Radek je zkušený hráč, který je i velmi dobře fyzicky připraven. Na jeho hru
jsme zvyklí a v současnosti stále hledám ideální složení záložní řady.
Co na to sám hráč: „ Kotník mi natekl, tak že jsem nemohl chodit, musel jsem navštívit doktora, který
mi nařídil klid“. V současné době má Radek kotník zpevněný a již normálně chodí. A jak se mu líbí
výkon spoluhráčů. „Klukům se celkem daří, takže není kam spěchat, kotník musí být zcela v pořádku.
Je možné, že se na podzim na hřišti ani neobjevím“, dodal zraněný R.Cícha. No nic přejme si, aby se
Radek dal zdravotně do pořádku a mohl se znovu objevit na hřišti.
Příprava na sezónu 2012-2013 začala již v polovině července. Kouč J.Hort se setkával s hráči každý
pátek. Příprava byla jako každý rok narušena dovolenou, takže vždy někdo chyběl, přesto se účast
zlepšovala. Přípravné zápasy: Slavice – Čáslavice B 4:3, Slavice – Střítež 6:2, D.Heřmanice – Slavice
11:1. Ten poslední zápas to byl pěkný propadák, ale zase nám něco přinesl.
Jaké změny nastaly v našem kádru:
odešli- S.Brada, Jar. a Jos. Tengerovi
přišli – P. Bednář opět na hostování z Lipníku, D. Trojan, L. Smejkal a M. Chromý hostování ze Starče,
po delší době začal s přípravou O. Petrů, P. Kříž prodloužené hostování z SK Včelná, L. Tomek návrat
z dorostu Výčap, J. Dokulil hostování z Výčap a čerstvý příchod J.Seifera z Třebíče, též na hostování.

Odehrané utkání na podzim:
Slavice – Svatoslav 3:1
LesoniceB – Slavice 3:5
Slavice – Stařeč B 2:0
N.Syrovice B – Slavice 6:0

Tabulka po 4 odehraných kolech:
1. N.Syrovice B
22:6 9
2.Svatoslav
14:7 9
3.Stařeč B
10:4 9
4.SLAVICE
10:10 9
Co nás čeká v následujícím období.
Posvícení – 26. října 2012 se uskuteční posvícenská zábava v kulturním domě. K tanci a poslech hraje
skupina RÉMUS.
Všechny srdečně zveme.
Předsilvestrovské bago – letos již potřetí se sejdou hráči 30. prosince a rozloučí se s rokem 2012
formou baga. Možnost zahrát mají ať už současní či bývalí hráči. Po mači bude posezení v hospodě U
PEPIŠE.

Snímek z utkání Slavice – Stařeč 2:0

Rozlosování celé podzimní části IV.třídy – skupiana B
26.8.
Neděle
16:30 Slavice
2.9.
Neděle
10:15 Lesonice B
9.9.
Neděle
16:00 Slavice
15.9.
Sobota
15:30 Nové Syrovice B
23.9.
Neděle
15:30 Slavice
30.9.
Neděle
15:30 Slavice
6.10.
Sobota
15:00 Štěměchy
14.10.
Neděle
15:00 Slavice
20.10.
Sobota
14:30 Heraltice

Svatoslav
Slavice
Stařeč B
Slavice
Blatnice B
Domamil
Slavice
Police
Slavice

horní řada zleva: Fogaš
Milan, Tomek Lukáš, Heralecký Lukáš, Meczl Antonín, Němec Ladislav, Chromý Martin, Tomek
Vlastimil, Hort Jaromír(trenér)
dolní řada zleva: Svoboda Martin, Bednář Petr, Vlčan Zdeněk, Smejkal Vladimír, Janoušek Tomáš,
Trojan Dušan, Křivánek Filip, Kříž Pavel
chybějící hráči: Bednář Jan, Cícha Radek, Juránek Jan, Kopeček Petr, Kovář Petr, Linhart Jiří, Murár
David, Radkovský Roman, Vidlák Michal
Všem příznivcům kulatého nesmyslu přejeme hezké fotbalové zážitky.
Zpracoval: Petr Holý

