Kdo odpoví na otázky?
Po odchodu brankáře A. Nykla nastal problém, kdo do branky. Řešilo se to různě, až se
objevil na jaře 2012 Pavel Kříž. Jeho příchod byl povzbuzením pro celé mužstvo a konečně
nemuseli do branky hráči. Pavel není jen fotbalista. Zúčastnil se i triatlonu, takže klobouk
dolů před jeho sportovními výkony.

1. Kde jsi začínal s fotbalem a kterými oddíly jsi prošel?
Historie klubů, ve kterých jsem působil, i mé fotbalové začátky je celkem jednoduché
shrnout. Působil jsem pouze v klubu SK Včelná, kde jsem chytal od mladších žáků až do
mužů. Za mladší žáky jsem začínal v okresním přeboru a postupně se vypracoval do I. B
třídy mužů. Fotbalový život na delší dobu ukončily studijní povinnosti na sportovním
gymnáziu a později na vysoké škole. Na gymnáziu jsem se věnoval pouze basketbalu, který
v té době nabízel více sportovních příležitostí.
2. Co Tě přivedlo do Slavic?
Do Slavic mě přivedl současný hráč Petr Kopeček. Chtěl jsem se jít zrovna ptát do Sokola
Stařeč, když u nás byl Petr s manželkou na návštěvě a řekl mi o Slavicích. Byla to tedy
celkem shoda náhod a jsem za ni velice rád.
3. Jak jsi spokojený se svým působením ve Slavicích, co se Ti zde líbí, co nelíbí a co
by se mělo zlepšit?
Velmi mě překvapilo, jak je klub veden. Nechci pomlouvat kvalitu vedení SK Včelná, ale
nikdy nebylo na takové úrovni jako tady. Dalším pozitivním bodem je kolektiv. Shrnout mé
zatím krátké působení v klubu by příslušelo spíše trenérovi. Za sebe bych chtěl zlepšit
docházku na tréninky, ale ta je dost ovlivněna službami v mé práci.

Novinky z fotbalového zákulisí
Probíhá zimní příprava pod vedením Jaromíra Horta. Hráči se setkávají každou sobotu
dopoledne na hřišti, kde nabírají fyzičku pro jarní část fotbalové sezóny. Trenéra trápí nízká
účast hráčů. Kromě již dříve ohlášených změn – ukončení hostování Jakuba Dokulila ze
Sokola Výčap se nic nemění.
Koncem ledna se uskutečnila výroční členská schůze SK Slavice. Byl zvolen nový výbor,
který má 5 členů. Staronovým předsedou se stal Lukáš Příkazský. Mimo jiné Lukáš
Příkazský úspěšně kandidoval do Okresního fotbalového svazu Třebíč.
Všichni hráči již mají provedenou výměnu registračních průkazů. Tato výměna byla nařízena
fotbalovým svazem. Bez nové registračky již nelze nastoupit v jarní části.
Jak jsme nastoupili 2012-2013 - podzimní část
Během podzimní části jsme odehráli 9 utkání. Na zeleném trávníku se představilo 22 hráčů,
což je určitě dost. Někteří se opravdu jen ukázali. Roman Radkovský odehrál 27 minut a
Antonín Meczl pouhých 17 minut.
Nejvíce trestaným hráčem se stal Vladimír Smejkal, který obdržel 6 ŽK.
Na podzim neobdržel žádný hráč našeho oddílu ČK.
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Silvestrovské bago 2012
Na ukončení fotbalového roku 2012 se sešli hráči, funkcionáři a další pozvaní již
k pravidelnému bagu. I tentokrát přálo počasí a tak se hrálo na velmi kvalitním terénu.
Důležité bylo, že se nikdo nezranil a po skončení se většina odebrala do kabin, kde jsme
zakončili rok 2012.

Foto z dětského SIVESTRA 2012. Toto odpoledne patřilo jen dětem a velmi se vydařilo.
Takové množství dětí slavický kulturák nepamatuje. Je dobře, že si cestu našli nejen domácí,
ale i přespolní. Děti byly určitě moc spokojeny a na každého se dostalo v tombole, která byla
velká a pestrá.
Něco málo z historie – tabulka střelců SK SLAVICE
Od vzniku fotbalového klubu jsou v kronice ke každému zápasu zaznamenáni střelci. Na
základě těchto podkladů se utvořila tabulka střelců. Celá je k dispozici na webových
stránkách SK Slavice. Zde jsou nejlepší střelci historie:
Novotný
Cícha
Tomek
Svoboda
Václavek

Jiří
Radek
Vlastimil
Martin
Ladislav

176
129
111
89
64

Zpracoval: Petr Holý

