Kdo odpoví na otázky ?
V tomto zpravodaji jsem požádal o rozhovor Vladimíra Smejkala. Ten je
dlouhé roky spojený se Starči, ale již několik let působí ve Slavicích.
Níže uvedené foto je z utkání Slavice-Stařeč podzim 2012. Jistě
poznáváte V. Smejkala, ale kdo je protihráč? Ano, není to nikdo jiný než
Jaroslav Daňhel, který také za Slavice hrál.

1. Proč máš přezdívku Jimmek?
Celá ta přezdívka zní Jimmy Jones skákající blecha. Vypadá to, že to
vzniklo spojením dvou přezdívek. Dědovi po některém večírku začali
říkat Selim skákací blecha. no a tatínkovi na základce začali říkat Jimmy
Jones, tak jsem to podědil.
2. Co Tě zavedlo do Slavic?
Když postoupila Stařeč do okresního přeboru chodilo nás běžně na
zápasy 18, no a na 3 hráče nezbyl dres. Já pod vedením součastného
trenéra Starče L. Průši hrál stále méně. Z týmu odešel Dušan Trojan na
hostování do Slavic a jednoho mi řekl, ať jdu taky. Já jsem kontaktoval
Martina Svobodu a byla ruka v rukávě.
3.Jak seš spokojený s odehraným rokem ty sám a co říkáš
výkonům týmu?
Sezóna byla jak na houpačce. Střídaly se lepší zápasy s horšími, škoda
podzimních ztrát s Heralticemi, Policí, Štěměchy a na jaře opět s
Heralticemi. V těchto utkáních bylo na víc a mohli jsme naplno bodovat,

bohužel se to nepodařilo. Výsledné 6.místo není nejhorší, osobně bych
si přál lepší umístění, ale to asi všichni.
Celkové umístění 2012-2013
Slavice skončili celkově na 6.místě. Z 18 odehranných utkání bylo 8
vítězství, 3 remízy a 7 porážek, brankový poměr 40:35, bodů 27
V jarní části soutěže se objevili tito hráči
Pavel Kříž, Petr Holý, Tomáš Janoušek, Jiří Linhart, Martin Chromý,
Vladimír Smejkal, Ladislav Němec, Lukáš Tomek, Roman Radkovský,
Dušan Trojan, Radek Cícha, Petr Bednář, Jan Bednář, Milan Fogaš, Petr
Kopeček, David Murár, Lukáš Heralecký, Martin Svoboda, Zdeněk Vlčan,
Jan Seifert,Marek Štěpánek.
Tabulka střelců 2012-2013
Svoboda Martin
10
Cícha Radek
8
Heralecký Lukáš
7
Bednář Petr
5
Fogaš Milan
4
Chromý Martin
3
Tomek Lukáš
2
Murár David
1
Změny v kádru
P.Kříž – konec hostování z Včelné, ale vše je na dobré cestě. Měl by být
vyřízen přestup do SK Slavice.
V.Smejkal – konec hostování ze Starče
D.Trojan – konec hostování ze Starče
M.Chromý – konec hostování ze Starče
O těchto hráčích bude opět jednáno o prodloužení hostování.
J.Seifert – konec hostování z HFK Třebíč. Nad jeho dalším působením
v našich řadách je otazník.
P. Kříž - nechytal poslední kola, z důvodu operace kolene. Do letní
přípravy by se již měl zapojit.
M. Štěpánek – poprvé nastoupil ve Svatoslavi po těžké operaci kolene,
přetržený přední křížový vaz.
F.Křivánek – ten se bohužel neobjevil celé jaro v našem týmu. Filip je
dlouhodobě nemocen. V současné době probíhá léčba. Hráči věnovali
Filipovi dres ČR s jmenovkou. Přejme Fildovi brzké uzdravení.
M. Svoboda – chybí mu 5 branek,aby překonal magickou hranici 100
vstřelených branek v dresu Slavic.

Krátce
V areálu sportovního klubu v součastné době probíhá tenisový turnaj.
Na dvouhry je přihlášeno 18 hráčů a na čtyhru 8 dvojic. Hrát se bude po
celé léto a vítěze poznáme na podzim.
Na 20.července je předběžně plánované utkání Romů na našem hřišti.
V sobotu 22. června se uskuteční v našem areálu zakončení fotbalového
roku 2012-2013. Zveme všechny příznivce kopané.
Dětský den
V areálu SK Slavice se uskutečnil 1. června dětský den. Díky M.Šmídovi,
M. Svobodovi , L. Němcovi a dalším dobrovolníků bylo připraveno pěkné
dopoledne plné her a soutěží. Děti byly velmi spokojené a určitě si
odnesly plno zážitků.

Závěrem
Všem hráčům děkujeme za odvedené výkony na hřišti, funkcionářům dík
za to, že náš sportovní klub velmi dobře funguje, dále je nutno ocenit
služby lidí,kteří nám pomáhají, abychom se mohli setkávat v našem
pěkném sportovním areálu. Všem přeji hezkou dovolenou, dětem pěkné,

klidné prázdniny a nashledanou v srpnu, kdy se opět vrátíme na zelené
trávníky.

