Kdo odpoví na otázky?
Bylo velmi jednoduché tentokrát vybrat hráče, kterého jsem oslovil do tohoto zpravodaje.
Martin Svoboda dlouholetý kapitán našeho mužstva, který poprvé nastoupil v sezóně 19981999 a v utkání s Jakubovem vsítil stou branku v dresu SK Slavice.
1. Vsítil jsi 100 branek za Slavice, vzpomínáš na nějakou rád?
Většinou si góly moc nepamatuji, mám problém si vybavit ty z probíhající sezóny. Snad jen
gól proti Trnavě (asi před 10 roky). V 80. minutě jsem střílel z 25 metrů a míč zapadl přesně
pod břevno. Vyhráli jsme 1:0.
2. S kterým hráčem se Ti nejlépe spolupracovalo?
Myslím, že všichni co chodí na slavický fotbal vidí, že na hřišti si nejlépe rozumím s Radkem
Cíchou. Radek je jeden z nejlepších fotbalistů , který ve Slavicích kdy hrál.
3. Největší Tvůj sportovní zážitek?
Nejhezčí sportovní zážitek je určitě z utkání ligy mistrů Sparty proti Realu Madrid v roce
2001. Sice jsme prohráli 2: 3 ale na stadionu byla úžasná atmosféra.
4. S kterým sportovcem by ses chtěl setkat?
Raději, než setkání s nějakým sportovcem, bych navštívil barcelonský stadion Nou Camp.
5. Tři legendy českého fotbalu?
Nejsou to asi úplně legendy, ale spíš oblíbení hráči, kteří hráli ve sparťanském dresu. Pavel
Nedvěd, Horst Siegl, Jiří Novotný.

Co přinesla letní přestávka za změny v našem mužstvu?
Vladimír Smejkal - návrat z hostování do Starče
Petr Bednář - návrat z hostování do Lipníka, ale během podzimu opět hostování ve Slavicích
Dominik Kašiar - střídavý start JUNIOR – ze Starče
Lukáš Smolík - střídavý start JUNIOR – ze Starče – celý podzim zraněný
Pavel Kříž - hostování změněno v přestup do SK Slavice
Dušan Trojan - prodloužené hostování ze Starče
Martin Chromý - prodloužené hostování ze Starče
Jan Seifert – prodloužené hostování z HFK Třebíč
Filip Křivánek – návrat po nemoci
Miroslav Vlčan - návrat po zranění
Lukáš Tomek - dlouhodobá nemoc - celý podzim nezasáhl do utkání
Martin Svoboda - přestup do H.Újezda - výpomoc do konce podzimu
Kanonýři podzimní části
M.Svoboda
8
R.Cícha
3
L.Heralecký
2
M.Fogaš
1
D.Kašiar
1
J.Linhart
1
M.Štěpánek
1
D.Trojan
1
Tabulka IV.třída – podzim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Heraltice
Nové Syrovice B
Jakubov B
Domamil
SLAVICE
Police
Třebelovice B
Blatnice B
Štěměchy

23:13
26:23
17:14
16:17
18:16
18:20
12:18
28:29
14:22

17
15
15
13
12
9
8
7
7

Podzimní část skončila teprve nedávno, ale trenér Hort nic neponechal náhodě a již začal
s přípravou na jaro. Od začátku listopadu hráči jednou týdně navštěvují tělocvičnu v Třebíči
na Václavském náměstí. Po Novém roce by měla příprava pokračovat i venku, takže
doufejme, že celý tým bude kvalitně připraven na jarní část IV. třídy.

Tento snímek ukazuje část našeho sportovního areálu, který byl v letošním roce hojně využit.
Na fotbalové hřišti byly sehrány nejenom naše utkání, ale i jiné oddíly si zde zahráli, proběhl
zde dětský den. Také víceúčelové hřiště bylo hodně zaplněno. Jednou týdně se zde setkávali
volejbalisté, no a hlavně se zde odehrál během léta a části podzimu tenisový turnaj Slavice –
open dvouhry a čtyřhry.
Co se chystá
Již tradičně se hráči a příznivci slavického fotbalu rozloučí s rokem
PŘEDSILVESTROVSKÝM BAGEM. Fotbálek by se měl uskutečnit 30. prosince, čas bude
upřesněn na webových stránkách SK Slavice. Doufáme, že i letos vyjde počasí a účast bude
velká. Po fyzické námaze si budou moci hráči doplnit energii v hospodě U PEPIŠE, kde se
definitivně uzavře fotbalový rok 2013.
Silvestr 2013 – i letos připravuje SK Slavice silvestrovskou zábavu, čeká Vás bohatá tombola,
k tanci bude hrát skupina REMUS. Odpoledne se opět uskuteční dětský silvestr. Již nyní jsou
zváni děti a rodiče na odpoledne, no a večer se přijďte pobavit a rozloučit s rokem 2013.
Kujva, to je pjůsej…, Áda Větvička nezvládl nalajnovat

