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Kdo odpoví na otázky?
Služebně nejstarším hráčem našeho klubu je
Radek Cícha. V současné době mu patří
2. místo v historické tabulce střelců, když vsítil
úctyhodných 141 gólů do branky soupeřů.
S fotbalem začínal v 9 letech, protože zrovna
"vyrostlo" nové hřiště za barákem na Družstevní
ulici, tak se přihlásil do základny Rudé Hvězdy
později SKP Třebíč. Zde hrál do družstva
dospělých, ale protože v letní přípravě bylo jasné,
že bude jen leštit lavičku, rozhodl se pro
"emigraci" pryč. Díky tomu, že měl vazby ze
základní školy Osvobození na spolužáky ze Slavic,
rozhodl se zkusit to ve Slavicích, navíc to bylo
kousek, jen přes kopec.
1. Vsítil jsi víc jak 100 branek v dresu Slavic,
utkvěla Ti nějaká v paměti?
Nějaké v paměti zůstali, stá branka byla doma proti Lipníku, ale žádný zázrak to nebyl, ale byla stá!!
Číslo 101 jsem dal z penalty v Kralicích, na kterou mě poslal trenér Václavek se slovy, abych načal
druhou stovku, a naštěstí jsem ji dal. Pak si ještě vzpomínám na jednu, která je pro mě a možná i
Slavice rekordní, ta padla cca asi v 25 sekundě zápasu, ale už nevím proti komu a je to taky už pár let
zpátky…
2. S kterým hráčem se Ti nejlépe spolupracuje či spolupracovalo?
Za tu dobu ve Slavicích jsem hrál se spoustou výborných hráčů. Když jsem jako "zobák" nastupoval,
tak jsem věděl, že nic nezkazím nahrávkou na Jirku Novotného, tam to byla jistota. Dále musím určitě
zmínit Vlastu Tomka, v současné sestavě Martina Svobodu a nesmím zapomenout na mého
"dvorního" nahrávače Tondu Meczla. Nerad bych na někoho zapomněl, těch hráčů za ty léta bylo
opravdu dost.
3. Největší Tvůj sportovní zážitek?
Plný stadion Ajaxu Amsterodam na EURU proti domácím Holanďanům, ten zážitek tenkrát nezkazil
ani rozhodčí Colina.
4. S kterým sportovcem by ses chtěl setkat?
V rychlosti mě napadl Pavel Horváth, s ním by mohla být asi dobrá sranda.
5. Tři legendy českého fotbalu?
Jako fanda Bohemky určitě Antonín Panenka, toho jsem sledoval, když jsem se učil kopat do míče.
Honza Koller - ten si musel vše ve fotbale vybojovat sám a vypracoval se na jednoho z nejlepších
útočníků.
A ze současných hráčů? V lize a pohárech předvádí dobré výkony Pavel Horváth, na svůj věk, klobouk
dolů.

Tabulka střelců podzim 2013 – jaro 2014
Svoboda Martin
Heralecký Lukáš
Cícha Radek
Fogaš Milan
Linhart Jiří
RuibarDavid
Jelínek Pavel
Kašiar Dominik
Štěpánek Marek
Trojan Dušan
Vlastní

12
10
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Změny léto 2014
Štěpán Tomek – návrat z dorosru SK Výčapy
David Ruibar – hostování z TJ Vladislav
Jan Seifert – hostování (přestup) z HFK Třebíč
Další změny budou řešeny během prázdnin: jedná se o hostování hráčů ze Starče

V sobotu 21. června se uskutečnil na našem víceúčelovém hřišti turnaj ve florbalu pořádaný
Michalem Šmýdem. Florbal si zahráli nejen děti, ale i dospělí a výherce byl zaslouženě odměněn.

Zakončení fotbalové sezóny 2013-2014 proběhlo za velké účasti. Počasí přálo a po odpoledním
fotbálku se hráči, funkcionáři i fandové sešli v našem areálu, kde čekalo všechny zúčastněné pivečko,
limonáda a opékaná cigára.
Fotbalové bago si zahrál: Hort J., Cícha R., Němec L., Vitouš Z., Tomek V., Linhart J., Svoboda M.,
Vlčan M., Ruibar D., Holý P., Fogaš M., Seifert J., Chytra M., Vlčan Z., Jelínek P. Tomek L.

Co událo, co se chystá?
I letos se uskutečnil na našem hřišti dětský den. Za velké účasti si děti zařádily na skákacím hradě a
čekala na ně spousta zábavných her, za které byly bohatě odměněny.
Přes léto probíhá tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře.
Za kabinami se připravuje přistavba sociálního zařízení a malého skladu.
Po fotbalových prázdninách začínáme podzimní sezónu 24. srpna, na našem hřišti přivítáme tým
Jakubov B.

Prázdniny plné zážitků a pěknou dovolenou všem příznivcům fotbalu přeje SK Slavice.

Vypracoval: Petr Holý

