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Kdo odpoví na otázky?

Historickou tabulku střelců vede s velkým náskokem Jiří Novotný. Ve své fotbalové éře hrál nejen ve
Slavicích, kde vstřelil 176 branek do sítě soupeřů, působil také v RH Třebíč. Nebýt jeho zranění,
zřejmě by padla hranice 200 gólů v našem dresu. Působil také v RH Třebíč. Po ukončení fotbalové
kariéry se věnoval a stále věnuje tenisu a spolu s Milan Řezáčem prošli spoustu turnajů s dobrými
výsledky. Dva roky hráli amatérskou ligu v Třebíči. Jednou skončili druzí a nepostoupili do vyšší
soutěže, pak umístění zopakovali, ale do vyšší soutěže se nepřihlásili. Celkem třikrát spolu vyhráli
turnaj ve čtyřhrách v Borovině. Největší úspěch dosáhl letos ve velmi kvalitně obsazeném turnaji
čtyřher v Moravských Budějovicích, kde jsme spolu s Daliborem Šoustalem obsadili osmé místo ze
40 párů a jako jediní porazili pozdější vítěze.

1. I dnes padá ve fotbale dost branek, ale takového střelce těžko hledáme, kde vidíš hlavní
příčinu?
Dobrý střelec to musí mít dáno shůry a já měl ještě štěstí, že jsem prošel dorostem v tehdejším
Spartaku Třebíč, kde byly nesmírně kvalitní hráči a vynikající trenér Neuman. Ten mě stavěl na post
levého záložníka a nutil mě ke zdokonalení kopací techniky mé levé, slabší nohy. Z toho jsem pak
těžil, protože jsem uměl kopat prakticky stejně kvalitně oběma nohama. Ještě musím zdůraznit kvalitní
fyzickou kondici, kterou jsem si vždycky zlepšoval individuálně běháním v lese v zimním období.
Teď padá v nejnižší soutěži taky hodně branek, ale podle mého názoru kvalita fotbalu šla hodně dolu.
2. Prakticky celou karieru jsi strávil ve Slavicích, byly nějaké nabídky z jiných klubů?
Nabídky z jiných klubů byly z Kojetic a zpátky do Spartaku Třebíč, ale vzhledem k tomu,
že jsem studoval vysokou školu a měl jsem dvě děti, zvolil jsem klidnější a na čas
ne tak náročné Slavice. Tady jsem odehrál devět a půl sezony. Pak jsem strávil jeden a půl
sezony v RH Třebíč, kde jsem si chtěl vyzkoušet, jestli ještě mám na kvalitnější krajskou
soutěž. Po návratu v 31 letech jsem si hned v prvním zápase v Ocmanicích ztrhal křížový
vaz v koleni a ukončil jsem svoji fotbalovou karieru.

3. Na hřišti jsi potkal hodně hráčů, na koho nejvíc vzpomínáš?

Za moji kariéru ve Slavicích jsem měl spoustu kvalitních spoluhráčů, ale jestli musím
někoho vyzvednou tak to byl Olda Matys, na kterého bylo vždycky spolehnutí. A byl to
vynikající parťák i mimo hřiště. Dále to byl Ladislav Václavek a fotbalově byl asi nejlepší
Zdenek Václavek, který na konci kariéry chvilku hrál za Slavice. V RH Třebíč to byl
Laďa Hrbáček.
4. Tvůj největší sportovní zážitek?
Mým největším sportovním zážitkem, bylo vítězství v dorosteneckém věku se
Spartakem Třebíč proti Zbrojovce Brno. Bylo to utkání o postup do finále moravského
poháru, které jsme vyhráli moji brankou jedna nula. Bohužel jsem se zranil a finále jsem
se sádrou na noze proseděl na lavičce.
5. S kterým sportovcem by ses chtěl setkat?
Sportovec, se kterým bych se chtěl potkat, je z fotbalistů Lionel Messi a z tenistů
Roger Federer.
6. Tři legendy českého fotbalu?
Legendu českého fotbalu je podle mě, i když jsem ho neviděl hrát, Pepi Bican a z těch
co jsem ještě zažil, je to Antonín Panenka a Pavel Nedvěd.
Tabulka střelců po podzimní části SK Slavice

HERALECKÝ
PATOČKA
SVOBODA
CÍCHA
CHROMÝ
KŘIVÁNEK
FOGAŠ
LINHART
TOMEK

Lukáš
Martin
Martin
Radek
Martin
Filip
Milan
Jiří
Štěpán

12
3
3
2
2
2
1
1
1

Další průběh soutěže
V odehrané IV. třídě máme za sebou 7 zápasů podzimní části a 3 kola jarních odvet. Na jaře 2015 se
tedy dohraje základní část, kde nám chybí čtyři utkání – Martínkov B, Přibyslavice B, Štěměchy a
Police. Pak se obě skupiny IV. třídy rozdělí a to tak, že o postup budou hrát mužstva z 1.-3. místa ze
skupiny A a B, zbytek dohraje soutěž o umístění.
Vítěz a druhý v pořadí postoupí do 3. třídy, i když zde může nastat situace, že některý tým zájem o
postup mít nebude. Vzájemné utkání ze skupiny se započítávají, bude se hrát dvoukolově.
Co nového v kádru
I v letošním roce se uskutečnily změny v našem klubu. Jako obvykle nejvíce hráčů přišlo ze Starče,
kde se rozpadlo béčko a tak někteří hráči projevili zájem hrát ve Slavicích.
Martin Patočka – Stařeč – junior start
Dominik Kašiar – Stařeč – junior start
Štěpán Tomek – Výčapy – přechod z dorostu do mužstva dospělých
Jakub Kratochvíl – HFK – hostování
David Ruibar – Vladislav – hostování
Leoš Pelánek – Dolní Heřmanice – hostování – po většinu podzimu zraněný
Jan Seifert – HFK – hostování

Martin Chromý, Dušan Trojan, Pavel Jelínek – Stařeč – hostování
Kdo nastoupil na podzim

horní řada zleva: Trojan Dušan, Cícha Radek, Kopeček Petr, Chromý Martin, Seifert Jan, Svoboda
Martin, Němec Ladislav, Hort Jaromír (trenér), Fogaš Milan, Patočka Martin
dolní řada zleva: Kříž Pavel, Tomek Štěpán, Křivánek Filip, Jelínek Pavel (I), Janoušek Tomáš, Vlčan
Zdeněk, Holý Petr, Jelínek Pavel (II)
chybějící hráči: Fekiač Zdeněk, Fuchs Zdeněk, Heralecký Lukáš, Kašiar Dominik, Kratochvíl Jakub,
Linhart Jiří, Murár David, Pelánek Leoš, Ruibar David, Štěpánek Marek, Vlčan Miroslav
Předsilvestrovské bago
Jak již bývá zvykem, že loučení s kalendářním rokem proběhne na fotbalovém hřišti, stane se i
tentokrát. Očekávané bago se odehraje 30. prosince, sraz na hřišti je ve 13.00 hod. Samozřejmě záleží
na počasí, ale v poslední době je nám přáno, a tak uvidíme, co přichystá svatý Petr v závěru roku.
Silvestr 2014
Na odpoledne se připravuje pro děti již velmi populární dětský silvestr, kde budou mít možnost zahrát
si různé hry a také vyzkoušet svůj taneční talent.
Večerní SILVESTR začíná ve 20.00 hod. a celý večer bude hrát k tanci a poslechu kapela GARANT.
Tímto zveme všechny děti, rodiče a hosty na rozloučení s rokem 2014.
Vypracoval: Petr Holý

Všem příznivcům fotbalu,
hráčům, fanouškům
PF 2015

