Jarní fotbal jako na houpačce
Fotbalisté zahájili jarní sezónu rozpačitými
výkony a výsledky. A nejenom naši. Týmy na
předních příčkách tabulky nečekaně ztráceli
s těmi na chvostu a o překvapivé výsledky
není nouze. Hra není snad tak tragická, ale
výrazná nemohoucnost v koncovce i přes
územní
převahu
nepřinášela
kýžené
výsledky. Navíc jaro přináší našim borcům
výrazně větší porci venkovních utkání. Ale
pěkně po pořádku: vstup se opravdu
nepovedl – prohra v Horním Újezdě 3:1,
nečekaná
domácí
prohra
s Dlouhou
Loučkou
1:2
a
prohra
v tu
dobu
předposlední Radiměři 3:1 – to byla hořká
pilulka pro fandy i činovníky. A pak to
konečně přišlo – domácí výhra nad
posledním Městečkem Trnávka 2:0, výhra
v Jevíčku 0:1, ale hlavně jasné vítězství
v derby s Morašicemi 5:1. Následovala
remíza v Bystrém 1:1 a prohra v Mladějově
2:1.
Ve zbývajících utkáních naše borce čekají
těžké boje většinou s týmy ze špičky tabulky.
19. 5. vyjíždíme do Linhartic, 25. května na
hřiště druhé Březové, poté doma přivítáme
lídra tabulky z Opatova od 17,30, poté 9.6.
vyjíždíme do čtvrtých Jaroměřic a sezóna
skončí doma 15. června s Kamennou
Horkou od 17. hodin.
V současnosti okupujeme 3. místo s 41 body
a skóre 67:27. Do zbytku sezóny držíme
palce.

Stavění máje
Slavnosti Máje byly zahájeny ve středu 1.
května postavením májky. Za doprovodu
hudby s tradičními lidovými písněmi statní
muži májku přinesli na spodní náves, po
boku kráčely ženy v krojích.
Tradičně
byli
účastníci
pohoštěni
občerstvením a využili příležitost napsat svá
přání na bílé stuhy, které byly před
postavením máje přivázány k věnci.
Za společného zpěvu písně Kdyby tady byla
taková panenka dívky a chlapci v tanci
kolem máje omotali kmen stuhami v
symbolických barvách obecního znaku.
Lehce poprchávalo, ale počasí nakonec
přálo, neboť teprve bezpečně po ukončení
akce se spustil od západu příchozí liják.
Video
z akce
je
dostupné
na
:
https://www.youtube.com/watch?v=VeF3Tn
T5RxA

Dětský den bude

- organizátoři
připravují další dětský den na sobotu 1.
června a tentokrát na téma Antický svět.
Všichni budete srdečně vítáni.

Fotbalisté ve Španělsku - 25 let
Vážení sportovní přátelé, letos v květnu si
připomeneme čtvrt století od historického
zájezdu cerekvických fotbalistů, posílených
hráči Vysokého Mýta, Chocně, Litomyšle a
ligového hráče Hradce Králové Václava
Skořepu do dalekého španělského letoviska
Sallou,
kde
jsme
byli
účastníkem
mezinárodniho fotbalového turnaje o Pohár
Copa Jaume I. v kategorii hráčů nad 35 let.
Tento pohár naše mužstvo vyhrálo a se svými
rodinnými příslušníky dovezlo domů, včetně

bohatých zážitků z místa pobytu a příjemně strávených, dnes až zcela
běžných chvil v přímořském letovisku roku 1994. Zájezdu se zúčastnili
hráči a jejich manželky ze čtyř fotbalových klubů a ačkoliv se mnozí
neznali, vytvořili spolu dobrou partu, která ještě dlouhá léta na toto, pro
většinu první setkání s cizinou ráda vzpomíná.
V dnešním prvním příspěvku bych chtěl čtenářům Cerekvického
Občasníku přiblížit události kolem tohoto zájezdu a vlastním účastníkům
oživit ve vzpomínkách příjemné chvíle i dobrou reprezentaci Česka a
našeho klubu. Proto předkládám redakci Občasníku úplné znění článku
napsaného a přečteného v roce 1995 při prvním výročním setkání všech
účastníků zájezdu k otisknutí.
Kusý Ladislav

Zájezd TJ Slavoj CEREKVICE do Španělska - do SALLOU

.

Je čtvrtek l2. května 1994, 14 hod a 30 min. a autobus Slavojtouru
Cerekvice odjíždí z litomyšlského náměstí směrem daleké španělské
letovisko Sallou, kde se zúčastníme mezinárodního fotbalového turnaje
„O pohár l. Jaume“. Ještě poslední zamávání hlavnímu organizátorovi
zájezdu p. Králikovi a už autobus Slavojtouru řízený řidiči p. Zástěrou
a p. Olivou, nabírá kurz směrem daleké Spanělsko. V 18 hod
přejíždíme naší hranici v Mikulově a kolem 19 hod projíždíme Vídní
směrem Graz a Wilach. O půlnoci jsme na rakousko-italské hranici v
Torsei. Je pátek 2. den zájezdu, projíždíme kolem Benátek v 5 hod.
ráno a v 7 30 hod. je zastávka na parkovišti na snídani a osobní
hygienu.
Kolem 11 hod. jsme v Janově a to až máme skoro polovinu cesty za
sebou. Ve 13 hod. vysedáme z autobusu nahoře nad Monte Carlem a
scházíme dolů do jednoho z nejhezčích a nejdražších měst francouzské
Riviéry. Zde následuje pětihodinová prohlídka města a máme zrovna
štěstí, zítra se tu jede Velká cena Monte Carla formulí 1 a tak všichni
si nejdříve prohlížíme depa s krásnými vozy Formule, kde rovněž
poznáváme i některé jejich jezdce. Po prohlídce depa formulí jdeme
navštívit sídlo monackého knížete a rovněž zde máme štěstí, zrovna je
tu střídání stráží a tak fotoaparáty jsou v permanenci .
Potom scházíme po schodech znovu dolů k přístavu a procházíme
trasou, kudy se pojede Velká cena, k další atrakcí Monte Carla a tou je
centrální Casino. Zde je už prohlídka velmi ztížená, nebot' dovnitř
Casina jsou vpouštěni jen velmi solventní hráči a to my, bohužel
nejsme! Prohlídka Monte Carla je u konce, ještě poslední snímečky
fotoaparátem, poslední pohledy z autobusu na nádherné pobřeží
francouzské Riviéry a už jsme na dálnici směrem Francie směrem na
město Marseille. O půlnoci jsme na francouzsko-španělské hranici
odkud nám zbývá už jenom pouhých 400 km do Sallou. Je sobota 3.
den našeho putování a přijíždíme kolem 7 hod. ranní na parkoviště asi
20 km před Sallou, kde následuje snídaně a úprava všech účastníků
zájezdu abychom působili na Španěly dobrým dojmem.
V 8.30 hod. přjíždíme do města před hotel SERHS, kde je prezentace
všech účastníků turnaje a kde je nám oznámen název hotelu v němž
budeme ubytováni. A jelikož máme do 12 hod. ještě dost času,
odjíždíme se podívat na hřiště FC Seca-Vila, kde se bude turnaj
pořádat areál je to rozlehlý s betonovou cyklistickou dráhou, umělým
osvětlením a pískovým povrchem hrací plochy.
A už je poledne a následuje naše ubytování v hotelu ALMONSA PLAYA,
kde jsme ubytováni v překrásných apartmánech s vyhlídkou na
Středozemní moře. Po ubytování následuje první prohlídka města,
první koupání v moři, někdo ještě dospává únavu z cesty, někteří
nepohrdnou skleničku něčeho ostrého, ale pomalu se začíná tvořit
dobrá parta, která bude v příštích dnech zárukou příjemné dovolené,
ale i dobré reprezentace našeho oddilu. A je tu podvečer 19 hodina a
první hotelové jídlo, večeře, která formou švédských stolů nám úplně
vyráží dech, kde si může každý podle své chuti vybrat co mu chutná v
úplně neomezeném množství, a tak někteří jedinci nemohou od stolu
ani odejít, ještě že je všechno tak lehce stravitelné /zelenina, ovoce,
šunka, salámy, libové maso, ochucené omáčky, mořské plody, paštiky,
saláty zákusky, zmrzlina, melouny, pomeranče, banány a jiné dobroty.
Ještě můžeme po večeři si prohlédnout obchody a noční život letoviska
Sallou. A ten na sebe dlouho nenechá čekat, je totiž sobota večer
kolem 22 hod, vypuká ve městě velké nadšení, neboť FC Barcelona se
stává mistrem Španělska, a následují velké oslavy, ohňostroje, petardy,
lidé vycházejí do ulic a radují se. Auta jezdí celou noc po městě a troubí
na počest velké BARCY, pro nás je to první noc ve Španělsku a zároveň
noc bezesná.
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