Zájezd TJ Slavoj CEREKVICE
do Španělska - do SALLOU –
část čtvrtá - závěrečná.
Zápas se Španěly začíná poměrně v klidu,
mužstva se jenom tak oťukávají, jeden má
strach z toho druhého, nikdo nechce udělat
první chybu, ale pomalu přece jen domácí
nás zatlačují na naší polovinu a nutí nás
občas chybovat. Po jedné takové chybě
dostáváme dost laciný gól a domácí vzápětí
ožívají, ještě že po naší ojedinělé akci se
dostává do pokutového území Zd. Vágner, je
faulován a vynikající pohyblivý španělský
sudí ani na chvíli neváhá a píská proti
domácím penaltu, kterou Pavel Dvořák s
jistotou proměňuje. A už vzápětí je tu
poločas a odcházíme do kabin si řádně
vydechnout. Do druhého poločasu je už
zapnuto umělé osvětlení, naše mužstvo
střídá čerstvé hráče a začínají první minuty
druhé půle a začínají vskutku nebývale,
domácí nasadily to nejlepší a nejmladší co
mají a před naší brankou se rozpoutal
doslova uragán narážeček, střel, přihrávek
na jeden dotyk, ale naše obrana byla
nepřekonatelná, a co přes ní prošlo, skvěle
pochytal náš gólman Milan Seidl. Po 30.
min. neustálé převahy domácích musel
výborný sudí Mário Suaréz ukončit i druhý
poločas a tím i celý zápas a jelikož jsme měli
o jednu branku v turnaji lepší skóre než
Španělé, stali jsme se vítězi turnaje. Naše
oslava vítězství trvala dlouho do nocí na
pokoji č. C51, kde byla pozápasová „tisková
konference“, vyhlášení nejlepších hráčů,
manažerů, fanoušků, masérů, zpěváků a
tanečníků.
Je středa 18. květen, poslední den našeho
pobytu v Sallou. V l0. hod. odjíždíme na
stadion, kde bude závěrečný ceremoniál a
vyhlášení vítězů všech kategorií turnaje „O
pohár I. JAUME“. Po slavnostním vyhlášení
přebírá náš kapitán od pořadatelů veliký
pozlacený
pohár
za
první
místo
v
mezinárodním fotbalovém turnaji v kategorii
hráčů nad 35 let, ještě následuje do
mikrofonu poděkování pořadatelům za
perfektní ubytování, organizaci turnaje, a už
je tu velká radost všech, celé party, která
dokázala, že se nemusí ani v dalekém
Španělsku stydět za svou vlast a že jí umí i
dobře reprezentovat. A zásluhu na tom mají
všichni, hráči i jejich doprovod, ačkoliv se
mnozí ještě před zájezdem neznali, dokázali,
že se dá i za několik málo dnů vytvořit dobrá
parta, která byla po všech stránkách na
úrovni a věřím, že na tento úspěšný zájezd
bude dlouho vzpomínat. Po slavnostním
obědě s pohárem na stole /až na to
šampaňské/
následuje
ještě
poslední
koupání v moři, nebo v hotelovém bazénu a
pomalu se loučíme a připravujeme k
odjezdu. Odjezd ze Sallou je naplánován na
16. hod. a s mírným zpožděním vyjíždí náš
autobus na cestu zpět domů.
Poslední pohledy na překrásné letovisko,
poslední záblesky fotoaparátů, poslední
vzpomínky na nádherně prožitých šest dnů v
tomto malebném přímořském letovisku a už

autobus Slavojtouru uhání po dálnici směrem Barcelona a dál k
francouzské hranici. Zpáteční cestu absolvujeme nonstop, jen s
několika málo přestávkami na občerstvení a protažení, cesta nám
dobře ubíhá a ačkoliv stále ještě vzpomínáme na překrásné Španělsko,
naše myšlenky již směřují domů, na domov na který se už těšíme . V
sobotu 21. května 1994 po půlnoci přijíždí autobus Slavojtouru
Cerekvice nad Loučnou do naší obce, následuje rozloučení s přáteli,
poslední pozdrav CIGY-CAGA -HOJ-HOJ-HOJ !! , a už je úspěšný
zájezd cerekvické ,, staré gardy" jen minulostí ....

Fotbalový podzim, statistiky, čísla, zajímavosti
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

soupeř
Slatiňany
Skuteč
Svratouch
Horní Jelení
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Z této tabulky pro naše mužstvo vyplývá následující: l x výhra, l x
remíza, 11 proher se skórem l2 : 56. Nejlepší střelec P. Malý 5 gólů,
nejvíce karet Z. Lorenc 4 x, l červená O. Jetmar. Co je ale důležité,
že i přes nemalé ,,příděly,, naše mužstvo mělo třetí nejlepší početně
obsazenou ,,lavičku“ v této podzimní části krajské soutěže !! a za to
patří velký dík všem hráčům a realizačnímu týmu. Další zajímavost
ze zápisu o utkáních I.B třídy Skupiny A je pro naše mužstvo velice
lichotivé a to že utkání 2.kola l7.srpna 2019 ve Skutči navštívil náš
zápas s domácí FK rekordní počet 550 diváků, kteří byli zvědavi na
tu slavnou Cerekvici z minulých let, ale odešli zklamáni, ale přesto
je to pro naše pamětníky nejvyšší návštěva na mistrovském zápasu
Slavoje v jeho dlouhé a bohaté historii. Další moment, který pro
náš team není příliš lichotivý je rekordní výsledek z posledního kola
na hřišti Titanicu Srch 14 : 2 pro domácí a je to zatím nejvyšší
výhra /prohra/ v dosavadní soutěži, takže další primát cerekvické
kopané v kraji! Co už nebylo v zápisech o utkání: Odstoupení našeho
trenéra Ládi Pachy po odehraném domácím zápase l0. kola s SK
Stolany /0 : 4/ z funkce hlavního kouče našeho l. mužstva z osobních
důvodů. A poslední avšak důležitý moment letošního podzimu, který se
vrací na začátek ještě do letních dnů tohoto roku je opožděné
poděkování Romanu Pražákovi ml, který posunul cerekvickou kopanou
kvalitativně a hlavně stmelil kluky z Cerekvice a okolí, a i když stále
vnímáme tabulku s posledním místem, nemůžeme upřít Romanovy
velké zásluhy a položení základu na kterém se dá v budoucnu stále
dobře stavět a početná parta mladíků kolem D. Jandery, Z. Lorence, M.
Kříže je toho velkou zárukou a velkou nadějí cerekvické kopané.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť - to Vám přejí členové TJ Slavoj a bývalí
fotbalisté klubu.
Z předloženého soupisu dění v cerekvickém fotbalovém oddílu je zřejmé,
že se nedaří a nálada se blíží zimním teplotám. Je proto na hráčích a
funkcionářích přes zimu hledat a nalézt řešení jak z této „šlamastyky“.
Nabízejí se různá řešení, ale ta necháme na posouzení činovníků a
hráčů. Věříme, že cesta se nechá nalézt vždy. Podotýkáme, že ze strany
obce nebudou na této cestě házeny klacky pod nohy a s podporou
počítáme. Budeme rádi za jakékoli pozitivní zprávy o vizi zajišťující
budoucnost fotbalového týmu. Ty rádi otiskneme, pokud bude zájem.
Zhodnocení zpackaného podzimu vyšlo ve Svitavském deníku
9.12.2019. Držíme Vám palce.
–red-
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