SK STARÝ SMOLIVEC
ROZPIS ZÁPASŮ NA PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
KOLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEN
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

DATUM
22.8.2021
29.8.2021
5.9.2021
12.9.2021
18.9.2021
26.9.2021
3.10.2021
10.10.2021
17.10.2021

ČAS
17:00
14:00
14:00
14:00
13:30
16:30
14:00
16:00
14:00

DOMÁCÍ
Blovice
St. Smolivec
Záhoří
St. Smolivec
St. Smolivec
Dvorec
St. Smolivec
Letiny
St. Smolivec

HOSTÉ
St. Smolivec
Chlum
St. Smolivec
Neurazy
Střížovice
St. Smolivec
Nezbavětice
St. Smolivec
Žinkovy

St. Smolivec je letos přihlášený do soutěže III. třídy mužů Plzeňského kraje. Udělali jsme snad vše,
co bylo v našich silách, abychom mohli být dobrým soupeřem pro ostatní týmy v soutěži i kvůli našim
fanouškům a příznivcům našeho klubu. Povedlo se nám zlepšit travnatou plochu. Z jara bylo
hřiště z velké části pokryto mechem. Bylo relativně dost brigád, kdy se fotbalistům povedlo mech
zlikvidovat a podpořit růst trávy. Povedlo se nám nastavit systém sekání hřiště. Pravidelné sekání,
hnojení a deštivé léto vedlo ke zlepšení stavu hrací plochy.
Jako další úspěch bereme uskutečnění letní open-air zábavy na hřišti ve Starém Smolivci. Přišlo relativně
hodně lidí, mnoho „přespolních“ a ohlasy, i přes deštivé počasí, byly výborné.
Máme zatím i dost věcí, které bychom chtěli v klubu vylepšit a o kterých víme, že zatím moc nefungují.
K vyřešení by měla přispět i výroční valná hromada, kterou uskutečníme v pátek 3. září v zámečku
ve Starém Smolivci od 19 hodin. Také touto cestou zveme všechny členy a příznivce klubu. Přijďte si užít
trochu té fotbalové diskuze .
Co se týče fotbalových výkonů na hřišti, neklademe si na sebe veliké cíle kromě toho, aby pro nás byl
fotbal zábava a abychom si mohli s klidným svědomím dát po zápase pivo s pocitem, že jsme nic
nevypustili atd. Fotbalově jsme malý kousek od toho, abychom hráli pěknej, koukatelnej fotbal, ale
bohužel jsme i malý kousek od toho, abychom fotbal ve Smolivci byli nuceni zrušit. Důvody jsou stejné,
jako kdekoliv jinde, kde zuby nehty drží vesnický fotbal. Občas je to nedostatek hráčů a téměř vždy
absence člověka, který by zastal funkci pomezního rozhodčího. V realizačním týmu máme nedostatek
lidí. Pokud byste někdo byl rád součástí klubu a naší party a rád byste nám dělal pomezního, či nám
pomáhal s úřední přípravou na zápas, ozvěte se. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Tyto funkce mohou
vykonávat i ženy .
Kdo fotbal někdy hrál, vidí, že nám chybí kvalita, kterou ale chceme nahradit bojovností a zarputilostí.
Doufám, že mohu říct, že bojovnost a zarputilost nás bude v nadcházející sezóně zdobit, ale rádi bychom
v našich řadách do budoucna přivítali alespoň 2 šikovné kluky, kteří by nám pomohli s fotbalovostí.

Samozřejmě je našim cílem hrát pěkný fotbal pro diváky, ale v tuto chvíli bojujeme se samotnou
existencí fotbalu ve Smolivci a proto všechny prosím o trpělivost .
Já vím, že fotbalově to zatím není
nejlepší, ale na páteční tréninky chodí
relativně stabilně 12 kluků. Před 3
týdny jsme začali chodit běhat i
v týdnu a běhají lidi, od kterých bych
to ani nečekal, čehož si velice cením.
Aktuálně tomu dáváme 100 % úsilí,
které tomu dávat lze. Máme slušnou
partu a doufáme, že se to do
budoucna fotbalově zlepší . Divák
musí chápat, že vítezství je už jen to,
že ve Smolivci vůbec nějaký fotbal je.
Je zatím hodně práce, starostí a snad
nám lidi budou fandit i díky úsilí,
které není na hřišti vidět. Přijďte
fandit, děkujeme.
P.S. Pokud byste chtěli mít k fandění stylový pulitr, je možné si ho v průběhu domácích zápasů na hřišti
odkoupit.
SK STARÝ SMOLIVEC
Stanislav Krejčík

