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Vážení a milí čtenáři,
vždycky se mi těžko píše o negativních věcech. Už více jak rok se na nás ze všech stran
valí samé špatné zprávy, které ve svém důsledku zasahují do našich životů. Každého z nás
se současná situace nějak dotkla, nebudu to znovu rozvádět. Jsou to zkrátka věci, které
nikdo z nás neovlivní a my dospělí se dnes už docela „svobodně“ můžeme alespoň
rozhodnout, jestli se necháme nebo nenecháme naočkovat.
Úvodní větou jsem měl ale na mysli něco jiného, co je v moci každého z nás. Byl jsem
vždycky tak trochu pyšný, že máme po obci celkem rovnoměrně rozmístěno hodně
kontejnerů na tříděný odpad. Žádný občan to tedy nemá moc daleko. Navíc jsou přístupné
prakticky bez omezení. Kompletní sortiment kontejnerů za Obecním úřadem je letos
v letním období od pondělí do soboty přístupný vždy od 8.00 do 18.00 hod., což je
v porovnání se všemi obcemi v okolí velmi nadstandardní otevírací doba. O to více je mi
pak smutno, když se dojdeme do těch kontejnerů třeba po víkendu podívat a nevěříme
vlastním očím. Prostě nepochopím, proč někdo odpad doma pečlivě vytřídí a pak ho
pohodí vedle nebo do kontejneru, který se mu zdá asi nejprázdnější a vůbec neřeší, že je
určený na něco jiného. Potom to obvykle obecní zaměstnanci musí znovu roztřídit,
protože svozová firma by to prostě neodvezla.
Trochu jsem byl také překvapený, když jsem byl dotázán, kdy konečně uděláme také
něco pro seniory, že zatím děláme všechno jen pro děti a mladé. Asi celkem marně jsem
argumentoval, že za poslední rok se ze známých důvodů prakticky nemohly uskutečnit
žádné besedy nebo přednášky, že jsme z rozpočtu obce podpořili vznik klubovny pro
občany v kategorii 55+ (i mladší) a že to, co děláme pro děti a jejich rodiče, je většinou
zrealizováno na základě nějakého konkrétního návrhu. Pokud tedy budou okolnosti
dovolovat, klidně dojděte za mnou s konkrétním návrhem a budu rovněž hledat cestu pro
jeho zrealizování.
Byl jsem ale také osloven s návrhem, jestli nemůžeme nabídnout pomoc pro seniory
(samozřejmě placenou), kteří už některé činnosti s provozem vlastní nemovitosti třeba ze
zdravotních důvodů nezvládají a nemají v rodině ani v sousedství nikoho, kdo by jim
pomohl. Proto tedy touto cestou vyzývám všechny aktivní „mladodůchodce“ a všechny
ostatní včetně studentů, kteří by byli ochotni nárazově nabídnout pomoc potřebným.
S obecními zaměstnanci takovou službu moc nabízet nemůžeme. Můžeme ale sehrát
jakéhosi prostředníka, který bude evidovat případné pomocníky a ty, kteří pomoc
potřebují. Pro představu – mohlo by se jednat například o posekání trávníku na zahradě,
sklizení přivezeného uhlí do sklepa apod.
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A na závěr jako obvykle i dnes děkuji Vám všem za všechno dobré, co děláte pro naši
obec a přeji Vám, aby Vás elán a optimismus doprovázel i v nadcházejících dnech.

Karel Kalouda
CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO
Do uzávěrky tohoto Obecního zpravodaje se Zastupitelstvo sešlo celkem třikrát
a projednávalo se následující:
•

Informace o plánované výstavbě MŠ Slunná – dne 21. 4. 2021 se Zastupitelstvo
mimořádně sešlo a schválilo dofinancování projektu na výstavbu nové MŠ z vlastních
zdrojů obce ve výši 9.164 tis. Kč. Aktuálně je projekt na novou MŠ podaný a je ve fázi
hodnocení poskytovatele dotace.

•

Schválení poskytnutí finančního příspěvku obce na vnitřní výmalbu kostela
sv. Mikuláše v Šaraticích ve výši 100 tis. Kč pro ŘKF Šaratice (přibližně 25 %
celkových nákladů na projekt).

•

Schválení příspěvků místním organizacím na mimoškolní aktivity dětí v tomto roce –
TJ Šaratice 49,5 tis. Kč, ŘKF Šaratice 45 tis. Kč a SDH Šaratice 46,5 tis. Kč. Tuto dotaci
poskytuje obec ze svého rozpočtu.

•

Schválení finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 3 tis. Kč.

•

Informace o plánovaných opravách chodníků v obci – chodníky, které nevedou při
hlavní silnici, nemohou být zahrnuty v rámci dotačního projektu, proto budou
postupně opravovány z vlastních zdrojů obce. Letos se nové pokládky dlažby dočkají
v Kavriánově (u RD Oulehlů a Kaššoviců v délce 30 m2 – náklady zatím nevyčísleny)
a dále v ulici Ostudy vč. nájezdů (od RD Přichystalových až po RD p. Vyskočila, což je
dohromady asi 340 m2 – odhadovaná výše celkových nákladů 400 tis. Kč).
Různé:
o

nový poskytovatel internetu v obci – od 1. 5. 2021 se připravuje další technické
vybavení na stávající stožár na střeše budovy ZŠ, které umožní rychlost připojení
srovnatelné s optikou, tj. podstatné zvýšení současné rychlosti internetu. Občané
tak budou mít možnost vybrat si nového poskytovatele internetu v naší obci;

o

projekt na nové dětské hřiště u Základní školy Šaratice nebyl v dotačním řízení
úspěšný, budeme řešit jeho podobu v návaznosti na vlastní financování.

Jedná se pouze o výčet nejdůležitějšího, všechny informace z jednání Zastupitelstva
jsou dostupné na úřední desce vedle OÚ nebo na webových stránkách obce Šaratice zde:
https://www.saratice.cz/vyhlasky-zakony-a-usneseni-zastupitelstva.
Rádi se s Vámi setkáme osobně na jednání Zastupitelstva, které se koná zpravidla
každou poslední středu v měsíci v 19 hodin v obřadní síni OÚ Šaratice. Váš názor nás zajímá.
Hana Rozkopalová
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ŽIVNOSTI A OBČANSKÁ VYBAVENOST V ŠARATICÍCH
V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
V období mezi světovými válkami byla v Šaraticích velmi dobrá občanská vybavenost.
Dle dostupných pramenů z roku 1937 měly Šaratice status městysu a žilo zde 1129
obyvatel. Obyvatelé měli k dispozici biograf „Bio Sokol“, který se nacházel v sokolovně na
návsi (stržena byla v polovině 80. let), tři hostince, z nichž jeden se nacházel v budově, kde
sídlí Obecní úřad, a jeden v místě, kde je hostinec dodnes. Na počátku třicátých let otevřela
v Šaraticích svoji prodejnu také zlínská obuvnická firma Baťa, prodejna se nacházela na
návsi, v budově, kde se od poloviny devadesátých let až do předminulého roku nacházel
poštovní úřad. Bylo zde tak možno si nejen koupit legendární obuv s typickou „baťovskou
cenou“, jež prakticky vždy končila devítkou, ale dát si boty případně i spravit.
Naproti školy v domě číslo popisné 93 sídlil také holič, pan Jan Pantůček. Podle
vzpomínky pana Radomíra Zezuly, který se tehdy chodil k holiči Pantůčkovi jako chlapec
stříhat, sloužila holírna i částečně jako „pánský klub“, kde se někteří šaratičtí pánové
scházeli na hru v šach, jelikož zde byl k dispozici šachový stolek, nebo na sklenku něčeho
dobrého a zakouřit si. Hbitý holič Pantůček s velmi dobrým smyslem pro humor byl velmi
dobrý společník.
V období třicátých let se v Šaraticích nacházelo celkem sedm obchodníků
se smíšeným zbožím (Jedličková Františka, Jindrová Ludmila, Setnický Zdeněk,
Šafránková Marie, Vlk Martin, Zezula Jan, Šťastný Ladislav). I když je sedm obchodníků na
počet obyvatel poměrně hodně, přesto si prý tito obchodníci navzájem nekonkurovali.
Více nám k tomu řekne můj rozhovor s prababičkou Františkou Zezulovou (1911–2004),
manželkou obchodníka Jana Zezuly, který sídlil naproti školy v čísle popisném 91, sepsaný
z jejího vyprávění v roce 2002:
1. V šaraticích bylo sedm obchodů, to je hodně, nebyla mezi nimi konkurence?
Ani ne, každý měl své zákazníky a svůj rajon, třeba Jindrovky (pozn. Ludmila Jindrová
se sestrou) měly obchod v Kavriánově, jak se jde uličkou k hřišti. My s pradědou a Setničtí
jsme byli v centru, ale taky jsme si nějak navzájem nekonkurovali. My měli obchod naproti
školy, a tak k nám chodili hodně často i třeba děti ze školy. Měli jsme hodně stálých
zákazníků, ale někteří si brali na dluh. Snažila jsem se jim vyhovět, ale když to bylo skoro
každý nákup, tak už to také nešlo.
2. Na dluh, to tehdy šlo? Dnes mi v obchodě nic na dluh nikdo nedá.
Tehdy byla krize a někteří opravdu měli hluboko do kapes. Třeba Kampaska nám
nahnala jednou na dvůr dvě huse. Měli moc dětí a peněz málo. Já jsem ty huse ale vůbec
nechtěla. Řekla jsem ať si je radši vezme zpátky pro děcka.
3. A jakou jste měli prodejní dobu?
To víš, to nebylo jako dneska, kdy v Jednotě zavírají v pět a šmitec, my jsme kolikrát
měli, když dělali lidi na polu, otevřeno až do setmění, když se sedláci vraceli z pola, tak to
bylo třeba i do devíti, do půl desáté. Už se stmívalo a na vozech jim svítily lucerny, aby
viděli na cestu. Tehdy se taky muselo všechno vážit, dnes je to jednoduché, koupíš všechno
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zabalené, ale nám vozili se vším pytle, s moukou, s cukrem, se solí a všechno jsem musela
odvažovat.
Jak je z dvacet let starých vzpomínek Františky Zezulové patrno, tak neměli lidé
ani za první republiky na růžích ustláno, naopak na přelomu dvacátých a třicátých
let po krachu na newyorské burze byla krizí zasažena většina světa, včetně tehdejší
Československé republiky.
Seznam obchodníků a řemeslníků v Šaraticích v roce 1937 je vidět zde:
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Dům číslo popisné 3 na fotografii vlevo, který patřil manželům Setnickým, dole se nacházel
poměrně velký obchod se smíšeným zbožím.

Obchod se smíšeným zbožím manželů Zezulových v roce 1930, který se nacházel v domě č. 91
naproti školy. U obchodu byla i benzínová pumpa.
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ČTEME. ČTEME? ČTĚME!
Milí čtenáři, víte, jaký je nejoblíbenější autor posledních let? Kterou knihu mají čeští
čtenáři nejraději? Jestli přečtou ročně více knih muži nebo ženy?
Na všechny tyto otázky a mnoho dalších najdete odpověď ve výstavě Národní
knihovny ČR, na kterou se nyní můžete přijít podívat k nám do šaratické knihovny –
Čteme. Čteme? Čtěme!
Výstava seznamuje s dějinami čtení, jeho rozmanitými podobami a výzkumem.
V České republice je tradice čtenářských výzkumů bohatá, první zkoumání tohoto druhu
byla prováděna již ve 20. letech 20. století. Výstava je však zaměřena na výzkumy
uskutečněné až po roce 2000. Jejich výsledky ukazují mnoho zajímavého, například
zaměření české čtenářské populace nebo důvody, proč čteme či nečteme, a také vývoj
těchto jevů v čase. Autoři výstavy vyzdvihují význam rodiny ve výchově k budoucímu
čtenářství a dobrým čtenářským návykům. Zaměřují se také na roli knihoven, škol
a knižního trhu. Čtení je láska na celý život – někdy jen pro některé z nás, ale rozhodně
všechny celým životem provází.
Výstava bude v obecní knihovně Šaratice do 31. 8. 2021, můžete se na ni přijít podívat
kdykoliv v běžné otevírací době knihovny.
Těším se na vás, vaše knihovnice Katka

Z KLUBU SLUNÍČKO
Přibližně od půlky května klub Sluníčko opět obnovil svůj provoz. Scházíme se vždy
každou středu na sportovním areálu u Litavy od 9.30 do 11.00 hod. Všichni zájemci
s dětmi do 3 let věku jsou zváni. A protože nic netrvá věčně a můj čas na rodičovské
„dovolené“ pomalu končí, tak bych touto cestou ráda předala pomyslné žezlo zase další
mamince nebo i maminkám. Zkrátka bych byla opravdu ráda, kdyby klub i nadále
pokračoval, protože se domnívám, že jeho hlavní poslání – umožňovat rodinám s dětmi se
setkávat – je velmi přínosné pro naši společnost (i když bývá někdy neprávem
opomíjeno). Za poslední tři roky se prostřednictvím klubu uspořádala řada pěkných akcí
a ráda bych v těchto akcích částečně (záleží na časových a finančních možnostech)
pokračovala. Děkuji všem za projevenou přízeň a věřím, že i v budoucnu se podaří pořádat
obdobné akce pro rodiny s dětmi.
I když v tomto školním roce jsme měli málo příležitostí k osobnímu setkání, do června
chystáme s maminkami ještě několik pěkných akcí pro rodiny s dětmi, kam všechny tímto
srdečně zveme.
Všichni zájemci jsou také zváni na logopedickou přednášku Mgr. Petry Hrančíkové ze
Sokolnic, která proběhne v pondělí 7. 6. 2021 od 17 hodin v MŠ Šaratice (Malá Amerika
230). Hlídání dětí zajištěno. Akce proběhne venku jen za příznivého počasí. Děkuji za
registraci předem na hanka.janackova@email.cz. Vstupné dobrovolné. Akci organizuje
klub Sluníčko ve spolupráci s MŠ Šaratice.
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KLUB PRO DĚTI SLUNÍČKO VÁS ZVE
NA LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ NEJEN PRO DĚTI
DIVADLA DŘEVÁČEK z Heršpic
Král Lávra.
V neděli 20. 6. 2021 od 15 hodin,
OÚ Šaratice, 1. p. – obřadní síň.
Vstupné jednotné 30 Kč.
Hana Rozkopalová

NOVÝ OBECNÍ SAD V ŠARATICÍCH
Ráda bych poděkovala všem, kdo se
zúčastnili
dubnové
výsadby 20 hrušní
od nadace Veronica.
I když sázení nebylo
zpočátku jednoduché,
díky píli a zájmu z řad
občanů se všechny
hrušně ujaly a hrdě
nesou jejich jména.
Moc si přístupu těchto
lidí vážím, a právě
díky tomu věřím, že plán společné výsadby 100 stromů v lokalitě za Kopečkem se podaří
v budoucnu zrealizovat.
Hana Rozkopalová

JAK JSME UKLÍZELI ŠARATICE
Akce Ukliďme Česko – Ukliďme naši obec Šaratice se oficiálně zúčastnilo 16 lidí,
z toho 9 dětí. Bylo posbíráno v katastru obce i mimo něj celkem 95 kg odpadu. Děkuji všem
zúčastněným, ale i těm, kteří uklízeli před akcí anebo se chystají uklízet ještě po ní.
Za podporu při akci děkuji obci Šaratice.
Hana Rozkopalová
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NOVÉ HRY NA CHODNÍK U OBECNÍHO SADU
Od 20. 5. 2021 mohou děti (ale i dospělí) nově využít u obecního sadu celkem šest
venkovních her namalovaných na asfaltce vedoucí k ČOV. Věříme, že hry se stanou
příjemným zpestřením trávení volného času. Rády bychom poděkovaly za podporu
a realizaci myšlenky panu starostovi Karlu Kaloudovi.

Šaratické maminky
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ŠARATICE BYLY VŽDY TAKOVÁ SPORTOVNÍ VESNICE
Luboše Kaloudu určitě nemusím nijak dlouze
představovat. Fotbalista a sportovec tělem i duší,
táta od rodiny, podnikatel a člověk se srdcem na
pravém místě ☺ Kromě toho, že je naším rodákem,
tady stále bydlí jeho rodiče, prarodiče i další rodina.
Pro ostatní ho určitě nejvíce proslavila v roce 2007
účast na Mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let,
na kterém dal celkem tři góly a výrazně tak přispěl
k tehdejšímu titulu vicemistrů světa.
Lubo, za pár týdnů už to bude 14 let od tohoto
turnaje, jak na něj s odstupem času vzpomínáš? A i Ty
to vnímáš jako okamžik, kdy ses „stal slavným“?
Vzhledem k tomu, že už několik let nehraji
profesionální fotbal, tak se nabízí možnost vzpomínat
a bilancovat celou moji fotbalovou kariéru. Bezpochyby
bylo MS U20 jedním z největších okamžiků mojí profesionální kariéry a velmi rád na tento
turnaj vzpomínám. Byla to neskutečná jízda, strávili jsme v Kanadě skoro celý měsíc, díky
tomu, že jsme se dostali až do finále.
Procestovali jsme skoro celou Kanadu, byli jsme v Edmontonu, Ottawě, Calgary,
Torontu, Victorii, na Niagarských vodopádech,… No zkrátka měsíc snů jak po fotbalové
stránce, tak i poznávací. Navíc jsme na turnaji hráli proti takovým hráčům, jako je Sergio
Agüero (dnes hrající za Manchester City), Angel di Maria (dnes hrající za Paris SaintGermain) či Gerard Pique (dnes hrající za FC Barcelona).
A pro kluka ze Šaratic to byl splněný sen! Obětoval jsem celé mládí a veškerou dřinu
a snahu, abych si jednou takhle vysoko zahrál!
Na turnaji jsme ještě nikdo z nás asi neřešili, jak až moc jsme se proslavili. Vše jsme
pocítili až po návratu zpět do ČR se stříbrnými medailemi z Mistrovství světa na krku, což
byl obrovský úspěch. Ale čekala nás ještě velká dřina tento mládežnický úspěch potvrdit
i v klubech v dospělé kategorii. V Brně se nám to myslím podařilo. Společně se mnou tehdy
podávali výborné výkony v A týmu Zbrojovky Brno moji spoluhráči z MS U20 Marek
Střeštík, Ondra Mazuch, Tomáš Okleštěk, Lukáš Kubáň a také samozřejmě Mario Holek,
který s námi ale na MS U20 nebyl, protože je o rok starší než ostatní zmínění hráči. A také
díky těmto výborným výsledkům, které jsme měli jako tým Zbrojovka Brno společně
s námi mladými, jsme si někteří vykopali přestup do zahraničních klubů.
Já přestoupil ze Zbrojovky Brno do ruského klubu CSKA Moskva, Mario Holek do
Ukrajinského Dněpropetrovsku a Ondra Mazuch do italské Fiorentiny.
V našem věku je 14 let dlouhá doba. Jak se za ty roky změnil Tvůj život? Vystřídal
jsi potom několik klubů – zahraničních i místních…
Ale já to beru všechno pozitivně, život žijeme každým dnem a chceme si ho užívat.
Proto se dívám spíše dopředu a žiju víc tím, co je a bude, a ne tím, co bylo.
Bohužel po sportovní stránce se po mém přestupu do Ruska moje kariéra nevyvíjela
moc pozitivně, především kvůli tomu, že jsem byl často zraněný a nemohl jsem naplno
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ukázat, co ve mně bylo. Proto jsem musel často střídat týmy, CSKA Moskva o mě už nemělo
moc zájem a snažilo se mě dát kamkoli na hostování. Nicméně si na svoji kariéru vůbec
nestěžuji, mám z ní plno zkušeností, kontaktů, naučil jsem se anglicky a rusky a dnes
všechny tyto nasbírané zkušenosti využívám ve svém profesním životě.
Když jsi zmínil ty cizí jazyky – jak se Ti daří udržovat si je na nějaké slušné
konverzační úrovni? Máš možnost je někde pravidelně potrénovat?
Díky tomu, že neustále komunikuji s mnoha kamarády z východu (Ruska, Ukrajiny),
tak si ruštinu procvičuji docela často. Minulý rok v létě jsme se třeba na dovolené u moře
seznámili i s lidmi z Ruska, kteří ale žijí v Praze, a také s nimi jsem neustále v kontaktu ☺
Anglicky jsem se naučil až v Rusku, díky tomu, že jsem se bavil i se zahraničními hráči,
kteří naopak rusky moc neuměli, a od té doby se v angličtině snažím zdokonalovat
a komunikovat buď na různých zahraničních dovolených, nebo při komunikaci se svými
kamarády ze zahraničí, ať už z fotbalového nebo byznysového prostředí.
Fotbal už aktivně nehraješ, zato se z Tebe pro změnu stala mediální hvězda… Jak
ses dostal ke komentování fotbalových zápasů?
No, mediální hvězda…☺ Spíš člověk, který využívá každé příležitosti se lidsky
a profesně někam posouvat! Když mi nabídl možnost komentovat fotbalové utkání pro ČT
můj dlouholetý kamarád, a dnes už šéfredaktor sportu v brněnské ČT, Petr Kubásek,
neváhal jsem. A musím říct, že si toho velmi vážím, protože mě to neskutečně baví,
vzdělávám se v rámci správné komunikace a gestikulace a pořád jsem díky této práci
ve fotbalovém prostředí. Samozřejmě i zde mám svoje cíle a vize kam se posunout a to je
to nejdůležitější!
A taky společně s manželkou Verčou (na fotografii) úspěšně podnikáš.
Organizujete kroužky pro děti ve školách a školkách, pořádáte Fotbalový kemp
Luboše Kaloudy… Jak se těmto aktivitám daří v dnešní trochu bláznivé době?
V první řadě je potřeba hned na úvod říct, že si velmi vážím toho, že jsem tuto možnost
od mé milované ženy Verunky dostal. Bylo jen a jen na mně, jestli tuto šanci využiju
a budeme pracovat spolu, nebo ne, a půjdeme v rámci profese každý svojí cestou. Ale hned
při prvním ročníku mého Fotbalového kempu jsem věděl, že by to mohlo fungovat.
Organizačně jsme to spolu zvládli na jedničku a já si uvědomil, co bych přesně v rámci naší
spolupráce při organizaci kroužků ve školách a školkách mohl dělat. Převzal jsem
i organizaci všech našich akcí a rovnou jsem do toho skočil, takže jsem ani neměl možnost
přemýšlet nad koncem mojí profesionální fotbalové kariéry. Jsem moc rád, že díky své
houževnatosti, cílevědomosti a poctivosti, kterým jsem se naučil ve sportu, jsem i mé ženě
postupně více a více ukazoval, že jsem přínosem pro naše firmy a společně tvoříme
hodnotnou práci!
Stejně jako jiné služby, i naši činnost samozřejmě hodně poznamenal Covid-19,
zavřely se školy a školky. Uvidíme, jak se situace změní a zda se vrátí do nějakého normálu.
Pokud by se tak nestalo, naši činnost bohužel budeme muset ukončit a hledat uplatnění
v jiných oborech, které pandemie koronaviru nepostihla.
Ani v jiných oborech se ale určitě neztratíte, zatím se zdá, že na co tzv. sáhnete,
v tom jste jedni z nejlepších. Přibliž trošku nám „Šaračákům“, jak probíhá Fotbalový
kemp Luboše Kaloudy…
Především, a na tom si zakládám, je náš kemp jiný oproti jiným fotbalovým kempům
pořádaným prvoligovými fotbalisty – Fotbalový kemp Luboše Kaloudy nese tento název,
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protože Luboš Kalouda je na kempu po celou dobu pobytu, vše si zařizuje, organizuje
a hlavně každý den vidí v tréninku všechny přítomné děti, kterým může radit, co mají
zlepšit a na čem pracovat, aby jednou mohly být velkými fotbalisty. Můj kemp je i mimo
fotbal hodně všesportovní, protože chci, aby si děti uvědomily, že je potřeba dělat v mládí
jakýkoli sport tak, aby byly zocelené pro samotný fotbal. Takže máme během kempu
cyklovýlet, jdeme plavat, máme kondiční trénink v písku, aerobik, atletiku atd.
A takovou třešinkou na dortu mého kempu je jednodenní výlet na top stadiony v ČR,
SR a Rakousku, abychom ukázali dětem zázemí špičkových klubů. Věřím, že tam nasají
atmosféru vrcholových klubů a mají o to větší motivaci v takových klubech jednou hrát.
Už jsme takto navštívili zázemí fotbalových klubů AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, ŠK
Slovan Bratislava a DAC Dunajská Streda. Letos plánujeme návštěvy FC Baník Ostrava, SK
Rapid Vídeň a FK Austria Vídeň.
Letos Tě čeká už 6. ročník… Kolik dětí Vám každý rok Kempem projde? Daří se
Vám naplnit kapacitu jednotlivých turnusů?
Nesmírně si vážím toho, že již během 4. a 5. ročníku mého fotbalového kempu jsem si
splnil sen, se kterým jsem do tohoto projektu šel, kdy jsem měl naplněné všechny tři
týdenní turnusy, tedy přes 200 dětí. Toto byl můj cíl od začátku. Teď už je jen na nás a naší
poctivé práci, aby to takto bylo každý rok. Každý týden připravujeme pro děti takové
zážitky, aby se k nám rády vracely, a hlavně jim ukazujeme a radíme, co mají dělat pro to,
aby jednou také byly profesionálními fotbalisty, jako jsem byl já.
Vraťme se ale taky zpátky do Šaratic… Jak vzpomínáš na dětství prožité
v Šaraticích? Co Ti nejvíc utkvělo v paměti?
Především to, že jsme byli neustále na ulici a pořád sportovali, nebo vymýšleli různé
klukoviny, no zkrátka si užívali dětství na 100 %. A jsem přesvědčený, že právě to, že
Šaratice byly vždy taková sportovní vesnice a já byl neustále na hřišti nebo na ulici
s míčem u nohy, mi dalo jedinečný základ k tomu, být profesionálním fotbalistou.
Jako rodič jsem z toho, co se dnes děje a jak se vše i u dětí spíše přesouvá do světa online, docela smutný, ale taková je doba a nechci to svým dětem odepírat. Pro nás v dětství
byl největší trest mít domácí vězení a pro dnešní děti jako by to bylo úplně naopak, že je
pro ně trest jít ven!
Ale naše dcery ke sportu vedeme. Máme pejska, takže se snažíme neustále chodit ven
a také se snažíme, aby byly co nejvíce s kamarády, tak jak jsme to měli my v Šaraticích.
Co Tě ještě do Šaratic táhne? Při jakých příležitostech se sem dostaneš?
Jezdíme do Šaratic pravidelně především díky rodičům, které vždy moc rád vidím
a také kvůli našim dětem, které mají babičku a dědu velmi rády a také do Šaratic rády
jezdí. Také se do Šaratic vždy těším v létě třeba na hody. Navštívil jsem i naši Základní
školu, kde jsem měl besedu s dětmi a pak ukázkový fotbalový trénink, kde bylo plno dětí,
což mně udělalo velkou radost. No a také je potřeba říci, že do Šaratic jezdíme pravidelně
kvůli našim kroužkům, protože jsem moc rád, že naše kroužky už několik let navštěvují
i děti ze ZŠ Šaratice. ☺
bratrance Luboše pro čtenáře Obecního zpravodaje online vyzpovídala Lucka Janíčková
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