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1 Úvod 

Fotbal je řadu let oblíbeným sportem a mnoho lidí si nedokáže představit 

běžný život bez této zájmové činnosti. A zvláště na malé vesnici, kde není možnost 

výběru z tolika sportů jako například v okresním městě nebo dokonce v Praze. Je to 

také jistě dáno jeho cenovou nenáročností a pro možnost hrát ho téměř po celý rok. 

Je to často jediná možnost kulturního a sportovního vyžití na malé obci. 

Toto téma jsem si zvolil jednak z toho důvodu, že sám jsem slapským 

rodákem a hráčem slapského oddílu, a pro možnost udělat něco dobrého a 

užitečného pro klub nejen na sportovní půdě. Zároveň se tu rýsovala práce 

s pamětníky, kteří za klub nastupovali dlouho před mým narozením. 

Osobně si myslím, že slapský klub, i když do fotbalového republikového 

dění nebo snad světového nikdy výrazně nepromluvil a pravděpodobně ani 

nepromluví, malou pozornost si určitě zaslouží. 
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2 Cíle a úkoly 

2.1 Cíle 

Hlavním cílem této diplomové práce je zmapovat historii fotbalového klubu 

Sokol Slapy. 

První otázkou, kterou bych se chtěl zabývat, je hospodářské fungování 

klubu v jeho rané fázi, dalším velmi důležitým mezníkem pro slapský fotbal je 

otázka polohy hřiště a jeho fungování. V neposlední řadě bych rád uvedl dosažené 

sportovní výsledky slapského fotbalu. 

2.2 Úkoly 

1. Nalézt a shromáždit všechny dostupné materiály a informace o slapském 

klubu. 

2. Navštívit archívy. 

3. Prostudovat dobový tisk a místní kroniky. 

4. Nalézt pamětníky a současně aktivní členy. 

5. Promluvit si s nimi a získat cenné informace o klubu. 

6. Požádat je o dobové fotografie a diplomy. 

7. Prostudovat získané materiály a sestavit z nich chronologický přehled. 
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3 Metody Práce 

Indukce 

Metoda empirického studia jevů, která postupně přechází od jednotlivých 

skutečností k obecnějším faktům. Do své práce jsem metodu aplikoval tak, že jsem 

našel jednotlivé vlastnosti a ty jsem poté zobecnil v určitý celek. 

 

Přímá metoda 

Daný problém jsem popisoval pomocí jednoho či více pramenů. Je to prostý 

popis skutečností. 

 

Diachronní metoda 

Daný jev byl zkoumán v závislosti na časovém vývoji. 

 

Synchronní metoda 

Synchronní metoda se neomezuje na čas, ale na místo. Všechny historické 

události jsem zkoumal na všech místech současně a usuzoval ze získaných 

informací obecnější skutečnost. 

 

Progresivní metoda 

Velmi jednoduchá metoda. Postupujeme podle časového vývoje. Tedy od 

minulosti do současnosti. 

 

Obsahová analýza 

Získávání informací z různých pramenů. Do své práce jsem se snažil 

zahrnout veškeré možné zdroje. Mezi nejdůležitější patřila samozřejmě odborná 

literatura, ale i kroniky, dobový tisk, časopisy, osobní zdroje a další
1
. 

  

                                                 
1
 HROCH, M. Úvod do studia dějepisu IV., Metodika historikovy práce. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1983 
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4 Analýza zdrojů  

 K mé práci jsem využil více zdrojů. Nejvíce jsem čerpal ze slapských 

kronik, které jsou velmi pěkně a detailně zpracované od roku 1930, bohužel s 

výjimkou několika málo let. V kronice byly popsány mistrovské utkání, ale i 

přátelské zápasy a také vše, co se dělo kolem slapského klubu. 

 Velkou měrou mi pomohly rozhovory s pamětníky, které byly velice 

užitečné a mnohé získané informace mě mnohdy mile překvapily.  

 Další souvislosti jsem si dohledával v archívech a v knihovnách. 

 Také jsem chtěl využít informací z Fotbalového svazu, ale bohužel svaz mě 

a ani předsedovi klubu Sokol Slapy nevyšel vstříc a tak jsem žádné informace od 

něj nezískal. 
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5 První fotbalový klub ve Slapech v letech 1930-1931 

Historie slapského fotbalu má dlouholetou tradici sahající až do druhých 

předválečných let. Fotbal ve Slapech se s určitostí hrál i ve dvacátých letech 

minulého století, ale nikoli na klubové úrovni. Jen parta místních nadšenců pro 

tento sport, si tu a tam, když bylo něco volného času, šla na dvůr před místní 

kovárnu zahrát
2
. Nebyly zde ani brány a hřiště nebylo ani nijak vyznačeno.  

Musíme si uvědomit, že tehdy byl na vesnici a i ve společnosti jiný život a 

náhled na sport. Sport se ještě nepěstoval v takové míře jako dnes. Nebyl brán 

například jako ventil emocí nebo snad jako něco, co posiluje tělesnou schránku, ale 

byl spíše brán jako něco, co odvádí mladé lidi od práce. Pamětníci se vesměs 

shodují na tom, že museli často utíkat z domu kvůli nesouhlasu rodičů. Další 

překážku představoval fakt, že na již zmíněném dvoře parkovaly zemědělské 

stroje, a proto nebylo snadné se na toto hřiště dostat
3
. Tito lidé, kteří chodili na 

dvůr před kovárnu, tak nevědomky položili základ pro pozdější organizovanou 

činnost. Vznik organizovaného klubu se datuje k 31.5 1930, kdy se konala 

ustavující schůze v restaurační místnosti u Neužilů. 

  

                                                 
2
 Podle ústního sdělení Karla Ptáčka (Slapy 48, Praha-západ) dne 11. října 2010 

3
 Podle ústního sdělení Oldřicha Hájka (Slapy 44, Praha-západ) dne 15. prosince 2010 
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 5.1 Činnost klubu v rozmezí od 31. 5. 1930 do 4. 1. 1931 

 Činnost klubu v období od 31. 5. 1930 do 4. 1 1931 se nesla ryze v duchu 

finančního zabezpečení a chodu nově vzniklého klubu. Ustavovalo se nové vedení, 

obsazovaly různé funkce, řešily se otázky ohledně příspěvků. Přivýdělkem byl 

výtěžek z pořádání dnes již tradičních zábav, například masopustních, 

mikulášských nebo dožínkových. Vždy se jednalo o citelné navýšení klubové 

hotovosti v průměru kolem 200 Kčs. I když z počátku nebyly výnosy příliš 

znatelné, dalo by se říci, že postupnou specializací, kdy se na místa, kde se 

manipulovalo s penězi, dosadili důvěryhodní lidé, se situace značně zlepšila.  

Schůze dále řešily přijímání nových členů, nákup materiálu potřebného ke 

hraní (kopačky, štulpny, trenýrky, dresy, míče, nákolenice pro brankáře, atd.). 

Dříve někteří hráli v podomácku vyrobených kopačkách, které se vyráběly ze 

starých bot probitých malými hřebíčky, čtyřech vepředu a dvěma vzadu, na kterých 

bylo nasazeno malé hranaté nebo kulaté dřívko. Takovéto boty byly velice 

nepraktické, noha z nich opravdu bolela a velice často nevydržely celý zápas, a 

proto se s nimi již později hrát nesmělo
4
.

 

Obr. 1 Novější typ kopaček kolem roku 1938 

A v neposlední řadě bylo velmi obtížné sehnat soupeře k prvnímu 

oficiálnímu přátelskému zápasu. Soupeřů bylo v okolí hned několik, mezi tradiční 

                                                 
4
 Podle ústního sdělení Oldřicha Hájka (Slapy 44, Praha-západ) dne 15. prosince 2010 
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rivaly třicátých let patřily obce Štěchovice, Nový Knín, Pikovice, Měchenice a 

Lečice. Vesměs se fotbalové utkání domlouvalo prostřednictvím korespondence 

mezi předsedy klubu, později byla zřízena funkce jednatele, který zodpovídal za 

dojednávání zápasů.  

Vzhledem k tomu, že slapský klub od začátku své existence postrádal 

vlastní hřiště, byla všechna utkání hrána na hřištích soupeřů. Za to se vždy muselo 

platit. Jednak nějaký poplatek za sehrání zápasu, což v průměru činilo kolem 35 

Kčs. A také něco pro dopravce, kromě Štěchovic, kam se chodilo pěšky nebo 

jezdilo na kole, byly ostatní vesnice vzdáleny do 15 km, činil poplatek vždy něco 

kolem 5 Kčs podle typu dopravy. Jezdilo se různě, někdy na korbě nákladního auta, 

jindy na voze taženého koňmi nebo autobusem. Podle toho, jakou dopravu se 

podařilo zajistit
5
. 

5.1.1 Ustavující schůze ze dne 31. 5. 1930 

Schůze započala o půl deváté za přítomnosti 16-ti pozdějších členů. Schůzi 

zahájil nový předseda Šulc, který byl předtím jednohlasně zvolen. První ustavující 

schůze měla za úkol zhotovit přihlášky pro pozdější členy, stanovit výši členského 

příspěvku, jak ročního, tak vstupního a zajistit pozemek pro hřiště. Schválit 

oficiální název klubu a ustanovit zatím neobsazené funkce. Ke konci schůze 

následovaly volné návrhy. 

Do členského výboru byli zvoleni: Vengr jako místopředseda, Motyčka jako 

zapisovatel, Vlk jako pokladník. Další členové výboru jmenovitě Bárta, Zajíček, 

Starec a Brázda. Jako náhradníci do výboru jmenovitě Chvátal, Absolon, Černý, 

Vojtíšek a Mareš. Členové bez funkce jmenovitě Neužil, Kopecký, Starec st., 

Pustina. 

Výše členského příspěvku pro zakládající členy byla stanovena na 5 Kčs. 

Bylo také schváleno, že členský příspěvek se bude vybírat vždy na začátku schůze a 

také každý měsíc po 2 Kčs. Pro nově přistoupivší byl stanoven poplatek deset 

korun. Pro nezakládající členy byl stanoven poplatek 6 Kčs vybíraný taktéž na 

začátku schůze. Na konci schůze bylo vybráno 135 Kčs, z toho 55 Kčs na 

zápisném.  

                                                 
5
 Podle ústního sdělení Karla Ptáčka (Slapy 48, Praha-západ) dne 11. října 2010 
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 Rovněž byl ustanoven název klubu na návrh předsedy Šulce, a to 

S.K. Slapy (Sportovní klub Slapy), který byl jednohlasně schválen.  

V otázce pozemku pro budoucí hřiště bylo vyjednáno, že žádost o 

poskytnutí pozemku pro hřiště bude osobně doručena místnímu továrníkovi 

Bondymu, a to Šulcem a Marešem. Volný návrh Kopeckého, jenž v případě potřeby 

je ochoten vypomoci klubu určitým větším peněžním obnosem, který by mu byl 

později vrácen, byl s vděkem přijat. Kopecký vložil do pokladny 80 Kčs
6
. 

5.1.2 Členská schůze konaná dne 7. 7. 1930 

Členská schůze dne 7. 7. 1930 konaná v restauraci u Zajíčků se nesla ve 

znamení zmaru i radosti zároveň. Ve znamení zmaru proto, že továrník Bondy se 

vyjádřil negativně k žádosti o poskytnutí pozemku pro hřiště. A ve znamení radosti 

proto, že přišla kladná odpověď z Nového Knína na nabídku k přátelskému utkání. 

Byly pořízeny dresy, nákolenice pro brankáře, štulpny a kopačky. Přátelské 

utkání se mělo sehrát v sobotu 15. 7 1930 na hřišti v Novém Kníně. Celkem bylo 

zakoupeno 11 kusů zeleno-bílých dresů, 11 párů štulpen, 11 bílých trenýrek a černé 

nákolenice pro brankáře. Odtud klubové barvy, zelená a bílá.

 

Obr. 2 Hráči S.K. Slapy v nových dresech. Foceno na hřišti u kovárny 

                                                 
6
 Kronika slapského fotbalu z let 1930-1956, zápis ze dne 31. 5. 1930 
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Vše bylo zakoupeno v pražské firmě Fotbalista Praha sídlící v Karlíně za 

celkovou cenu 500 Kčs
7
. Bohužel se v té době nacházelo v klubové pokladně pouze 

210 Kčs, a tak celý obnos zaplatil restauratér Jan Zajíček, kterému byl celý obnos 

postupně splácen po 100 Kčs měsíčně a splacen dnem 4. 12. 1930. 

Pro uskladnění všeho vybavení byla zřízena funkce domácího správce, 

kterou začal vykonávat Fafejta. Zároveň bylo odhlasováno, že klubový majetek 

nakoupený ve firmě Fotbalista Praha nesměl být používán na trénincích, protože 

hrozilo jeho brzké opotřebování. Výjimku tvořila šestice hráčů, kteří si obstarali 

kopačky z vlastních peněz jmenovitě Charous, Zajíček, Vondrák, Mareš, Absolon a 

Motyčka. 

V roce 1930 bylo sehráno v období od 15. 7. do 4. 12. 1930 pět utkání. Se 

soupeři z okolí jmenovitě S.K. Nový Knín, S.K. Štěchovice, S.K. Pikovice. Z toho 

se soupeřem z Nového Knína třikrát. Mužstvo vybojovalo jedno vítězství, a to hned 

v prvním zápase s Novým Knínem v poměru 8:2 pro Slapy. Zbylé čtyři utkání 

Slapské mužstvo prohrálo s S.K. Štěchovice 3:4, S.K. Pikovice 2:5, S.K. Nový 

Knín 2:3 a závěrečný zápas sezony s S.K. Nový Knín 1:3. Sezona byla skončena s 

mírně záporným skórem 16:17. 

S těmito výsledky se chod klubu na dlouhých 5 let téměř zcela zastavil. 

Poslední zápis je ze schůze konané 4. 1. 1931, kde byla konstatována neutěšená 

finanční situace a velice časté náhrady za zprostředkovaný zápas na cizím hřišti, 

situaci v pokladně nevylepšily. Nějaké zápasy se sice odehrály, ale není o nich 

nikde zmínka
8
. Činnost klubu se začala pomalu obnovovat až s příslibem nového 

hřiště. 

  

                                                 
7
 Kronika slapského fotbalu z let 1930-1956, zápis ze dne 7. 7. 1930 

8
 Podle ústního sdělení Oldřicha Hájka (Slapy 44, Praha-západ) dne 15. prosince 2010 
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6 Slapský klub v letech 1936-1948 

6.1 Slapský klub (1936-1938) 

 Druhý S.K. Slapy je přímým pokračovatel předchozího klubu, který se na 

pět dlouhých let odmlčel. Činnost klubu byla znovu obnovena společně  

s „ místním sdružením republikánského dorostu
9
“, a to 8. 3. 1936. S tímto přišla i 

novinka, že každý musí být také členem M.S.R.D. Také se zvolilo nové vedení 

klubu. Zajímavostí jistě je, že z předchozího představenstva klubu nebyl nikdo na 

svojí předchozí funkci a z celého předchozího vedení se tu objevují jen dvě známá 

jména, a to kolegů Motyčky a Fafejty. 

Nové vedení mělo složení předseda Kraus, místopředseda Polánka, 

pokladník Lang, sekretář Vacek, jednatel Zajíček, matrikář Motyčka a kapitán 

Polák. 

Slapský klub se začal pomalu, ale jistě rozrůstat, vždyť jen na prvním 

setkání bylo nabráno 14 nových členů. Tímto náborem se začala zlepšovat i 

finanční situace. V klubové pokladně bylo na začátku sezony 224,50 Kčs a konci 

ročníku 2846,50 Kčs
10

. Za tak nebývalý nárůst může hned několik faktorů. Jednak 

příchod nových členů, se kterými přišly i peníze za členství. Stavbou slapského 

hřiště odpadla nutnost za každý zápas platit, většina zápasů se hrála doma nebo 

tzv. na revanš. Tím ve větší míře odpadla i platba za cesty na zápasy. Nemalý 

příjem plynul i z vybraného vstupného. 

Hlavní podíl na tomto obnosu měl nově zřízený zábavový výbor, který se po 

celý rok staral o pořádání tanečních, pouťových, mikulášských nebo masopustních 

zábav. Slapské zábavy se staly vyhlášenými a navštěvovali je lidé ze širokého 

okolí
11

. Většina zábav byla uskutečňována v hostinci u Zajíčků, kde byla pro tyto i 

jiné účely zřízena klubová místnost. Začala se také rýsovat možnost účasti 

slapského klubu v regulérní soutěži. Doposavad se hrála jen přátelská utkání. 

Přátelská utkání slapského celku se již neomezovala pouze na tradiční 

soupeře, ale čím dál častěji se objevovali noví soupeři. Rozvojem oblíbenosti 

                                                 
9
 Dále jen M.S.R.D 

10
 Kronika slapského fotbalu z let 1930-1956, zápis ze dne 8. 3. 1936  

11
 Podle ústního sdělení Karla Ptáčka (Slapy 48, Praha-západ) dne 11. října 2010 
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krajiny kolem Slap v předválečných letech měl za následek vznik různých osad a 

chatových středisek, ať už ve Slapech, přímé blízkosti Slap nebo v nedalekém 

okolí
12

. 

V této době byl fotbal velice oblíbeným sportem, a tak se nemůžeme divit, 

že nový soupeři slapského celku byli často obyvatelé těchto přilehlých sportovních 

osad. Vystupovali buď přímo pod názvem své osady, nebo pod nějakým 

vymyšleným názvem. Z osad to byly například Osady Margon, Kejvest, Tanganika, 

Maják
13

. Toto ale nebyli jediní noví soupeři, slapský klub si domlouval přátelská 

utkání až v hlavním městě. Nebyla to sice žádná slovutná jména, ale určitě to byl 

posun směrem kupředu a možnost odehrát zápas na pražském hřišti se 

nenaskytovala každý den. Z pražských soupeřů to byly například 

S.K. Hradčany Praha, Atlantis Praha, S.K. Sparta-Vinohrady, S.K. Střešovice. 

Vesměs se jednalo o kluby s bohatou nebo alespoň dlouholetou historií. Například 

S.K.  Hradčany byl založen v roce 1899 a v roce 1902 se účastnil mistrovství 

Čech
14

 nebo S.K. Modřany, rok založení 1919.
15

. S těmito se slapský klub opravdu 

rovnat nemohl, ale na hřišti sehrály oba celky zápas vyrovnaný s příznivějším skóre 

pro S.K. Slapy v poměru 2:1
16

. Mohlo by se zdát, že kvalita zápasů s týmy z osad 

bude velice podprůměrná, ale opak byl pravdou. Slapský celek si mnohdy bez 

sebemenších problémů poradil s pražským soupeřem nebo mu byl alespoň 

rovnocenným soupeřem. Zápasy s týmy z osad však byly hotová katastrofa. Celek, 

který měl ambice stát se členem ČSAF (Československá asociace fotbalová), 

většinou nedokázal vstřelit ani branku, natož zvítězit. Nejhorších výsledků 

dosahoval slapský tým proti týmu z osady Margon (osada na Svatojánských 

proudech zanikla při stavbě Slapské přehrady
17

). 

Slapský klub nebyl registrovaným členem ČSAF, což mu neumožňovalo 

hrát žádnou soutěž a ani účast v župním poháru. 

Československá asociace fotbalová (ČSAF) založena 26.3 1922, byla od 

svého vzniku nejvyšším fotbalovým orgánem v Československu.  
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 NĚMEČKOVÁ, B., a kolektiv, Slapy, Praha: Polygrafia, 1990, str. 26 
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 REICHARDT, J., Svatojánské proudy, Rokycany: KC SOLID, 2003 str. 119 
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 HORÁK, J., KRÁL, L. Encyklopedie našeho fotbalu. Praha: Libri, 1997, 1. vyd., str. 20 
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 HORÁK, J., KRÁL, L. Encyklopedie našeho fotbalu. Praha: Libri, 1997, 1. vyd., str. 131 
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 Kronika slapského fotbalu z let 1930-1956, zápis ze dne 11. 12. 1936 
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 REICHARDT, J., Svatojánské proudy, Rokycany: KC SOLID, 2003 str. 105 
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V období tzv. první republiky sdružoval Československý svaz fotbalový a 

fotbalové orgány menšin: německý Deutscher Fußallverband in ČSR, maďarský 

Magyär Labdärugok, Polski zwazek pilka nožnej, a židovský Kuwucas Mesehakej 

Kadúr Regel Jehudith. Členem FIFA se Československo stalo předběžně v roce 

1920, za řádného člena ČSAF přijata na kongresu. Zanikla 1938, kdy vnikly Český 

svaz fotbalový a Slovenský futbalový sväz. Obnoven byl na krátké období po válce 

(1945-1948), kdy v ní byly sdruženy oba národní svazy
18

. 

Zlomový okamžik slapského klubu přišel 5. 5. 1936, kdy se odsouhlasilo 

poslat oficiální přihlášku do ČSAF. Tímto by později slapský klub mohl od nové 

sezony nastupovat v nejnižší třídě středočeské župy. Ze středočeské župy přišel 

souhlasný dopis 7.7. téhož roku. Slapský klub se tímto dnem papírově začlenil do 

československého fotbalu skoro naplno. Začleněním do ČSAF vznikly klubu nové 

povinnosti. Například obstarat na domácí zápasy svazového sudího, vytvořit 

oficiálního razítka, vytvořit asociační legitimace pro hráče a zajistit příspěvky ze 

středočeské župy. Příspěvky byly použity například na zlevněné jízdy autobusem 

pro fotbalové kluby. Vytvoření asociačních legitimací trvalo slapskému celku celý 

rok. Byli vybráni hráči, kterým bude legitimace vyrobena. Tito hráči si měli 

připravit pro chystanou Valnou hromadu Středočeské župy konané na Zbraslavi dne 

19. 2. 1937
19

, jednak fotografii, domovský list, křestní list, vojenskou knížku a 

poplatek 5 Kčs. Vše bylo předáno zástupcem slapského klubu k vyřízení. 

První zápas pod patronátem ČSAF měl být sehrán na domácím hřišti 27.6. 

1937. Mělo se jednat o pohárové utkání v rámci župního poháru
20

, a to s mužstvem 

S.K. Sparta Davle. K samotnému zápasu nedošlo, protože slapský klub nemohl 

předložit povolení ke hře a ani jednu asociační registraci. Všechny registrace byly 

uloženy na středočeské župě, a to z důvodu, že je nikdo nevyzvedl, což se podařilo 

až o týden později. 
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6.2 Slapský klub (1939-1948) 

S válečným obdobím přišly na slapský klub tíživé časy. Jednak přišel 

koncem roku 1939 o vlastní hřiště a jednak se členská základna čítajících něco 

kolem stovky členů zúžila na pouhých 28. Jelikož klub postrádal vlastní hřiště, byl 

sehrán jen malý počet zápasů. Například v roce 1940 jen 10 zápasů, a to z kluby 

S.K. Hvozdnice, S.O.U.Š, Hlava lana, S.K. Štěchovice, S.O. Maják, S.K. Stará Huť 

a S.K. Nový Knín, s celkovým skóre v neprospěch slapského celku 28:27. 

V následujícím roce nebyla situace o nic lepší, úroveň slapského fotbalu 

měla sestupnou tendenci. Byl odehrán ještě menší počet zápasů. Někteří ze soupeřů 

byli stejní jako S.K. Nový Knín, S.K. Štěchovice, S.K. Stará Huť z nových soupeřů 

to byli ČAFK a S.K. Union Vršovice Praha (rok založení 1919
21

). Byla to vlastně 

poslední konfrontace slapského klubu s pražským soupeřem. 

Začátkem roku 1942 obdržel slapský klub dopis ohledně povolení 

vyjednávat si utkání pouze do vzdálenosti 30-ti kilometrů. S ohledem na počet 

obdržených a vstřelených gólů, sezona skončila opět v záporných číslech, a to 

v poměru 32:25. Za zmínku snad jen stojí výsledek s pražskou ČAFC, kde Slapy 

dokázaly vyhrát 2:0
22

. 

Rok 1942 byl pro slapský celek nejúspěšnější z válečných let. Alespoň co se 

týče odehraných zápasů. Stále sice neměl svoje hřiště, což jej určitě limitovalo ve 

výkonech, ale v nuceném azylu ve Štěchovicích si začal pomalu zvykat. I když 

přišel o možnost hrát zápasy v Praze, stále se jednalo o zajímavou sezonu. Hranou 

hlavně proti celkům z blízkého okolí. 

Za celou sezonu odehrál slapský klub 12 zápasů, z toho 6 zápasů prohrál, 4 

zápasy remizoval a dva vyhrál. V průběhu sezony byl dokonce vyjednán přestup 

hráče z pražského celku. Jednalo se o hráče S.K. Union Vršovice Praha Charouska, 

který přestoupil do slapského celku za blíže nespecifikovaný obnos. V sezoně bylo 

vstřeleno uspokojivé množství branek, celkem 33. Útočná snaha se ale projevila 

velkým množstvím obdržených branek, a to 53. Celkové skóre bylo tedy 53:33 

v neprospěch slapského celku. 
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O 33 vstřelených branek se největší měrou zasloužil hráč Pomahač, který 

vsítil 9 branek, dále pak Počta 8 a Krubský 6. 

V roce 1946 přišla pro S.K. Slapy zatím největší porážka v jeho více jak 

osmdesátileté historii. Bohužel se jednalo o prohru z jedním z jeho největších rivalů 

a to S.K. Štěchovice. Tento tragický mistrovský zápas byl sehrán dne 26. 5. 1946 

ve Štěchovicích. Už o poločase bylo skóre hrozivých 0:8 pro domácí celek. 

V druhém poločase tato kanonády pokračovala a na konci zápasu se skóre zastavilo 

na hrozivých 1:16 pro domácí celek. Takový to průběh a konečné skóre zápasu se 

již v budoucnu naštěstí nikdy neopakovalo. Tímto datem se tak vytvořil jeden ze 

smutných rekordů slapského celku
23

. 

V poválečných letech prošel slapský klub největší změnou. Došlo k 

přejmenování z S.K. Slapy na TJ Sokol Slapy. Příčinou přejmenování bylo 

sjednocení tělovýchovy pod organizaci Sokol. Klub S.K. Slapy nebyl jedinou 

tělovýchovnou organizací ve Slapech. Působil tu i Junák a Sokol. Bylo příliš 

mnoho tělovýchovných organizací na tak malou obec, jakou byly Slapy, a činnost 

těchto spolků se tříštila. Měly své tělovýchovné poslání, měly recitační soubory, 

snažily se o totéž, ale nedovedly jít společně. Proto bylo správné, že se později 

vytvořila celostátně jednotná tělovýchovná organizace, která si na venkově 

ponechala jméno Sokol
24

. Sokol měl ve Slapech dlouholetou tradici sahající až 

k roku 1919. 
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7 Druhý slapský klub v letech 1949-1956 

7.1 Slapský klub (1949-1956) 

V těchto letech to bylo se slapským klubem jako na houpačce. Z počáteční 

euforie se dostal do dlouho trvajícího úpadku, ze kterého se vzpamatovával dlouhá 

léta. Možná se dá polemizovat, zda k nějakému vzpamatování vůbec došlo. Přes 

všechny překážky, které byl v následujících letech nucen překonat, se nakonec 

dostal a mohl tedy pokračovat ve svojí sportovní činnosti. Byly zde ale i kluby, 

kterým se tyto překážky překonat nepovedly, a jejich činnost byla ukončena. 

Postupem času se stal v rámci Sokola jediným nositelem jakékoli sportovní 

činnosti. Když se chtěl člověk ve Slapech věnovat nějaké tělovýchovné činnosti, 

musel vstoupit do fotbalového celku. 

7.1.1Slapský klub (1950-1952) 

 Ačkoli se v rámci spojení slapských spolků mohlo zdát, že počet členů 

stoupne, stal se pravý opak. Na začátku roku 1949 byla situace tolik vážná, že 

nebylo dost hráčů a ani dopravních prostředků
25

. Bylo zde sice mnoho členů 

Sokola, ale tito členové se o fotbal nezajímali, měli svoje oddíly. 

Situace se začala postupně zlepšovat. I ti, kteří z počátku nejevili zájem, 

nakonec řady fotbalistů rozšířili. Rovněž se velice rozrostl materiál vhodný k 

trénování pro slapský fotbalový celek, to znamenalo zvýšení počtu tréninků na dva 

v týdnu, středa a pátek. Slapský fotbalový oddíl se postupem času stal jedinou stále 

činnou tělovýchovnou organizací. Po první společné schůzi všech celků bylo 

zvláště fotbalovému klubu kladeno na srdce, aby vystupování celého oddílu bylo 

slušné, tak jak se na Sokol patří. Slapský celek nastupoval od roku 1950 v okresním 

přeboru II. Výkonnostní skupiny Praha-jih. Hrál zde se soupeři, kteří ho 

převyšovali jednak herně, finančně, počtem členů, tak i velikostí celkově. Jednalo 

se vesměs o vesnice nebo městské čtvrti, které byly o mnoho větší než Slapy a tudíž 

měly i větší členskou základnu. Soupeři, se kterými se slapský klub setkal 

v okresním přeboru, byli Sokol Elektro Modřany, Sokol ČKD Modřany, Sokol 

Velká Chuchle, Sokol Dobřichovice, Sokol Černošice, Sokol Lipence, Sokol Lety a 
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Sokol Měchenice. Což jsou s výjimkou Měchenic buď vyloženě pražské městské 

čtvrti, nebo veliké vesnice. Slapskému celku se nejednou stalo, že musel jet na 

mistrovský zápas o deseti lidech nebo třeba bez brankáře. Tento hendikep se musel 

někdy projevit. Později se projevil ve výsledcích, které byly někdy až příliš kruté.  

V letech 1950 až 1951 se slapskému klubu podařilo vždy zachránit, ale 

nebyly to fotbalové výkony spíše štěstí, které nakonec dopomohlo k setrvání 

v okresní soutěži. Většinou se vždy nějaký celek odhlásil nebo skončil jen těsně 

pod slapským celkem. 

7.1.2 Slapský klub (1952) 

Osudnou se stala až sezona 1952, kdy slapský klub sestoupil spolu s týmem 

z Měchenic do I. třídy. Slapský klub sice skončil na předposledním místě, ale 

tentokrát k naší smůle sestupovaly dva celky. Sezona se již od začátku nevyvíjela 

podle představ, k podzimním osmi zápasům se podařilo nastoupit jen ke čtyřem 

v plné sestavě. Tento fakt se odrazil i na výsledcích a podzimní část byla 

zakončena jedním bodem. Na jaře se čekalo zlepšení. Přes zimu bylo provedeno pár 

změn v kádru mužstva a byla zlepšena organice domácích zápasů, které předtím 

byly velice chaoticky organizovány. Když například nebylo předem dohodnuto, 

kdo nalajnuje nebo pověsí sítě. Vznikaly pak napjaté situace, které se přenášely na 

hřiště, do kolektivu, což nedělalo dobrotu. Hráči se nesoustředili pouze na hru, a 

proto se nejednalo o kvalitní fotbal
26

. Očekávané zlepšení nepřišlo v takové míře, v 

jaké se předpokládalo. Organizace činností se do jisté míry zlepšila, ale výkony 

slapského mužstva se o mnoho nezlepšily. Slapský klub se dočkal sice čtyř 

vítězství, ale to bohužel na záchranu nestačilo. Tentokráte se štěstěna otočila zády a 

slapskému celku chyběl jediný bod k záchraně. 
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7.1.3 Slapský klub (1953-1954) 

V letech 1953-1954 nastupoval slapský klub v I. třídě. Kvalita soupeřů byla 

zhruba na stejné úrovni jako v předchozí soutěži. Hrálo zde několik B týmů, 

například celky Modřan, Let, Velké Chuchle a už i několik vesnic z těsné blízkosti 

Slap například Hvozdnice. Jak je dobrým zvykem, když bylo potřeba získat nějaké 

body, aby se například zamezilo sestupu, vyslali se někteří hráči  A mužstva s B 

mužstvem. Takže o kvalitní zápasy nebyla opravdu nouze. Slapskému celku se 

nevedlo vůbec špatně a v polovině soutěže byl v polovině tabulky jen s tříbodovým 

mankem na postup. Těžká rána zasáhla slapský klub koncem května, kdy byla 

vyhlášena měnová reforma. Měnová reforma, kterou komunistické vedení chtělo 

řešit hrozivě narůstající problémy v zásobování, vyvolané přestavbou průmyslu a 

úpadkem zemědělské výroby. Pro většinu obyvatelstva znamenala tato opatření 

šok. Životní náklady prudce vzrostly, úspory ztratily svou hodnotu
27

. Vzhledem 

k tomu, že na pokladní hotovosti v pokladně ve staré měně zůstalo 2188 Kč a po 

výměně 1:50 zůstalo jen 43,76 Kč. Což bylo velmi málo na provoz oddílu. 

Přistoupilo se k pořádání dvou zábav ve dvou dnech, aby se do klubové pokladny 

přivedly alespoň nějaké peníze
28

. Druhá polovina sezony byla stále ještě zatížena 

velice tíživou finanční situací, kdy klub prodělával na každém domácím zápase 

v průměru 50 Kčs. To co se vybralo na vstupném, v žádném případě nestačilo na 

zaplacení rozhodčího a náhrad. Přesto v těchto těžkých časech a velké konkurenci 

dokázal slapský klub skončit na výborném třetím místě. Sice se neprobojoval zpět 

do vyšší třídy, ale na konci sezony panovala v klubu spokojenost. 
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 Po konci sezony pro pokročilejší věk několik slapských hráčů ukončilo 

svoji aktivní kariéru. 

 

Obr. 3 Hráči TJ Sokol Slapy 1953, foceno na hřišti u Habrů 

Začátkem nové sezony se slapský klub znovu začal potýkat s nedostatkem 

hráčů, což se projevilo opět zhoršenými výsledky. K těmto věcem se ještě přidala 

nedisciplinovanost některých hráčů, ať už na hřišti nebo při tréninku a výsledkem 

byly zápasy, kdy debakly typu 0:7 byly skoro na denním pořádku. V takto napjaté 

atmosféře se konečně přistoupilo ke stavbě slapských kabin, proto se také musela 

upravit stavební část pozemku. Sezona se bohužel zakončila na posledním místě a 

sestupem do II. Třídy. 
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7.1.4 Slapský klub (1954-1956) 

Od této doby to šlo se slapským klubem z kopce. Jeho pád se zastavil až na 

pomyslném dně fotbalových soutěží v Československu. V průběhu let 1954 až 1956 

slapský klub vytrvale sestupoval, jeho pád se zastavil až ve IV. Třídě. Spolu s tímto 

pádem jakoby započal i rozklad realizačního týmu činnost klubu byla na dlouho 

dobu velice ochromena a přežila jen díky práci několika málo lidí, kteří v době 

svého volna se starali o chod klubu. Pro ostatní klubová příslušnost znamenala jen 

to, že si odehráli svých devadesát minut a tím pro ně veškerá činnost končila. 

Bohužel ani mezi touto hrstkou lidí se nenašel nikdo, kdo by do kronik cokoli 

zapsal a tak postrádáme mnoho cenného materiálu, který nám nyní během 15 let 

schází
29

.  

Možná si musíme vystačit s tím, že TJ Sokol Slapy při své činnosti vydržel 

a nepotkal ho stejný osud jako některé předchozí soupeře, kteří podobné 

problémové období nepřekonali. 
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8 Druhý slapský klub v letech 1971-1989 

8.1 Slapský klub (1971-1977) 

V tomto rozmezí se slapský fotbalový klub vytrvale držel v první polovině 

tabulky IV. třídy, ale bez větších šancí na lepší umístění nebo snad na postup. 

Sehraná utkání měla často velmi divoký výsledek, který naznačoval starou bolest a 

to tu, v kolika hráčích se buď k zápasu odcestovalo, nebo kolik hráčů přišlo na 

domácí utkání. Podle toho vypadal i zajímavý výsledek, který se v jarní části již 

neopakoval. 

Mezi zápasy, od kterých se dal slibovat fotbal, při kterém padá hodně 

branek, bezesporu patřily přátelské zápasy. V těchto letech jich bylo sehráno 

několik, hrály se zpravidla těsně před začátkem jarní nebo podzimní sezony. 

Většinou začátkem března nebo i dříve podle toho jak počasí dovolilo. Popřípadě 

začátkem, nebo v průběhu srpna. Před začátkem podzimní sezony se postupem času 

stalo zvykem dohodnout přátelský zápas s týmem z Lečice se kterým se tak sehrálo 

mnoho na góly bohatých zápasů. Vedl k tomu nejeden důvod. Mezi jeden z 

hlavních důvodů lze považovat vzdálenost, která činí něco málo přes 8 km což je 

velice málo. Hlavní důvod se ale skrýval jinde. Byla to poloha hřiště, která je 

v horkých srpnových dnech velice příhodná. Hřiště je situováno jen pár metrů od 

řeky Kocáby a z jedné strany je kryté příkrým svahem a ze strany druhé rostou 

vysoké topoly. Což má za následek, že sluníčko se na hrací plochu téměř nedostane, 

což je v létě nesporná výhoda. Dále jelikož se nachází blízko vody, byla kvalita 

trávy na hrací ploše vždy na slušné úrovni. Proto se jen minimum utkání sehrálo na 

slapském hřišti
30

. Tato dalo by se již říci tradice, pokračuje s menšími přestávkami 

až do dnešních dnů.  

Bohužel vysoké prohry slapskému celku uštědřovaly pohárový soupeři, kteří 

hráli vesměs o jednu, nebo dvě třídy víš. Kvalita soupeře se pak projevila skóre 

zápasu, který vyzněl gólově jednoznačně pro soupeře a velice často s nulou 

vstřelených pro Slapský klub. Toto však nebylo jedinou překážkou pro dosažení 

dobrého výsledku. Pohárová utkání se vždy hrála buď koncem července anebo 

začátkem srpna. V tomto období bylo vždy složité nastoupit k utkání v nejsilnější 
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možné sestavě. Mnoho hráčů nebylo z rodinných důvodů k dispozici a tak ti, kteří 

do zápasu nastoupili, často ani nebyli hráči Sokol Slapy nebo se do základní 

sestavy podívali poprvé
31

. Proto se často tato utkání hrála jen jako jakási příprava 

na novou sezonu.  

Pohárovou soutěž hrál Slapský celek od roku 1971 nepřetržitě do roku 1988, 

kdy se odehrálo poslední pohárové utkání. V těchto letech se podařilo pouze 

dvakrát postoupit do druhého kola a to snad jen díky příznivému losu, který určil za 

protivníka klub hrající stejnou výkonnostní soutěž.  

V prvním případě roku 1974 se jednalo o tým Bojanovic, které slapský 

celek porazil 2:1 a slavil tak první postup do dalšího soutěžního kola. Kde narazil 

na tradičního rivala z Hvozdnice, se kterým prohrál 1:2, a jeho účast v poháru 

skončila
32

. Další podobný kousek se povedl o dva roky později a to v roce 1976. 

Tentokrát si slapský klub poradil s týmem Zvole a to v poměru 3:1. Opět slavil 

postup do druhého kola, což bylo ve výše uvedených skutečnostech malým 

zázrakem. V tomto kole narazil na tým ze Štěchovic, který patřil a stále patří 

k největším rivalům Sokola Slapy. Zápas se hrál na slapském hřišti a bohužel 

skončil v neprospěch domácích 3:5
33

.  

Tato prohra mrzela dvojnásob. Jednak se vypadlo s poháru, ale hlavně se 

prohrálo s celkem ze Štěchovic, to byla ta největší prohra
34

.  
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8.1.1 Slapský klub (1971-1974) 

Jednalo se o léta, která nebyla po sportovní a klubové stránce nijak 

převratná. Klub nadále setrvával ve IV. třídě, kde hrál svůj standard. To znamená, 

že se střídavě pohyboval kolem středu tabulky, bez šance na výrazné promluvení do 

bojů o postup. 

Nejvýraznější vítězství dosáhl slapský celek v přátelském utkání proti 

Lečici, kde naše mužstvo přesvědčivě přehrálo domácí celek 4:0 a vstoupilo tak 

vítězně do nové sezony. Bohužel na vítězné vlně se dlouho nevydrželo. Za 

nedlouho po utkání s Lečicí přišel zápas Předkola českého poháru proti týmu 

z Vraného, ve kterém slapský celek prohrál 1:5 a z poháru vypadl. Zaznamenal tak 

nejvyšší pohárovou prohru v rozmezí těchto let.  

Asi největším zklamáním byla pasivní bilance s týmem ze Štěchovic, se 

kterým dokázal vyhrát jen dva zápasy. Což bylo opravdu velké zklamání. Naopak 

se dařilo proti týmu z Dolních Břežan, se kterým se ani jednou neprohrálo.  

Před každou sezonou si mužstvo dávalo závazek, do jakého místa by se 

mělo umístit, aby se dala sezona považovat za úspěšnou. Většinou se jednalo o 

pozice, které nezaručovaly postup, je z toho vidět, že ambice na postup tu ještě 

nebyly. Úspěch se pohyboval okolo čtvrtého nebo pátého místa
35

. Na tyto umístění 

se ne vždy podařilo dosáhnout.  
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8.1.2 Slapský klub (1974-1977) 

Pro Sokol Slapy se první polovina let nesla ve znamení jakési jistoty 

setrvání ve IV. třidě. Tato jistota se jednak projevovala mírnou stagnací s vědomím, 

že i když se bude hrát sebe lepší fotbal, tak na postup to stále nestačí
36

. Bylo to jistě 

také dáno tím, že do klubu přišlo mnoho mladých hráčů, kteří ještě nebyli fotbalově 

tolik vyspělí. S tímto se opět vrátil starý neduh slapského fotbalu a to ten, že se opět 

přestalo starat jednak o lajnování, práci kolem hřiště a nastal také značný úbytek 

fanoušků. Chod klubu zajišťovalo opět jen pár jedinců, kteří se i nadále věnovali 

klubu v nezměněném rozsahu. 

V těchto letech bylo největší senzací první postup do dalšího kola českého 

poháru, a to v letech 1974 a 1976. Ve druhém kole sice Sokol Slapy již vypadl, ale 

nic to nemění na určitém posunu směrem kupředu. Mrzet může snad jen to, že oba 

soupeři byli, jen o jednu soutěžní třídu výš než slapský celek, což se v předchozích 

letech nestávalo. 

Mezi nejvýraznější zápasy tohoto období patřila bezesporu opět sehraná 

derby mezi Štěchovicemi a Slapy. Kde pokračovala smutná bilance vzájemných 

zápasů, kdy se Štěchovický celek podařilo porazit již pouze jednou a to 

nejtěsnějším rozdílem1:0
37

. Zbylá utkání skončila dvakrát remízou a třemi jasnými 

prohrami, z nichž nejsmutnější byla ta pohárová. Kde slapský klub narazil na A 

mužstvo Štěchovic, se kterým si nebyl schopen poradit. 
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8.2 Slapský klub (1977-1983) 

Ke konci sedmdesátých let se situace oproti začátku sedmdesátých let začala 

rapidně zlepšovat. Slapští hráči se postupem času dostali do ideálního věku pro 

hraní fotbalu. Takříkajíc vyspěli, a proto se i výsledky začaly velice zlepšovat. 

Konec sedmdesátých let znamenal pro slapský klub konečně období tolik 

toužených úspěchů a hlavně dosažení nevyřčeného přání, a to postupu do III. třídy. 

V té vydržel až do roku 1980, kde po velice nešťastném konci sezony znovu 

sestoupil do IV. třídy. Poprvé ve své historii také postoupil do jarních vyřazovacích 

bojů v Předkole Českého poháru, což byl nevídaný úspěch, který se bohužel již 

nikdy neopakoval.  

Rovněž se slapský klub začal opět aktivně účastnit okolních letních turnajů, 

které v minulosti vynechával z obav, pro nedostatek hráčů
38

. Zvláště turnaj 

v Prostřední Lhotě dopadl velice dobře, Sokol Slapy zde obsadil vynikající třetí 

místo, a to až po nerozhodných penaltách. Nepostoupil jen díky losu. 

Bylo to období, kdy i přes neúspěch v podobě sestupu zpět tu byla naděje a 

reálná šance opětovného návratu mezi kvalitnější týmy. Což se opět povedlo v roce 

1983. 

8.2.1 Slapský klub (1977-1980) 

Ty to tři roky znamenaly pro slapský klub jisté zadostiučinění, po letech 

marné snahy se podařilo to, co několika předchozím generacím unikalo. Jednak 

proběhlo historické tažení Předkolem českého poháru, které se zastavilo až ve 

čtvrtfinále. 

Cesta českým pohárem začala proti favorizovanému soupeři z Kamenného 

Přívozu, se kterým se slapský klub vždy pral o přední umístění ve skupině. Utkání 

bylo sehráno 12. 8. 1978 na hřišti ve Slapech. Sokol Slapy nastupoval k zápasu 

s vědomím, že soupeř bude chtít vyhrát za každou cenu. Slapský celek, ale mile 

překvapil a hlavně zahrál velmi dobře útok. Utkání začalo velmi opatrně a čekalo se 

na chyby soupeře, které přicházely až nezvykle často. Sokolu Slapy se podařilo do 

poločasu vsítit tři rychlé góly, na které dokázal soupeř odpovědět pouze jedním.  
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Poté se mužstvo Sokola začalo úporně bránit. I přes velké množství šancí 

soupeře se nakonec dokázalo ubránit a zaslouženě vyhrálo 3:2 a postoupilo do 

dalšího kola. 

V dalším kole narazil Sokol Slapy na obávaného soupeře ze Štěchovic. 

Zápas se hrál na hřišti ve Slapech 18. 11. 1978. Utkání začalo s mírnou převahou 

soupeře v poli, Slapy si lépe přihrávaly. Dokázaly diktovat tempo a soupeř se musel 

podrobit. V prvním poločase skončil zápas smírně 0:0. V průběhu druhého 

poločasu převzal Sokol Slapy kontrolu nad celým zápasem a zvítězil 3:0
39

. Byla to 

velice ceněná výhra. Jednak z důvodu, protože jsme Štěchovicím oplatily předchozí 

vyřazení
40

. Za druhé se poprvé postoupilo do třetího kola.

 

Obr. 4 Před vítězným zápasem se Štěchovickým týmem 1978 

První pohárový hraný zápas hraný v jarní části sezony se sehrál 16. 3. 1979. 

Ve třetím kole se postavil proti týmu ze Slap soupeř dosud neznámý, a to družstvo 

z Klínce. Hrálo se na soupeřově hřišti. 

Zápas byl velice dramatický a slapský celek ho zachraňoval ve svůj 

prospěch až několik minut před koncem. Velice vyrovnaný průběh utkání byl dán 
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tím, že sestava slapského celku nebyla zdaleka kompletní. Chybějící hráče museli 

nahradit hráči ze střídačky, kteří to zvládli velice dobře, a po lítém boji skončil 

zápas 3:2 ve prospěch Sokola Slapy. Slavil se tak historický postup do čtvrtfinále. 

Ve čtvrtfinále narazil Sokol Slapy na Bojanovice. Utkání se hrálo 

25. 5. 1979 v Bojanovicích. V tomto utkání nechal trenér volnou ruku všem 

radilům a vzešla z toho sestava, která neměla valnou šanci uspět. Soupeř přivezl 

většinu hráčů z A týmu, což se projevilo v herní kvalitě soupeře, který slapský 

celek převyšoval ve všech herních činnostech. Sokol Slapy po bezzubém výkonu, 

kdy ohrozil branku soupeře jen sporadicky, prohrál zaslouženě 1:4
41

. Tažení 

slapského celku se zastavilo opravdu daleko, vždyť musíme mít na paměti, že 

čtvrtfinálové účasti se v pozdějších letech již nikdy nedosáhlo. V dnešním měřítku 

zdá se být tento úspěch až neuvěřitelným. 

Slapskému celku se nedařilo jen v poháru, ale obrovský úspěch zaznamenal 

také v ligové soutěži. Kdy na konci roku 1978 se mohl radovat s postupu do III. 

třidy. Sezona 1977-1978 byla opravdu velice úspěšná, vždyť po podzimní části 

ztrácel Sokol Slapy jen dva body na vedoucí Kamenný Přívoz. Bylo sice 

konstatováno, že úroveň sehraných zápasů měla sestupnou tendenci. Ovlivnilo to 

hned několik faktorů. Mezi hlavní patřil problém, že ke konci sezony byl opět 

nedostatek hráčů. Což byla stará slapská bolest, ale o zvládnutí situace hovoří jasně 

druhá pozice v tabulce.  
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Jarní část soutěže byla jako z jiného světa. Zlepšila se docházka celého týmu 

a Sokol Slapy tak mohl odehrát prakticky celou jarní část v nejsilnější možné 

sestavě. Což se okamžitě projevilo ve výsledcích zápasů. Slapský celek postupně 

deklasoval jedno soupeře za druhým a na konci jarní sezony se tak mohl pochlubit 

tím, že ani jednou neokusil hořkost porážky.

 

Obr. 5 Sestava, která vybojovala postup do III. třídy 

Ale i tak neměl postup ve svých rukou. Podobné tažení jarní částí ligy 

předvedl také Kamenný Přívoz, který prohrál jediný zápas, a to právě se slapským 

celkem. Mohla tedy rozhodovat skóre, i když Sokol Slapy porazil v posledním 

zápase Lešany 6:0, nemuselo by to stačit. Naštěstí ve svém poslední zápase 

Kamenný Přívoz pouze remizoval na hřišti Vestce, a tak mohl Slapský klub začít 

oslavovat postup
42

. 

Postup znamenal pro slapský klub nejen změnu soutěže, ale také nové týmy, 

se kterými se v minulosti příliš nepotkával, když tak jen v rámci poháru. 

Hlavní úkol pro sezonu 1978-1979 byl jasný, udržet se v III. třídě a 

zvyknout si na herní systém, ve kterém se nacházelo o čtyři soupeře víc, s čehož 

plynul větší počet zápasů. Ve III. třídě byl počet klubů stanoven na 12 oproti 

předchozím 8 klubů. 
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Slapský celek se neadaptoval zrovna nejhůř, po podzimní části mu patřila 10 

pozice se ziskem 7 bodů.  Poslední měl bodů 6. 

V jarní části proto bylo potřeba pro záchranu udělat mnohem víc. Po celou 

jarní sezonu byly výkony slapského celku velice nevyzpytatelné.  

Někdy dokázal uhrát senzační remízu nebo dokonce porazit soupeře z čela 

tabulky, ale později smolně prohrál s týmem s absolutního dna a dal mu tak 

možnost se opět bodově dotáhnout. Toho na konci sezony málem litoval. 

Nakonec Sokol Slapy úkol splnil a zachránil se v III. třídě, ale bez nějakého 

výraznějšího lesku. Jindy tým co nastřílel, hodně přes 30 gólů se po sezoně musel 

spokojit pouze z 28 vstřelenými brankami, což je vzhledem k počtu odehraných 

zápasů hodně málo
43

.  

Ročník 1979-1980 měl mít pro slapské fotbalisty hořkou příchuť. Zažil 

podobný start jako v předchozí podzimní části jen s tím rozdílem, že dokázal získat 

pouze 6 bodů, což v danou chvíli stačilo jen poslední místo s 2 bodovou ztrátou na 

předposlední místo, které obsadil tým z Hvozdnice. To znamenalo velké 

záchranářské práce pro jarní část sezony a hlavně soustředit se na klíčový zápas 

sezony s Hvozdnicí. Bohužel tento zápas slapský celek na domácí jednoznačně 

prohrál v poměru 2:4. A ztráta tak narostla na čtyři body. Za celou jarní část Sokol 

Slapy vyhrál pouze 2 zápasy, což je příliš málo na to, aby mohl pomýšlet na 

udržení v kvalitnější soutěži. Konec sezony byl už pro slapský tým ztracený sice 

poslední zápas na domácím hřišti proti silným Měchenicím vyhrál, ale to už 

bohužel nic neřešilo Sokol Slapy se tak po dvou sezonách strávených v III. třídě 

vrátil zpět do IV. Třídy. Byla to veliká škoda, protože týmy proti kterým Sokol 

Slapy hrál, nebyly vůbec lepší, někdy chybělo jen trochu toho štěstí nebo některý 

mohl využít svoje výhody a dodat do týmu několik posil z A mužstva, což se 

v zájmu získání bodů běžně dělalo
44

.  
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 Kronika Sokol Slapy oddíl kopané z let 1971-1982, zápis ze dne 7. 7. 1979 
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 Podle ústního sdělení Ladislava Cholawského (Slapy 89, Praha-západ) dne 14. listopadu 2010 
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8.2.2 Slapský klub (1980-1983) 

Po sestupu slapského celku do IV. třídy bude se muset opět najít dobrá parta 

táhnout již od začátku na plné obrátky a pokusit se po roce opět postoupit do III. 

třídy. V sezoně 1980-1981 bylo mužstvo Sokola Slapy zařazeno do jiné skupiny 

IV. třídy, kde hrají soupeři neznámých jmen. Proto bude většina zápasů zcela 

nových a postup bude o to těžší
45

. 

V podzimní části sezony 1980-1981 sehrál Sokol Slapy pouze mistrovské 

zápasy z toho 6 vítězných, 1 nerozhodně a 2 porážky. Porážky, které naše mužstvo 

obdrželo, nemusí mrzet, neboť to bylo se soupeři, kteří podali proti Sokolu Slapy 

dobré výkony. Obě byly na hřištích soupeřů (Líšnice a Kosoř). Jediná remíza se 

zrodila na hřišti Chotče. Z těchto výsledků vzešlo slapskému celku vynikající první 

místo. Po startu v nové skupině to čekal málokdo. 

V jarní části mistrovské soutěže slapský celek sehrál celkem 9 zápasů z toho 

2 vítězné, 2 nerozhodně a 5 prohrál. Hra se již tak nedařila jako v podzimní části, 

kdy mužstvo opanovalo čelo tabulky postupem času, se propadlo až na 5. Místo, 

kde sezonu zakončilo. Po velice slibně rozjetém podzimu, tak přišlo nemilé 

vystřízlivění ve formě nenaplnění postupových nadějí. 

Návrat mezi „elitu“ začal v 1982-1983, ale nejednalo se o žádnou 

jednoznačnou záležitost, po podzimní části byl slapský celek až na čtvrtém místě s8 

body. Ztráta na čelo tabulky, ale nebyla veliká. Jarní část proběhla ovšem velice 

úspěšně a slapský klub se tak po dvou letech vrátil do III. třídy. 
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8.3 Slapský klub 1983-1989 

Po opětovném postupu se chtěl slapský celek zařadit mezi stabilní účastníky 

soutěže a pokusit se o co nejdelší setrvání v této soutěži. Což se mu nepodařilo. Jak 

se slapskému celku přestalo, dařilo v mistrovských utkáních, tak se také přestalo 

dařit v pohárových utkáních. Sokol Slapy nepostoupil ani jednou do roku 1988 do 

druhého kola poháru. Bohužel se v těchto zápasech začaly objevovat velice ošklivé 

výsledky, kde často Sokol Slapy nedokázal vstřelit ani branku a brankový příděl 

přesahoval únosnou míru. Rovněž se opět pro tyto utkání začalo postrádat potřebné 

množství hráčů.  Z těchto uvedených důvodů bylo na konci sezony 1988 

rozhodnuto, že se Sokol Slapy nadále již nebude účastnit Předkola českého poháru. 

Tato situace vydržela až do dnešních dnů
46

.  

Jistě zajímavým počinem bylo zřízení dívčího družstva ku příležitosti 

pořádání Slapské pouti na hřišti Sokola Slapy. Tyto zápasy se pak na několik let 

staly tradičním zpestřením pouťové zábavy. Může se zdát, že tyto zápasy se 

odehrály vždy jen na jednu bránu, ale není to pravda, byla to rovnocenná utkání, 

která často skončila remízou někdy i těsným vítězstvím dívčího týmu.

 

Obr. 6 Mužstvo děvčat těsně před zápasem 
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8.3.1 Slapský klub (1983-1985) 

V podzimní části sezony 1983-1984 se slapský celek snažil o co nejlepší 

umístění. Hranice dobrého umístění se pohybovala okolo 8 až 10 místa. Tedy lehce 

za polovinou soutěžního pole. Slapský celek po odehrání 13 podzimních kol měl na 

svém kontě 7 proher, 1 remízu a 4 vítězství. Tyto výsledky stačily na 10. místo, 

Sokol Slapy tedy podzimní úkol splnil. Je jistě zajímavé, že se ve stejné soutěži 

nacházelo A mužstvo Klínce i se svojí rezervou. Tato situace by dnes kvůli střetu 

zájmů nebyla možná. Další pozoruhodná skutečnost se stahovala k tabulce 

slušnosti. 

Tabulka slušnosti se vztahovala pouze k obdrženým kartám, chování 

realizačního týmu, střídajících hráčů na lavičce a kontumačním výsledkům. Pouze 

při rovnosti bodů bylo přihlédnuto k postavení týmu v soutěžní tabulce. Udělování 

trestních bodů se řídilo podle jednoduchého systému. Za červenou kartu bylo 

přičteno 10 trestných bodů, za žlutou kartu 3 trestné body, kontumačně skončený 

zápas 10 trestných bodů, vykázání příslušníka týmu z lavičky 10 trestných bodů
47

. 

Běžným výsledkem po skončení poloviny soutěžní sezony bylo něco kolem 

200 trestných bodů. Slapský tým se ale neobvykle vymykal, jako jediný z týmu se 

nedostal ani přes 100 trestných bodů. Celkový součet činil pouze 65 trestných 

bodů, to znamenalo vynikající disciplinovanost a čistou hru hráčů Sokola Slapy. Na 

slapský celek v té době nevídaná záležitost v minulosti patřil k nejhorším. 

V jarní části sezony byl cíl stejný jako na podzim, tj. umístění kolem 

10. místa. Jarní části se týmu ze Slap dařilo podobně jako na podzim. Po odehrání 

13 zápasů měl na svém kontě 3 výhry, 4 remízy a 5 proher. Sezonu tak zakončil 10. 

místě. 

Zajímavý obrat nastal v tabulce slušnosti, kde se po výjimečném podzimu 

vše vrátilo do starých kolejí. Za jarní část slapský celek nasbíral 235 trestných 

bodů, v celkovém součtu to ale znamenalo stále 2. místo, což je pořád veliký 

úspěch. 
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 Podle ústního sdělení Luboše Chrousta (Slapy 301, Praha-západ) dne 1. března 2011 
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V sezoně 1984-1985 byl počet účastníků zredukován ze 14 na 10. Některé 

celky, které nastupovaly v minulém roce ve skupině se Sokolem Slapy, byly 

přeřazeny do jiné skupiny. Jednalo se o dva týmy, které skončily před slapským 

celkem a o dva, které skončily za slapským celkem. To znamenalo opět těžké boje 

o slušné umístění ještě ztížené menším počtem účastníků. 

Slapský klub se však nenechal nastalou situací zaskočit a po podzimu mu 

patřila krásná 5. příčka. Z 9 odehraných zápasů 2 vyhrál, 5 remizoval a 2 prohrál. 

Jarní část sezony už tak povedená nebyla. Po 9 odehraných zápasech měl 

slapský celek jen 1 výhru, 2 remízy a 6 prohraných zápasů, což stačilo na konečné 

7. místo. Dalo by se hovořit o podprůměrném jaru díky nešťastné prohře s týmem 

z Vraného 0:10. Na omluvu snad jen skutečnost, že slapský klub celý zápas odehrál 

v 9 hráčích
48

. 

8.3.2 Slapský klub (1985-1989) 

Začátkem soutěžního roku 1985-1986 se opět měnil počet týmu ve skupině. 

Z předchozích 10 týmů na 13. Tento počet zůstal stejný až do roku 1989. Lichý 

počet týmů znamenal, že jeden hrací týden měl slapský celek nucenou přestávku. 

 V těchto letech se slapskému vcelku dařilo. Hrál stabilně kolem středu 

tabulky ovšem bez šancí na postup, ale s jistotou, že nebude patřit k nejhorším 

týmům soutěže což bylo malé vítězství oproti minulým sezonám. 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1971/72 – 1976/77 část 1 

Slapy Soupeř 1971P4t 1972J4t
49

 

1972P4t
50

 

1973J4t 1973P4t 1974J4t 1974P4t 1975J4t 1975P4

t 

1976J4t 1976P4 1977J4t 

 Bojanovice  X X X X X X 2:1ph.
51

 X X X X X 

 Borotice X 0:1 př.
52

 X X X X X X X 2:0př. X X 

 Černolice X X X X X X X X X X X X 

 Čísovice B X X X X X X X X X X X X 

 D. Břežany  4:1 B
53

 5:1 B 2:0 B 3:1 B X X X X X 2:2 0:4 3:1 

 D. Jirčany  1:0 A
54

 2:2 A X X X X 3:3 A 4:2 A 2:1 A 0:0 A 4:1 A 2:0 A 

 Davle B 1:2  0:0  3:0 2:0 0:1 4:4 X X X X X X 

 Dobříč X X X X X X X X 0:2 př. X X X 

 Hvozdnice X X X X X X 1:2 ph. X X X X X 

 Choteč X X X X X X X X X X X X 

 Jablonná X X X X X X X X 2:1 př. X X X 

 Jesenice 0:1 ph. X X X X X X X 3:6 ph. X X X 

 Jíloviště X X X X X X X X X X X X 

 Kamenný P. 0:1 0:0 2:1 1:3 2:5 3:2 X X X 0:1 2:1 5:1 

 Kazín B X X X X X X X X X X X X 

 Klínec A,B X X X X X X X X X X X X 

 Kosoř X X X X X X X X X X X X 

 Krňany X X 1:2 1:4 2:2 2:0 0:3 0:0 1:0 6:0 1:0 2:2 

  

                                                 
49

 1972P4t, Rok 1971 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
50

 1972P4t, Rok 1971 podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
51

 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
52

 Př., Přátelské utkání 
53

 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
54

 A, Utkání proti prvnímu mužstvu daného týmu 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1971/72 – 1976/77 část 2 

Slapy Soupeř 1971P4t 1972J4t
55

 

1972P4
56

 

1973J4t 1973P4t 1974J4t 1974P4t 1975J4t 1975P4t 1976J4t 1976P4t 1977J4t 

 Kytín X X X X X X X X X X X X 

 Lečice 4:0 př.
57

 X 3:4 př. X 3:0 př. X 6:4 př. X 5:5 př. X X X 

 Lešany 1:2 0:1 2:2 3:1 2:1 0:5 2:3 4:3 X X 2:1 0:3 

 Libeň X X X X X X X X X X X X 

 Lipence X X X X 1:7 př. X X X X X X X 

 Líšnice X X X X X X X X X X X X 

 Měchenice  X 0:2ph.
58

 X X X X 4:4 př. X X X X 

 Mníšek B X X X X X X X X X X X X 

 Neveklov B X X X X X 0:6 př. X X X X X X 

 Prostřední L. X X 2:2 X X X X X X X X X 

 Psáry A,B 3:1 A
59

 2:2 A 1:0 A 2:0 A 0:5 A 2:1 A 3:1 A 2:2 A 1:4 A 3:1 A X X 

 Radlík X X X X X X X X X X X X 

 Štěchovice 

B,A 

0:3 B
60

 1:2 B 4:1 B 3:1 B 0:5 B 3:4 B 2:4 B 1:2 B 2:5 B 1:0 B 3:3 B 

3:5Aph. 

1:1 B 

 Vestec X X X X 3:5 2:3 2:1 3:2 2:0 2:3 3:3 1:4 

 Vrané 1:5 př. X X X X X 0:2 2:4 X X X X 

 Zlatníky X X X X 0:6 ph. X X X X X X X 

 Zvole A,B X X X X X X X X X X 3:1 ph. X 

  

                                                 
55

 1972J4t, Rok 1971 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
56

 1972P4t, Rok 1971 podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
57

 Př., Přátelské utkání 
58

 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
59

 A, Utkání proti prvnímu mužstvu daného týmu 
60

 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1977/78 – 1982/83 část 1 

Slapy Soupeř 1977P4t
61

 

1978J4t
62

 

1978P3t 1979J3t 1979P3t 1980J3t 1980P4t 1981J4t 1981P4t 1982J4t 1982P4t 1983J4t 

 Bojanovice  X X 1:3 A
63

 1:4ph.
64

 

0:5 A 

X X 5:0 B
65

 1:2 B 0:2 B 3:3 B 3:3 B 3:4 B 

 Borotice X X 1:3př. 0:1př. X X X X 1:5př. X 4:6př. X 

 Černolice X X 0:3 3:2 4:1 2:6 X X X X X X 

 Čísovice B X X X X X X X X X X 1:1 X 

 D. Břežany  4:1 B 7:1 B 2:0 A 0:1 A 0:1 A 0:4 A X X X X X X 

 D. Jirčany 6:1 B 4:0 B 0:3 A 0:0 A 2:2 A 0:2 A X X X X X X 

 Davle B 4:2př.
66

 4:1př. X X X 4:4př. 4:2 2:2 1:4 1:2 1:4 1:3 

 Dobříč X X X X X X 4:1 4:0 2:0 3:0 X X 

 Hvozdnice X X 3:0 2:2 3:1 2:4 X 1:4př. X 1:2 př. 1:3 2:0 

 Choteč X X X X X X 4:4 2:1 2:5 0:3 X X 

 Jablonná X X X X 3:3př. X X X X X X X 

 Jesenice X X 1:2 2:5 0:7 0:3 X X X X X X 

 Jíloviště X X X X X X 7:1 2:3 5:0 2:2 3:2 3:0 

 Kamenný P. 0:2 A 1:0 A 3:2Aph. X X X X X X X X X 

 Kazín B X X X X X X 3:1 1:1 5:0 0:0 X X 

 Klínec A,B X X X 3:2Aph. X X 3:2 B 0:3 B 4:0 B 

1:1 A 

0:1 B 

2:2 A 

0:6 A 

5:1 B 

0:2 A 

2:0 B 
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 1977P4t, Rok 1977 Podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
62

 1977P4t, Rok 1977 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
63

 A, Utkání proti prvnímu mužstvu daného týmu 
64

 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
65

 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
66

 Př., Přátelské utkání 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1977/78 – 1982/83 část 2 

Slapy Soupeř 1977P4t 1978J4t 1978P3t
67

 

1979J3t
68

 

1979P3t 1980J3t 1980P4t 1981J4t 1981P4t 1982J4t 1982P4t 1983J4t 

 Kosoř X X X X X X 0:4 3:2 X X X X 

 Krňany 3:0 5:1 X X X X X X X X X X 

 Kytín X X X X X X X X 5:1 1:0 X X 

 Lečice 7:2 př.
69

 X X X 0:3př. X 5:3 př. X X 2:2př. X X 

 Lešany 6:2 6:0 X X X X X X X X X X 

 Libeň X X X X 2:4 0:1 X X X X X X 

 Lipence X X X 4:4př. X X X X 0:10př. X X X 

 Líšnice X X X X X X 0:4 0:1 X X X X 

 Měchenice X 3:3př. X X 0:6 2:1 X X 0:3ph. X 1:4 1:1 

 Mníšek B X X X X X X X X X X 1:4 0:3 

 Neveklov  X X 4:3př. X X X X X X X X X 

 Psáry A,B 3:3Aph. X 1:2 A
70

 0:4 A 1:1 A 5:0 A X X X X X X 

 Radlík X X 1:3 1:1 1:2 1:6 X X X X 2:1Aph. X 

 Štěchovice 3:0 B
71

 4:1 B 3:0 ph
72

 X X X X X X 1:4 B 1:2 B 2:2 B 

 Vestec 1:1 1:0 X X X X X X X X X X 

 Vrané 0:0př. X 1:3 2:0 0:2 2:0 X X X X 2:4 2:1 

 Zlatníky X X 1:1 1:3 X X X X X X X X 

 Zvole A,B X X 5:1 A 0:2 A 1:3 A 3:4 A X X X X 2:3 B 1:1 
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 1978P3t, Rok 1978 Podzimní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
68

 1978P3t, Rok 1978 Jarní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
69

 Př., Přátelské utkání 
70

 A, Utkání proti prvnímu mužstvu daného týmu 
71

 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
72

 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1983/84 – 1988/89 část 1 

Slapy Soupeř 1983P4t
73

 

1984Jt4
74

 

1984P4t 1985J4t 1985P4t 1986J4t 1986P4t 1987J4t 1987P4t 1988J4t 1988P4t 1989J4t 

 Bojanovice  4:1 B
75

 6:0 B X X 3:1 B 3:3 B 4:2 B 3:2 B 1:0 3:0 0:4 1:3 

 Borotice X X X X X X X X X X X X 

 Černolice X X X X X X X X X X X X 

 Čísovice B 2:0 1:1 4:2 3:0 6:1 5:0 1:2 3:1 4:2 3:1 X X 

 D. Břežany  X X X X X X 1:7ph.
76

 X X X X X 

 D. Jirčany  X X X X X X X X 0:5ph. X X X 

 Davle B 3:4 B 2:2 B 2:2 B 2:4 B X X X X 2:3 B 1:5 B 0:3 B 0:1 B 

 Dobříč X X X X X X X X X X X X 

 Hvozdnice 4:1 2:2 1:3ph. 1:1 3:2 2:2 3:3 2:0 2:0 4:0 2:2 3:4 

 Choteč X X X X X X X X X X X X 

 Jablonná X X X X X X X X X X 2:1 př.
77

 X 

 Jesenice X X X X X X X X X X X X 

 Jíloviště 2:4 3:4 X X 2:3 3:2 X X X X X X 

 Kamenný P.  X X 3:4 B 3:4 B 4:2 0:4 X X X X 3:6ph. X 

 Kazín B X X X X X X X X X X X X 

 Klínec A,B 3:0 B 

0:2 A 

1:1 B 

2:3 A 

4:3 B 2:2 B 2:5 A
78

 2:3 A 3:2 A 2:2 A 1:1 A 0:0 A 5:2 A 0:0 A 

 Krňany X X X X 1:1 3:4 5:1 1:0 2:1 2:1 1:3 1:1 

  

                                                 
73

 1983P4t, Rok 1983 Podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
74

 1983P4t, Rok 1983 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
75

 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
76

 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
77

 Př., Přátelské utkání 
78

 A, Utkání proti prvnímu mužstvu daného týmu 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 1983/84 – 1988/89 část 2 

Slapy Soupeř 1983P4t
79

 

1984Jt4
80

 

1984P4t 1985J4t 1985P4t 1986J4t 1986P4t 1987J4t 1987P4t 1988J4t 1988P4t 1989J4t 

 Kytín 0:3 3:1 X X 2:4 2:4 8:1 2:1 1:0 4:2 0:3 4:1 

 Lečice X 2:2př.
81

 X X X X X X X X 4:4př. X 

 Lešany X X X X 3:4 3:6 1:8 0:1 X X 0:1 1:1 

 Libeň X X X X X X X X X X X X 

 Lipence X X X X X X X X X X X X 

 Líšnice 1:5 0:3 X X X X 2:1 3:1 0:4 1:2 0:0 1:1 

 Měchenice X X X X X X X X X X X X 

 Mníšek B 1:1 1:3 X X 2:2 2:5 0:3 0:2 0:3 1:1 4:5 4:2 

 Neveklov B X X X X X X X X X X X X 

 Prostřední L. X X X X X X X X X X X X 

 Psáry A,B X X 3:3 B
82

 3:1 B X X 6:5 B 2:0 B 0:0 B 1:0 B 2:0 B 2:1 B 

 Radlík X X X X 2:2 5:0 1:2 3:3 4:3 0:1 1:0 2:1 

 Štěchovice B, 1:6 B 3:2 B 1:2 B 1:3 B 0:2 B 2:1 B 2:2 B 1:1 B 2:0 B 1:0 B 2:2 B 1:4 B 

 Vestec X X X X X X X X X X X X 

 Vrané 2:7ph.
83

 

0:4 

0:4 3:3 0:10 X X X X X X X X 

 Zlatníky X X X X X X X X X X X X 

 Zvole A,B 1:4 B 0:5 B 3:3 B 4:4 B X X X X X X X X 

 

                                                 
79

 1983P4t, Rok 1983 Podzimní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
80

 1983P4t, Rok 1983 Jarní část sezony Okresního přeboru IV. Třída 
81

 Př., Přátelské utkání 
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 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
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 Ph., Předkolo Českého poháru v kopané okres Praha-západ 
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9 Druhý slapský klub v letech 1990-2010  

9.1 Slapský klub (1990-2000) 

V těchto letech prochází Slapský klub jednou z nejvýznamnějších změn za 

posledních několik let.  Zkraje devadesátých let hraje mužstvo Slap stabilně IV. 

třídu okresu Praha- západ. A to bez větších šancí na postup do vyšší třídy. Situace 

je z větší části zapříčiněna tím, že každý fotbalista, který byl alespoň trošku 

talentovaný tak slapský celek opouští do silnějšího celku z okolí. Jednalo se 

zpravidla o celky Štěchovic anebo Hradišťka, kde hrála spousta kmenových hráčů 

ze Slap
84

. Tyto přestupy byly obvykle realizovány formou hostování na jednu 

sezónu. Tato varianta byla zvolena z ekonomického důvodu, kdy se za hráče 

dostávalo ze začátku sice méně peněz, zato vícekrát. A i pozdější návrat do 

mateřského klubu byl mnohem jednodušší. Takřka stejnou přestupovou politiku si 

zachoval Sokol Slapy i do dnešních dnů. 

V slapském mužstvu tedy většinou zůstávali hráči, kterým vyhovovalo hrát 

ve IV. třídě anebo na postup jednoduše neměli. Tato situace vydržela až do 

sezony1995-1996, kdy nastal příchod mnoha hráčů z okolních družstev zpět do 

Slap. Jednalo se o hráče, kteří sice nebyli nejmladší, ale s mnoha odehranými 

zápasy ve vyšší třídě. Jednalo se o šest hráčů ze Štěchovic a dva hráče 

z Hradišťka,
85

 což skoro znamenalo celý jeden nový tým. Nově poskládaná sestava 

byla velmi silná a slibovala velice dobré umístění na konci sezony.  

Předpoklady se také potvrdily a sezonu 1995-1996 můžeme zařadit mezi 

nejúspěšnější sezony v historii klubu. Mužstvo Sokola Slapy přehrávalo své 

soupeře ve IV. třídě obrovským rozdílem a s velikým náskokem postoupilo po více 

něž 15 letech zpět do III. třídy,
86

 kde jeho hlavním úkolem pro následující sezonu 

bylo udržet se mezi kluby ve vyšší třídě. 
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 Podle ústního sdělení Ladislava Cholawského (Slapy 89, Praha-západ) dne 14. února 2013 
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 Podle ústního sdělení Luboše Chrousta (Slapy 301, Praha-západ) dne 21. března 2013 
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 Podle ústního sdělení Luboše Chrousta (Slapy 301, Praha-západ) dne 21. března 2013 
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  Rovněž s větším počtem hráčů vznikl problém, že někteří hráči se cítili 

herně nevytížení. Proto bylo do nového ročníku přihlášeno nově vzniklé druhé 

mužstvo Slap, a to jako Sokol Slapy B, který nastupoval právě pod nově 

postoupivším Sokolem Slapy A. Sice měl tento tým jen epizodní trvání, a to do 

roku 1999, kdy valná většina starších hráčů ukončila svojí fotbalovou kariéru. Ale 

v té době to nikdo nevěděl a tak první mužstvo mělo ještě o důvod víc ve snaze 

setrvat ve vyšší třídě. Případný sestup by znamenal přeřazení B mužstva do jiné 

skupiny IV .třídy což obnáší cestování na větší vzdálenosti. 

Tento problém však naštěstí nenastal, a to i díky vynikajícím výsledkům 

Sokola Slapy A ve III. třídě kdy nejen že se nemusel strachovat o případný sestup, 

ale zkraje soutěže se dokonce držel v předních patrech tabulky. Celou sezonu 

nakonec dohrál na skvělém osmém místě.
87

 Tímto postupem a následným udržením 

se v III. třídě započala již více než čtrnáctiletá tradice nastupování v této 

výkonnostní skupině. Nutno dodat, že sice bez výraznější šance na postup, ale po 

celou dobu bez sestupu což není až tak obvyklé. Jediným problémem těchto let se 

tak může jevit záležitost, které se netýká sportovní stránky, a to, že v těchto letech 

se nenašel nikdo, kdo by zaznamenával výsledky mužstva do nějaké kroniky, což je 

při takových událostech veliká škoda. Rovněž mlčí i sloupky novin, které se takto 

nízkým třídám nevěnují. Pouze regionální deníky mají zájem i o výsledky nižších 

tříd, bohužel Sokol Slapy náleží do okresu Praha- západ, kde regionální deníky 

nevycházejí.
88

 Tento deficit je tak snad jedinou kaňkou na takto veleúspěšných 

letech. 
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 Podle ústního sdělení Martina Šmída (Slapy 22, Praha-západ) dne 22. února 2013 
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 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, L. Vybrané aspekty strukturální transformace českého lokálního a 
regionálního tisku po roce 1989: disertační práce. Masarykova Univerzita, 24. 11. 2009. 
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9.2 Slapský klub (2000-2010) 

Nejzásadnějším rokem z této dekády byl rok 2005, kdy každý z účastníků 

nižších fotbalových soutěží musel projít svazovou kontrolou hrací plochy a 

fotbalového zázemí
89

. A to před startem sezony 2005-2006. Pokud by účastník 

nesplnil požadavky svazu, nesměl by svá utkání hrát na domácím hřišti, ale musel 

by požádat o svolení k hraní zápasů na hřišti, které kontrolou prošlo. V nejhorším 

případě mohlo být i vyloučeno ze soutěže
90

. 

Ve Slapech se proto již s pracemi započalo na začátku července, aby se 

případné nedostatky odhalily a mohly se odstranit. Kontrola se týkala jednak hrací 

plochy, kabin, zdravotnického vybavení a technického vybavení. Hrací plocha 

musela mít náležitosti jako stanovený rozměr hřiště, výběhovou zónu za 

postranními čarami, rozměry branek a mnohé další. S prvními dvěma body problém 

nebyl, hřiště bylo nalajnováno dle rozměrů a výběhové zóny byli dostatečné, 

problém nastal tehdy, když se začalo s přeměřováním branek. „Nejenom že na 

každé bylo břevno jinak vysoko, s tím se tak trošku počítalo, ale že na jedné brance 

bude rozdíl od jednoho rohu k druhému patnáct centimetrů, to nečekal nikdo“
91

. 

Tento rozdíl patrně způsobil šikmý sklon hřiště. Nedalo se nic jiného dělat, 

než celou branku vykopat, navařit a znovu usadit zpět na místo. Nejednalo se tedy o 

zrovna malý zásah do hřiště, ale nic jiného se nedalo dělat. Zpočátku se na 

vykopání podílely pouze krumpáče a lopaty, a to z důvodu, aby případně povolaný 

bagr nezpůsobil škody na hřišti v podobě vyjetých kolejí. Branka byla ale zapuštěná 

velice dobře a pomocí manuální síly se nic nezmohlo. Nakonec musela přijet těžká 

technika, která branku po jistých obtížích vysvobodila ze země. Teď ale následoval 

úkol ještě těžší, a to ten, zakotvit branku tak, aby byla ve sklonu s hřištěm a ještě 

správně vysoko. Tento úkol zpočátku vypadal neřešitelně. Ono zakopat branku do 

země vypadá na první pohled velice snadně, ale praxe je už jiná věc. „Půl dne 

trvalo, než jsme jí tam narvali zpátky a narovnali“
92

.   
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 Zápis o provedení kontroly fotbalových hřišť a zázemí 
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 Podle ústního sdělení Ivana Perglera (Slapy 91, Praha-západ) dne 15. ledna 2013   
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 Podle ústního sdělení Martina Šmída (Slapy 22, Praha-západ) dne 22. února 2013  
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Luboš Podle ústního sdělení Luboše Chrousta (Slapy 301, Praha-západ) dne 21. Března 2013 
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Výsledek vypadal nejdříve trošku divně, ale to bylo asi tím, že člověk byl 

zvyklý na předchozí nerovnoměrné ukotvení. Poslední, co bylo potřeba upravit na 

brankách, bylo zastaralé napínání sítí pomocí kovových elips umístěných vždy na 

spojnici tyče a břevna. Tyto elipsy musely být odstraněny a napínání sítí muselo být 

provedeno ze zadní strany pomocí provázku či gumy. Po tomto zákroku se branky 

již jen nabílily a hřiště bylo připraveno ke kontrole.  

Další částí, která podléhala kontrole, byla kabina a její zázemí. Sokol Slapy 

se pyšní relativně novou kabinou postavenou na konci osmdesátých let, která 

splňovala všechny podmínky kladené svazem. Jako například sociální zařízení, 

sprchy, kantýnu, rozhlas, kabinu pro rozhodčí, kabinu pro náhradní rozhodčí a 

podobně. Zde nebyl nutný žádný zvláštní zásah. „Pouze se zkontrolovala platnost 

zdravotnického vybavení a oprášila nosítka“
93

. Posledním bodem kontroly bylo 

technické vybavení, které obsahovalo věci nutné k sehrání zápasu jmenovitě 

praporky, míče, píšťalka, zápis o utkání a čísla na střídání. „Čísla na střídání byla 

také jediná věc, která se musela do výbavy mužstva dokoupit, jinak bylo všechno 

připravené“
94

. Tímto skončila fáze úprav a kontrol a již se pouze čekalo na 

činovníka okresního fotbalového svazu. Den D nastal na začátku srpna, kdy 

členové výboru Sokola Slapy spolu s kontrolorem okresního fotbalového svazu 

panem Chaloupkou obcházeli hřiště. Všelicos přeměřovali a kontrolovali. Nakonec 

ku překvapení všech přítomných udělili certifikát a tím možnost hrát na tomto hřišti 

fotbalová utkání. Překvapení ani tak nebylo to, že Slapský celek certifikát obdržel, 

s tím se tak trošku počítalo, ale to že na certifikátu stálo „bez  jakýkoliv výhrad klub 

splnil požadavky“
95

,což bylo veliké překvapení. Jedinou malou kaňkou na tak 

vynikajícím vysvědčení byl pouze fakt, že Sokol Slapy nevlastní umělé osvětlení. 

Což je ale ohromná investice a pro  tak malý klub jakým Sokol Slapy beze sporu je 

i velice nereálná. Tím se ale nikdo nezaobíral, důležité bylo „že se požadavky 

splnily a nemuselo se hledat jiné hřiště“
96

. Vše bylo stvrzeno podpisem pana 

Chaloupky za svaz a pana Laštovky za Sokol Slapy dne 4.8 2005.  
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 Podle ústního sdělení Ivana Perglera (Slapy 91, Praha-západ) dne 15. ledna 2013  
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Další těžkou zkouškou procházel slapský klub přes zimu 2007, kdy vše 

vzala do rukou matka příroda a zapříčinila tak, že se málem nestihl začátek jarní 

sezony. Slapské hřiště se nachází v těsné blízkosti lesa, což má za následek časté 

návštěvy divoké zvěře. Nejhorší situace nastává těsně před zimní přestávkou a 

během ní. Protože divoká zvěř, nemaje dostatek potravy v lese hledá si potravu, kde 

se dá. Obzvláště divoká prasata jsou v tomto ohledu mistři svého oboru. Menší 

využití hřiště a hlad měly vždy za následek citelné poškození hrací plochy, kdy si 

divoká prasata vždy troufla až k nejbližším stavením a zryla, co se dalo. Tyto škody 

se vždy podařilo ještě předtím než půda dostatečně zmrzla, eliminovat. Podobné to 

bylo z počátku jara ovšem pouze s tím rozdílem, že divoká prasata přestala chodit 

z důvodu, že se na hřišti začalo opět něco dít. Tato situace poprvé nastala v roce 

2006 a od té doby neustále trvá, dalo by se říci, že je čím dál tím horší.  

 

Obr. 7 Hřiště Sokol Slapy podzim 2007 

Nejvážnější situaci musel slapský klub řešit přes zimní přestávku roku 

2007/2008, kdy divoká prasata přeryla značnou část hřiště. Každotýdenní 

upravování hrací plochy bylo ovšem jen sisyfovskou prací, kdy se v sobotu pomocí 

železných hrábí přerovnaly všechny drny nazpět a v nejbližších dnech se s prací 

mohlo začít znovu.  
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 Bohužel na divoká prasata nezabírala žádná opatření, která byla spolkem 

myslivců nebo kýmkoliv doporučena, ať už se jednalo o různé odpuzovače, 

chemické postřiky nebo rozházené vlasy po hrací ploše. Návštěvy divokých prasat 

tu byly stále a možná ještě častější. Po pár týdnech bylo jasné, že neustále 

opravovat rozryté ostrůvky v hrací ploše je zbytečné, a tak se nechalo hřiště svému 

osudu s myšlenkou, že se vše stihne až na jaře. Později se tato myšlenka ukázala 

jako chybná. Vinou mírné zimy se situace rapidně zhoršila a o nějaké hrací ploše již 

nemohlo byt ani řeči. Hřiště spíše připomínalo dobře zoraný lán brambor, nežli 

plochu pro utkání ve fotbale. Celých devadesát procent plochy bylo zdevastováno. 

Již v zimě byly škody takové, že jarní sezona byla ve vážném ohrožení. Každý 

pokus o opětovnou revitalizaci hrací plochy končil stejně, opět přišlo nemilosrdné 

rozrytí.  

 

Obr. 8 Hřiště 24.2 2008 v pozadí nové oplocení (hřiště před brigádou) 

 Nakonec se muselo přistoupit k takovému řešení, které by jednou provždy 

znemožnilo vstup na hrací plochu nezvaným návštěvníkům v podobě divoké zvěře. 

Jednalo se o nízký plůtek s několika vstupy a velkou bránou pro vjezd, který byl 

postaven okolo celé hrací plochy. Tato velmi nákladná investice byla ovšem v této 

situaci nevyhnutelná.  
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Se stavbou plotu se započalo ještě v zimě. Ač vypadala stavba velice 

komplikovaně, náročné práce na ní probíhaly velmi rychle, tak už v průběhu února 

bylo celé hřiště oplocené. Mohlo se tedy začít s generální úpravou hrací plochy. 

Naneštěstí škody byly tak obrovské, že první svolaná brigáda neměla šanci na 

úspěch. Jednak se dostavil malý počet lidí a nebyla k dispozici těžká technika. Na 

příští brigádu byl proto pozván i spolek dobrovolných hasičů Slapy, který přislíbil 

účast. Na brigádu konanou 24.2 2007 se nakonec dostavilo kolem 25 lidí. Za 

krásného až skoro jarního počasí se započalo s obracením drnů. Zároveň bylo 

rozhodnuto, že při takto velkém zásahu do hrací plochy se hřiště ještě pořádně 

popískuje, aby se řádně provzdušnilo a zlepšila se tak kvalita trávníku. Za tímto 

účelem byl objednán písek o celkové hmotnosti 50tun
97

 ,který měl být později 

pomocí stroje na sypání soli rozmetán po celém hřišti. Bohužel takto navržený 

postup nefungoval, protože písek brzy stroj ucpal, muselo se proto přistoupit ke 

klasickému rozhazovaní pomocí koleček a lopat.  

 

Obr. 9 Hřiště 24.2 2008 v pozadí nové oplocení (hřiště po brigádě) 

Práce to byla velmi namáhavá, ale nutná. V odpovídajícím počtu brigádníků 

práce rychle utíkala a po konečném zaválcování, bylo kolem třetí hodiny hotovo. 
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 Podle ústního sdělení Luboše Chrousta (Slapy 301, Praha-západ) dne 21. března 2013 Luboš 
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 Takto ošetřené hřiště nevypadalo na první pohled nijak pěkně. Ale čerstvě 

zasetá tráva velmi brzy překryla místa s větší koncentrací písku a hrací plocha se 

oproti podzimu ještě více zkvalitnila. „Povrch byl příjemně měkký a tráva velice 

hustá. Tato měkkost však nebyla na úkor bahna, jak tomu bývalo v předchozích 

letech
98

.“ Jediná a pro budoucnost možná podstatná nevýhoda v instalování 

oplocení kolem hrací plochy je ta že hřiště již nenabízí předepsané výběhy za 

lajnami. Před instalací byl dostatek prostoru i za koncovými čarami, nyní je prostor 

omezen na maximálně dva metry ze všech stran hrací plochy. Proto jsou na místě 

obavy, jestli v budoucnu nebude provedena opět nějaká kontrola hrací plochy. 

Bohužel toto řešení bylo nezbytné a nutno dodat, že funguje naprosto bez 

problémů. Od instalace plotu ještě ani jednou nedošlo k poškození hrací plochy. 

Což je opravdu skvělý stav.  

 V rozmezí 10 let se pomalu ale jistě stává z celku Slap tradiční účastník III. 

třídy sice bez větší šance na postup, ale s vědomím že svou hrou má na to hrát 

v klidném středu tabulky. Jistě k tomu přispěla i nová koncepce trénování a to 

trénink i přes zimní přestávku, který v minulosti nebyl obvyklý. Nesmíme také 

opomenout zápasy v zimní lize, které také jistě napomohly k zvýšení kvality 

předvedené hry. To se nejlépe ukázalo v prvních soutěžních utkání jarní části, kdy 

Sokol Slapy vždy bodoval alespoň v prvních dvou utkáních jara. Což znamenalo, že 

přivezl body i z venku a ty se vždy počítají. Jednalo se o léta, kdy ve III. třídě 

nastupovaly celky, které svojí kvalitou jasně převyšovaly ostatní jako například 

Davle, které když hrály III. třídu tak vždy postoupily, ale po roce ve vyšší třídě 

vždy spadly nazpět. Nastupoval zde také celek, jehož předvedená hra neměla ani 

parametry na třídu, ve které hrál, tímto celkem byl beze sporu Kamenný Přívoz, 

který měl podobný osud jako celek z Davle, ale na opačném konci tabulky. Za 

opravdu stabilní účastníky této třídy se dají považovat snad jen Hradišťko B, 

Bojanovice, Radlík a Sokol Slapy. Tyto jediné celky během deseti let nikdy 

neokusily hořkost sestupu, ale ani opojnou postupovou atmosféru. 
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 Podle ústního sdělení Martina Šmída (Slapy 22, Praha-západ) dne 22. února 2013  
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  Tento fakt, alespoň co se týče hráčů Slap, svědčí o vyrovnané kvalitě 

mužstva, které ač nemá dostatek sil k výbornému výsledku v podobě postupu, tak 

se nemusí až tolik strachovat o setrvání v soutěži. Tato věc je například specifická u 

týmu z Hradišťka, které je rezervou svého A týmu a podle potřeby je doplňováno 

kvalitnějšími hráči. Tudíž by mu sestup teoreticky neměl hrozit. Proto vyzdvihuji 

obdivuhodně dlouhou sérii mužstev Radlíku, Bojanovic a Slap.
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 2000/01 - 2004/05 

Slapy Soupeř 2000P3t
99

 2001J3t
100

 2001P3t 2002J3t 2002P3t 2003J3t 2003P3t 2004J3t 2004P3t 2005J3t 

  Bojanovice 0:3 4:4 1:2 2:2 3:1 0:0 2:1 3:4 2:0 2:2 

  Čisovice X X X X X X X X 1:0 2:3 

  Davle 0:1 1:2 X X X X 0:3 0:0 X X 

  Dolní Břežany 1:3 1:4 0:1 5:1 3:1 1:3 1:4 2:4 X X 

  Dolní Jirčany 2:1 4:2 0:1 1:1 1:5 2:0 2:2 1:3 X X 

  Hradištko B
101

 3:1 3:3 7:2 2:0 2:2 5:2 2:2 3:2 5:0 0:4 

  Hvozdnice B 0:0 3:1 2:1 4:3 2:1 1:1 X X 2:1 0:4 

  Jesenice B 2:4 3:0 1:1 1:2 0:0 2:2 0:2 0:5 1:1 1:2 

  Jílové B 1:4 1:2 X X X X X X 0:1 0:1 

  Jíloviště X X 2:2 1:2 2:2 2:1 3:3 3:1 1:6 2:2 

  Kamenný Přívoz X X X X X X X X 4:1 1:1 

  Krňany 1:1 3:4 1:4 2:3 1:0 3:4 X X X X 

  Libeň X X 4:2 0:1 X X X X X X 

  Libeř X X X X X X X X 3:3 1:1 

  Měchenice B X X X X 3:0 1:2 1:1 X 2:2 X 

  Okrouhlo X X X X X X 1:4 1:3 1:2 2:1 

  Psáry 5:1 1:2 0:2 3:0 0:0 0:3 4:3 5:1 0:5 1:1 

  Radlík 1:1 1:1 0:2 2:0 2:1 1:1 2:1 5:1 2:3 4:1 

  Štěchovice X X 4:3 4:4 X X X X X X 

  Všenory 2:0 2:1 X X 0:3 2:2 3:2 4:4 X X 

                                                 
99

 2000P3t, Rok 2000 Podzimní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
100

 2000J3t, Rok 2000 Jarní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
101

 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
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Tabulka zápasů Sokol Slapy 2005/06 - 2009/10 

Slapy Soupeř 2005P3t
102

 2006J3t
103

 2006P3j 2007J3t 2007P3t 2008J3t 2008P3t 2009J3t 2009P3t 2010J3t 

 Bojanovice 1:2 2:2 0:5 1:2 0:1 1:3 2:2 0:1 2:1 0:0 

 Čisovice 2:1 0:0 2:2 1:1 X X X X X X 

 Davle 1:2 2:2 0:2 1:1 0:3 1:1 2:1 0:2 X X 

 Dolní Břežany X 2:1 X X X X X X 0:4 3:6 

 Dolní Jirčany 1:5 2:0 2:0 0:2 0:3 4:2 2:2 3:0 5:0 6:0 

 Hradištko B 0:2 3:4 2:2 1:5 3:1 1:1 3:8 1:1 3:2 1:3 

 Hvozdnice B
104

 X X X X X X 3:4 2:2 1:8 3:0k 

 Jesenice B 0:5 3:4 X X X X 1:0 1:2 1:2 1:5 

 Jílové B X X X X 5:1 4:0 1:5 2:4 1:6 1:2 

 Jíloviště X X 2:4 0:2 3:1 2:5 X X X 1:2 

 Krňany 3:3 0:2 2:5 5:3 5:1 0:3 1:4 5:2 0:5 1:4 

 Libeř 2:3 1:1 3:0 4:3 2:5 0:0 3:2 1:0 2:5 4:1 

 Měchenice B 1:3 0:4 1:3 1:1 X X X X X X 

 Okrouhlo 5:3 3:0 X X X X X X X X 

 Psáry 2:2 2:1 1:0 3:3 1:2 3:1 0:3 2:3 2:3 1:0 

 Radlík 3:2 1:1 1:1 3:1 4:2 0:0 3:1 2:2 X X 

 Vestec 2:2 1:2 3:3 3:0 X X X X X X 

 Vrané n.Vltavou X X 3:2 0:6 1:3 5:2 2:3 3:3 1:1 2:3 

 Všenory X X X X 3:3 1:2 X X X X 

 Zvole B X X X X X X 4:4 2:4 2:5 7:0 

                                                 
102

 2005P3t, Rok 2005 Podzimní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
103

 2005J3t, Rok 2005 Jarní část sezony Okresního přeboru III. Třída 
104

 B, Utkání proti druhému mužstvu daného týmu 
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10 Zimní příprava 

Zimní příprava měla vždy svůj specifický charakter a ještě specifičtěji se 

k ní přistupuje v nižších třídách, jejichž je Sokol Slapy členem. Slapský celek 

nevlastní svoji víceúčelovou halu a tělocvična místní školy se k hraní malé kopané 

a vůbec ke cvičení dospělé skupiny nehodí kvůli svým omezeným rozměrům. 

Vyvstával tehdy přes zimní přestávku vždy ten samý problém. Jak udržet mužstvo 

v dobré kondici a přitom se ještě pokusit zapracovat na technické stránce. Zpočátku 

90 let se přes zimní pauzu netrénovalo kolektivně a trénink byl osobní věcí každého 

hráče. Bylo jen na něm kolik času mu je ochoten věnovat. Tento způsob byl ale 

zvolen velice nešťastně, a to hned z několika důvodů. Nejzřetelnější důvod spočíval 

v tom, že kondice hráčů šla přes zimní pauzu rapidně dolů, a to se samozřejmě 

odrazilo v neuspokojivých výsledcích zkraje sezony, kdy vysoké prohry nebyly 

ničím výjimečným. „Rovněž kvalita předvedené hry nebyla nijak valná, velice 

chyběla rozehranost a kontakt s míčem“
105

.  

10.1 Hala 

Těmto problémům se postupem času snažilo předcházet tím, že se alespoň 

jednou za zimní pauzu část družstva přihlásila na některý halový turnaj pořádaný 

v okolí a to nejčastěji v Davli, Hradišťku nebo ve Štěchovicích. Většinou se jednalo 

o turnaje nižší kvality, kdy se zápasy nehrály jen vůči celkům, které nastupují 

v nějaké soutěži, ale často v celku sestaveném jen pro tento účel. Formáty turnajů 

byly omezeny velikostí tělocvičen i počtem účastníků, tudíž si byly hodně podobné.   
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 Podle ústního sdělení Františka Váni (Buš 56, Praha-západ) dne 20. února 2013  
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Velikost tělocvičny umožňovala plynulou hru ve formátu tři proti třem při 

hře na malé branky. To v praxi znamenalo, že maximální počet účastníků z jednoho 

týmu byl kolem sedmi hráčů větší počet nebyl potřeba i kvůli kapacitě sportoviště. 

 

Obr. 10 Halový turnaj ve Štěchovicích. Výběr Sokol Slapy (zelená) 

 

Fotbal v hale se zalíbil a začala se hledat možnost, jak i v hale zahrát častěji 

a hlavně nejen v omezeném počtu, ale s celým týmem. Jak už bylo řečeno v slapské 

tělocvičně tato možnost nebyla, a tak se začalo vyjednávat s okolními školskými 

zařízeními o možnosti pronájmu tělocvičny. Možností mnoho nebylo respektive, 

dvě, a to tělocvična na Hradišťku a ve Štěchovicích. Problémem bylo, že obě tyto 

tělocvičny byly využívány domácími fotbalovými celky, a proto najít vhodný 

termín nebylo nic jednoduchého
106

. Tento problém se podařilo vyřešit na 

Hradišťku, kde se také započalo se zimní přípravou. Ta většinou začínala měsíc po 

posledním podzimním utkání a končila na konci února. Poté byla snaha dohodnout 

alespoň jeden přátelský zápas venku, ale ne vždy to počasí dovolilo. Mnohokrát byl 

první jarní zápas rovnou zápasem mistrovským.   
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 Podle ústního sdělení Ladislava Cholawského (Slapy 89, Praha-západ) dne 14. února 2013 
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„Zimní příprava v hale spočívala v tom, že před vstupem se uběhl určitý 

počet km v blízkosti haly následovalo rozcvičení a poté se hrála sálová kopaná. 

Nebylo to nic moc, ale oproti předchozím letům to byl pokrok“
107

. Během let se 

slapský celek podíval i do haly ve Štěchovicích. Velikostí a dostupností byly tyto 

haly naprosto rovnocenné. 

Změna ve vedení přípravy nastala s příchodem nového trenéra, který zavedl 

přísná pravidla a rozvrhl tréninkový systém tak, že se již jen neběhalo a nehrálo, ale 

začalo se více posilovat, nacvičovat různé herní kombinace, soustředilo se na 

souhru celého mužstva. Výsledky se nedostavily okamžitě, ale jisté zlepšení bylo 

vidět. Tým působil kompaktněji a rozporuplně působící herní projev se vytratil 

rovněž kondice mužstva byla na velice slušné úrovni. Jediné negativum bylo, že si 

hráči museli zvykat opět na velké hřiště, což ale nebyl tak výrazný problém jako 

v předcházejících letech. Začalo se vážně uvažovat o možnosti sehrát zimní ligu. 

10.2 Zimní turnaje 

S nápadem sehrát přes zimní přestávku některý ze zimních turnajů přišel 

nový trenér, a to na podzim roku 1998. Tento záměr byl ze začátku brán hodně 

rozpačitě, ale nakonec se vše odsouhlasilo, i když šlo o záměr vcelku finančně 

náročný, protože částka za startovné šla z klubové pokladny, kdežto halu platili 

sami členové. Nejednalo se zrovna o malou částku, která by se v budoucnu mohla 

hodit, ale možnost hrát zápasy a udržet tým v chodu je jistě dobrá. Další a možná 

ještě markantnější problém se ukázal až v průběhu zimní ligy (turnaje), a to ten, že 

ne všichni hráči i přes sliby a odsouhlasení hrát přes zimní přestávku ligu, byli 

nakonec ochotní hrát v zimě fotbal, a proto bylo často velikým problémem 

například jenom sestavení mužstva v počtu, který stačil k odehrání zápasu.  

„Nejhorší situace byla vždy ze začátku turnaje a do startu nové sezony ještě bylo 

daleko. Častokrát bylo pouze osm hráčů v poli a brankář. Rovněž ne každému bylo 

po chuti hrát buď na zasněženém terénu, nebo v rozbředlé škváře. Později, jak se 

blížil i začátek mistrovské sezóny, začalo přibývat i hráčů“
108

.  
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 Podle ústního sdělení Josefa Nádrazkého (Buš 256, Praha-západ) dne 20. února 2013  
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 Podle ústního sdělení Josefa Nádrazkého (Buš 256, Praha-západ) dne 20. února 2013  
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10.2.1 Turnaj Lochkova 1999 

Prvním takto absolvovaným turnajem byl turnaj Lochkova. Praha-Lochkov 

se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy asi 31km od Slap. Turnaj se 

odehrával v relativní blízkosti Slap. Vzhledem k tomu, že několik hráčů žije 

v Praze, byl Lochkov brán jako dobrá volba. To se ovšem později ukázalo jako 

veliká chyba. Hrálo se na škvárovém hřišti, které dělalo všem mužstvům problémy, 

i když se organizátoři snažili s hrací plochou vždy něco udělat, mnohdy to 

nestačilo. S několika centimetrovou vrstvou udusaného sněhu si neporadí nic, jindy 

obleva způsobila, že škvárové hřiště bylo jedna velká louže, terén byl opravdu 

rozmanitý
109

. Hrálo se na hřišti o normovaných rozměrech, tradičně s jedenácti 

hráči na obou stranách 2x40 minut střídat se mohlo 3 krát. Zápasy řídil svazový 

rozhodčí, kterému na lajnách mávali vždy lidé z mužstva, která proti sobě 

nastoupila. 

Slapský celek byl zde konfrontován i s týmy se kterými se v mistrovských 

utkáních neměl nikdy šanci potkat, a to především s pražskými celky. Ostatní kluby 

jsou  zástupci okresu Praha-západ. Krom celku Slap ještě Hradištko, Červený 

Újezd, Zbuzany, Dobříč. Všechny celky hrající na turnaji se nacházely ve vyšší 

výkonnostní třídě něž celek ze Slap, který v té době hrál III. třídu okresu Praha- 

západ. 

Turnaj startoval ve druhé polovině ledna a měl v plánu devět hracích kol, 

přičemž se počítalo, že týden po skončení turnaje by plynule začala mistrovská 

soutěž. Hned na úvod turnaje čekala Sokol Slapy nepříjemná utkání s pražskými 

celky, nikdo nevěděl co od nich čekat, obzvláště na nepříliš dobře upraveném hřišti, 

které neskýtalo mnoho možností ke kombinačnímu fotbalu. Ale přesto celek Slap 

dokázal dvakrát remizovat a dokonce jednou vyhrát, když porazil domácí celek 

Lochkova jasně 3:0. Což  jak se později ukázalo bylo vše, co Sokol Slapy předvedl. 

Tento výsledek byl jediným světlým momentem celého turnaje, hrálo se za 

pěkného počasí a hrací plocha byla asi v nejlepším stavu za celý turnaj. Domácí 

pořadatelé si vždy dávali záležet, když hrál jejich celek a pro úpravu udělali 

maximum.   
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Slapům plocha také náramně vyhovovala, vždyť jejich hráči už do poločasu 

vedli 2:0 a domácí celek k větší šanci nepustili. Po změně stran se překvapení 

nekonalo a Sokol Slapy ještě zvýšil skóre. Nakonec porazil Lochkov jednoznačně 

3:0
110

. 

Turnaj Výsledky 

 Dne Zápas Skóre Body Pořadí 

1. Kolo 23.1 Slapy- Radotínský SK. 0:0 1  

2. Kolo 30.1 Košíře- Slapy 2:2 1  

3. Kolo 6.2 Slapy- Lochkov 3:0 3  

4. Kolo 13.2 Červený Újezd- Slapy 4:0 0  

5. Kolo 20.2 Slapy- Hradištko 0:1 0  

6. Kolo 27.2 Slapy- Zbuzany 0:1 0  

7. Kolo 6.3 Dobříč- Slapy 1:0 0  

8. Kolo 13.3 Řeporyje- Slapy 4:2 0  

9. Kolo 20.3 Slapy- Jinočany 0:3 0  

Celkem  Slapy- Soupeř 7:16 5 9. 

Poslední zápas s Lochkovem nenapovídal, kam se bude ubírat směr všech 

dalších zápasů. Zápas proti týmu Lochkova sice vypadal jednoznačně, ale hráčů 

bylo přesně jedenáct. Dalších pět kol se už ani jednou nepodařilo sejít se 

v dostatečném počtu. Vrcholem zmaru se stalo utkání proti Červenému Újezdu, kde 

se slapskému obránci podařilo potopit vlastní celek, dvěma vlastními brankami, a to 

dokonce už v první půli zápasu. Po odevzdaném výkonu prohrál slapský celek jasně 

4:0. Až těsně před začátkem mistrovské sezony se situace zlepšila, ale to už bylo 

pozdě něco s umístěním v turnaji dělat. Jak turnaj slibně začínal tak neslavně 

končil. Slapský celek si v společnosti týmů z Prahy neudělal dobré jméno a skončil 

s jednou z nejhorších bilancí ve skupině předposlední. Hodnocení prvního zimního 

turnaje je velice rozporuplné, velmi slibný začátek, ale nedisciplinovaností hráčů se 

z turnaje stal skoro boj o přežití. Za každé nenastoupené utkání je jednak bodová 

penalizace, (ale hlavně peněžní), což se Sokola Slapy netýkalo, ale mnohdy měl 

namále. Ale i tak turnaj splnil svůj cíl a přesto většina hráčů vstupovala do sezóny 

rozehraná.  
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10.2.2 Turnaj Stará Huť 2000 (Zimní liga) 

I přes ne zrovna úspěšný loňský debut na zimním turnaji bylo rozhodnuto, 

že i zima roku 2000 se ponese ve znamení fotbalu. Vzhledem k loňskému roku se 

uskutečnilo několik opatření, která měla zamezit v trestuhodné docházce na 

fotbalové utkání zimního turnaje. Především se zvolilo místo, které je od Slap blíž 

než předchozí turnaj na Lochkově. Přihlášená družstva jsou kvalitou hry velice 

blízko Sokolu Slapy, většina týmů hraje II. nebo III. třídu okresu Příbram, což je 

velice podobné jako u okresu Praha- západ. Z tohoto okresu se kromě Slap 

přihlásili, jen dobře známé Čisovice, se kterými celek Slap pravidelně hraje.  

Sokol Slapy se přihlásil na turnaj, který se konal ve vesnici Stará Huť, která 

je vzdálená asi 17 km od Slap. Hrálo se opět na škvárovém hřišti o normovaných 

rozměrech tradičně s jedenácti hráči na obou stranách 2x40 minut, střídat se mohlo 

pouze 3 krát. Zápasy řídil svazový rozhodčí, kterému na lajnách mávali vždy lidé 

z mužstva, která proti sobě nastoupila. Do turnaje se přihlásilo sedm družstev. 

Turnaj začínal uprostřed ledna a končil z kraje března, což znamenalo 

dostatek času na případnou regeneraci, nebo sehrání přátelského utkání před 

začátkem mistrovské sezóny. 

Turnaj Výsledky 

 Dne Zápas Skóre Body Pořadí 

1. Kolo 15.1 Slapy- Čisovice 2:7 0  

2. Kolo 22.1 Slapy- Prostřední Lhota 2:0 3  

3. Kolo 29.1 Stará Huť- Slapy 1:1 1  

4. Kolo 5.2 Slapy- Dobříš (dorost) 2:1 3  

5. Kolo 12.2 Višňová- Slapy 0:0 1  

6. Kolo 19.2 Slapy- Nová Ves 2:2 1  

7. Kolo 26.2 Slapy- Nová Ves B 1:1 1  

8. Kolo 4.3 Slapy- Malá Hraštice 1:2 0  

Celkem  Slapy- Soupeř 11:14 10 6. 
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Na úvod turnaje čekal Sokol Slapy dobře známý celek z Čisovic, který v té 

době nastupoval o jednu výkonnostní třídu výše než slapský celek. To se okamžitě 

projevilo nejen v kvalitě předvedené hry, ale velice brzo i ve skóre zápasu. Na 

zmrzlém zasněženém hřišti dělal pohyb oběma celkům veliké problémy, ale 

Čisovičtí se dokázali s terénem velice rychle srovnat a do poločasu převálcovali 

Sokol Slapy 4:0. Ve druhé polovině se i přes velikou snahu zápas zachránit, zázrak 

nekonal. Soupeř Slap držel otěže zápasu pevně v rukou, a i když ke konci dvakrát 

polevil v ostražitosti, byla z toho již jen kosmetická úprava stavu na 7:2 pro celek 

z Čisovic. Turnaj tedy začínal debaklem. 

 

Obr. 11 Souboj o balon Turnaj Stará Huť 2000 

Ve druhém utkání se Sokol Slapy střetl s celkem z Prostřední Lhoty, který 

hraje v okresu Příbram a turnaj začal také porážkou. Jednalo se o hratelného 

soupeře, se kterým se Sokol Slapy setkal v minulosti již několikrát v rámci 

přátelského zápasu nebo turnaje. Bylo tedy pomalu nutností v tomto zápase 

bodovat. Hrálo se opět na velice neupravené hrací ploše, která byla na pokraji 

regulérnosti k sehrání zápasu, což ale nebyl ten největší problém.  
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Hlavním problémem byla opravdu veliká zima. Ani mohutné rozběhávání 

nepomáhalo rozproudit krev a důkladně se rozcvičit, bylo takřka nemožné. „Byla 

taková zima, že když jsme při nalévání rozlili čaj po střídačce, tak okamžitě zmrzl. 

Při hře zůstal na střídačce pouze trenér, ostatní byli schovaní v kabinách“
111

. 

Zápas byl od obou celků hodně nervózní, mnoho fotbalové krásy zde 

k vidění nebylo. Jednalo se o zápas, kde se spíše uplatňovala síla, než nějaké pěkné 

kombinace. Prostřední Lhota měla od počátku turnaje problémy jednak 

s disciplínou na hřišti, tak s docházkou na fotbalová utkání. Ke konci turnaje tak 

dokonce hrozilo vyloučení celku z turnaje za tři kontumované výsledky
112

. V první 

půli přežil slapský celek krizovou situaci, kdy po faulu v pokutovém území byla 

nařízena penalta, kterou však slapský brankář úžasně chytil. Do druhé půle jako by 

nastoupilo jiné mužstvo. Hra Slap se trošku uklidnila, a tím mužstvo převzalo 

iniciativu zápasu. Do konce utkání Prostřední Lhotě takřka nic nedovolil a ze 

Zimního turnaje ve Staré Huti si odvezl první velice cennou výhru 2:0
113

. Tento 

turnaj byl rovněž zajímavý tím, že zde startovalo dorostenecké družstvo Dobříše.  

Pouze jeden zápas musela rezerva Dobříše (Dobříš B) odehrát za dobříšský 

dorost, a to kvůli zimnímu soustředění. Tato konfrontace se zdála být jistě 

zajímavou. Pro mnohé se mohlo jednat o jednoznačné zápasy už kvůli věku a 

zkušenostem dorostenců, kteří byli vždy předem pasováni do role outsidera, ale 

svoji kůži nedali nikdy lacino.   

Sokol Slapy se s týmem dobříšského dorostu potkal ve čtvrtém kole turnaje 

a papírově se mělo jednat o jasnou záležitost, ovšem o vítězství se celek ze Slap 

strachoval do poslední minuty.  Tentokrát se hrálo již na dobře připraveném hřišti. 

Jednalo se o velmi kvalitní fotbal, který nabízel množství šancí na obou stranách. 

Větší míra štěstí se nakonec přiklonila na stranu slapského celku, který do poločasu 

pohodlně vedl 2:0
114

. 
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 Průběh druhého poločasu kopíroval dění v první půli, opět se hrál otevřený 

fotbal, ovšem již s troškou opatrnosti ze strany Sokola Slapy, kterému se tato 

opatrnost málem stala osudnou. Hráči dobříšského dorostu dokázali snížit a poté 

všechny své síly hnali do útoku, ale naštěstí si celek ze Slap vedení pohlídal a mohl 

slavit své druhé vítězství na turnaji 2:1. 

 Po zbytek turnaje již bohužel Sokol Slapy nedokázal nikdy získat plný 

počet bodů. Následovaly tři zápasy, které skončily remízou, vždy se jednalo o 

vyrovnané zápasy, při kterých nepadalo mnoho gólů. Velice ceněná byla remíza 0:0 

s pozdějším vítězem turnaje Višňovou, která byla velice překvapivá. Naopak za 

zklamání se může považovat až ostudná remíza s rezervou Nové vsi (Nová Ves B), 

která do té doby měla pouze jednu kontumační výhru nad Prostřední Lhotou a 

remízu s dobříšským dorostem. Jinak její výsledky byly velice slabé a od slapského 

celku se čekala skoro povinná výhra, ale bohužel přišla pouze remíza 1:1. S 

turnajem se Sokol Slapy bohužel rozloučil těsnou prohrou s Malou Hrašticí. Nutno 

dodat, že zápasy posledních kol se hrály na velice obtížném blátivém terénu, který 

mnoho prostoru pro fotbal nepřinášel. Škvárové hřiště bylo plné louží, ve kterých 

se míč nepředvídatelně zastavoval, a proto přejít do útoku nějakou pěknou 

kombinací šlo velice obtížně
115

.  

Hodnocení druhého zimního turnaje, který hráči Sokola Slapy absolvovali 

v období od ledna do března 2000 je opět poněkud rozporuplné. Zlepšená docházka 

na zápasy oproti loňskému turnaji na Lochkově se zcela jistě projevila na výkonech 

mužstva, které působily velmi vyrovnaně. Ovšem vysoká prohra hned z počátku 

turnaje v konečném účtování velice mrzela, neboť kdyby se v tomto utkání uhrál 

alespoň bod, vypadalo by konečné účtování určitě jinak. Naopak velice pěkné jsou 

remízy s prvním a druhým celkem turnaje, protože o pořadí na druhém místě 

rozhodovalo až konečné skóre. A o to více mrzí zápas s Novou Vsí B. Konečné 

šesté místo je tak v podstatě velikým úspěchem, neboť stupně vítězů unikly hráčům 

Sokola Slapy opravdu jen o kousek. 
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10.2.3 Turnaj Stará Huť 2001 (Zimní liga) 

Další ročník zimní ligy se konal ve Staré Huti a opět za účasti mužstva 

Sokola Slapy. Po loňském vcelku vydařeném ročníku, se slapský celek opět 

přihlásil na již dobře známý turnaj, konaný kousek od Slap. Loňský rok zde bojoval 

až do posledních kol o účast v užším finále. Letos se oproti minulému ročníku na 

turnaj přihlásilo i několik týmů, se kterými se Sokol Slapy ještě neměl možnost 

setkat v soutěžním utkání. Jednalo se o týmy nastupující v okrese Příbram, 

jmenovitě o mužstva Rosovice, Daleké Dušníky a Pičín. Tyto celky byly sice 

neznámé, ale jistě hratelné, neboť nastupovaly ve stejné, nebo o jednu třídu vyšší 

výkonnostní skupině. Zbylé celky byly dobře známé, a to buď z loňského působení 

v zimní lize, nebo ze soutěžních utkání.  

Všechna pravidla zůstala stejná jako minulý ročník a i počet účastníků byl 

stejný- tedy osm (Rosovice, Malá Hraštice, Stará Huť, Daleké Dušníky, Nová Ves, 

Čisovice, Pičín a Sokol Slapy). Turnaj byl rozlosován od začátku ledna do začátku 

března, přičemž ale na slapský celek čekala po třetím odehraném kole skoro 

čtyřtýdenní pauza v turnaji, která se bohužel projevila ve zhoršených výsledcích 

mužstva.  

Úvodní zápas sehrál Sokol Slapy proti týmu z Rosovic. Jednalo se o 

soupeře, se kterým se utkal poprvé. Hra probíhala na upraveném leč zasněženém 

hřišti, které mnoho prostoru k tvorbě šancí nenabízelo. Avšak hráči Rosovic 

dokázali překvapivě brzo skórovat i přes fakt, že hra byla velice vyrovnaná. Do 

konce poločasu se již stav bohužel nezměnil. Do druhého poločasu nastupoval 

Sokol Slapy s vědomím, že pro obrat v zápase musí udělat maximum. Tato snaha 

vyvrcholila také velice brzo a v pětapadesáté minutě se stav zápasu vyrovnal. Po 

tomto vyrovnávacím gólu se obraz hry vrátil do předchozích kolejí a hra se opět 

vyrovnala. Tento stav (1:1)
116

 vydržel až do konce utkání a tak o vítězi musely 

rozhodnout pokutové kopy. Hrálo se na tři vítězné penalty.  
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Hned v první sérii dokázal slapský brankář jednu zlikvidovat, ale střelci 

vyloženě selhali a proměnili pouze jeden pokutový kop. To znamenalo konečný 

stav po penaltovém rozstřelu 1:2. Tento výsledek je možno brát jako zklamání, 

protože v penaltovém souboji Slapy fatálně selhaly
117

.  

V dalším utkání turnaje nastoupil proti Sokolu Slapy dobře známý domácí 

celek Staré Huti. Nikdo by před zápasem netušil, že se pro domácí tým chystá 

nejvyšší porážka na turnaji a jen málokdo by předpovídal, že zrovna celek Slap 

bude tím mužstvem, které předvede takovou kanonádu. Nutno podotknout, že za 

celek Staré Huti nastoupilo i několik dorostenců a tak jejich kádr byl značně 

omlazen. Zápas byl po celou první půli v jasné režii mužstva Slap. Tento jistě 

zkušenější celek nepouštěl domácí do žádné šance a po celou dobu jasně 

kontroloval dění na hřišti. Do konce prvního poločasu bylo skóre jednoznačné 

3:0
118

 ve prospěch mužstva ze Slap. Dalo by se říci, že do druhé poloviny skoro 

nemělo cenu nastupovat, morálka domácího týmu byla na nule. Avšak Sokol Slapy 

polevil, nechal se ukolébat pohodlným vedením a přišla chyba v podobě faulu 

v pokutovém území. Bohužel se neopakoval výborný zákrok brankáře Sokola 

Slapy. A domácí tým snížil na 3:1. Tento impulz jako by hráči Sokola Slapy 

potřebovali. Snížení opět vyvedlo hráče z letargie a začali hrát, ba co víc, opět 

dávat góly. Od pětasedmdesáté minuty do osmdesáté šesté postupně vstřelili čtyři 

branky
119

. To asi nikdo nečekal. Během deseti minut se ze zápasu, který nevypadal 

v průběhu až tak špatně pro hostující tým, stala noční můra. Konečné skóre 7:1 ale 

mluví za vše. Slapy ukázaly, co se v nich skrývá a jako by chtěly zapomenout na 

předchozí nepříliš vydařený vstup do turnaje, spravily si chuť na domácím celku.
120

  

Poslední zápas před nucenou pauzou v turnaji sehrál Sokol Slapy proti celku 

z Malé Hraštice. S tímto zástupcem příbramského okresu se utkal v minulém 

ročníku zimní ligy. Jednalo se o vyrovnané utkání, které ovšem Sokol Slapy 

nakonec prohrál 1:2.
121
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Předpokládal se tedy zápas, kde se bude bojovat o každý metr hřiště. A tak 

to také bylo. Zápas byl velice vyrovnaný a na dobře připraveném hřišti se hrál 

pohledný fotbal. Šance střídala šanci. Ovšem první, která se ujala, byla ta 

Hraštická. Sokol Slapy stačil s vypětím všech sil do poločasu jen vyrovnat na 1:1. 

Druhá půle tedy slibovala pěkný a vyrovnaný fotbal, opak byl ovšem pravdou. 

Sokol Slapy vlétl na soupeře jako uragán a během dvaceti minut bylo po utkání. 

Šest rychlých branek v řadě to zamává s každým mužstvem a Malá Hraštice nebyla 

výjimkou
122

. Překvapený celek se nezmohl na jakýkoliv odpor a jen přihlížel, jak 

slapští dávají jednu branku za druhou. Konečný stav opět 7:1
123

 ve prospěch Sokola 

Slapy! Tři odehrané zápasy a skóre 15:3, značná forma a hlavně vedení v turnaji. 

Všechny tyto výsledky pasovaly Sokol Slapy do role černého koně turnaje a 

jednoho z hlavních adeptů na titul v zimní lize.  

Tabulka výsledků 

 Dne Zápas Skóre Body Pořadí 

1. Kolo 6.1 Slapy- Rosovice 1:1 1:2p 1  

2. Kolo 13.1 Slapy- Stará Huť 7:1 3  

3. Kolo 20.1 Slapy- Malá Hraštice 7:1 3  

4. Kolo 27.1 Slapy- Nová Ves 0:1 0  

5. Kolo 17.2 Slapy- Pičín 1:1 2:3 P 1  

6. Kolo 24.2 Slapy- Daleké Dušníky 2:1 3  

7. Kolo 3.3 Slapy- Čisovice 2:0 3  

Celkem  Slapy- Soupeř 20:6 14 2. 

Semifinále 10.3 Slapy- Čisovice 2:4   

o 3-4 Místo 11.3 Slapy- Nová Ves 3:2  3. 

 

Po čtyřtýdenní přestávce čekalo na fotbalisty Slap mužstvo Nové Vsi, které 

oproti celku Slap bylo ve stálé zápasové šňůře. Tato rozehranost měla zásadní vliv 

na průběh utkání
124

. Celé utkání bylo nesmírně vyrovnané. Od celku Slap se čekalo, 

že opět zahájí své střelecké hody a uštědří soupeři drtivou porážku, vždyť celek 

Nové Vsi neměl nijak kvalitní obranu. Průběh utkání tomu ale nenasvědčoval. 

Novovesští skvěle bránili, a Sokol Slapy byl tentokráte v útočné fázi jako bezzubý. 
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 Do konce první půle branka nepadla. Druhá půle pokračovala stejným 

tempem i obrazem. Sokol Slapy se tlačil do útoku, ale vypadalo to jako by si své 

střelecké štěstí vybral v předchozích zápasech. K velikému překvapení všech se 

v osmdesáte třetí minutě rozvlnila síť mužstva Sokola Slapy 0:1
125

. To čekal 

opravdu málokdo, že mužstvo, které dostalo na turnaji skoro nejvíce branek, porazí 

naopak tým, který jich doposud vstřelil nejvíce a nejméně obdržel. Jednalo se jasně 

o největší překvapení turnaje. Porážka mrzela o to víc, že právě celek Nové Vsi 

vystřídal mužstvo ze Slap ve vedení zimní ligy. Paradoxní je, že celek Nové Vsi má 

stále ještě záporné skóre (8:12)
126

.

 

Obr. 12 Souboj o balon Turnaj Stará Huť 2001 

Po nezdařeném posledním vystoupení čekal Sokol Slapy celek z Pičína. 

Tato obec v okresu Příbram se doposud pohybovala ve spodních patrech tabulky, 

kdy z pěti odehraných kol měla pouze tři body. A to z prvních tří utkání v turnaji, 

poté dvakrát prohrála. Proto i do tohoto zápasu vstupoval Sokol Slapy jako favorit. 

S touto rolí se ale slapský celek nevždy uměl vyrovnat a soupeře častokrát podcenil. 

  

                                                 
125

 Kronika Františka Váni z roku 2000-2002, zápis ze dne 27.1 2001 
126

 Zimní liga Stará Huť. Příbramský deník, 30. ledna 2001, Roč. 10, č. 26, ISSN 210-7360 



-70- 

 

Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy veliké podcenění celku Pičína vedlo 

k tomu, že se z papírově jasné záležitosti stal boj alespoň o remízový bod. Utkání se 

hrálo na kvalitně upraveném hřišti, kterého dokázal celek Pičína mistrně využít. Již 

v první půli byla znát lehká převaha soupeře, kterou nakonec korunoval vedoucí 

brankou v druhé polovině poločasu. Na tuto branku již bohužel nedokázal Sokol 

Slapy odpovědět, a tak poločas skončil 0:1 pro celek Pičína
127

. Do druhé poloviny 

vstupoval Sokol Slapy s jasným úkolem, vyrovnat nebo ještě lépe, otočit skóre ve 

svůj prospěch. Avšak celek Pičína nechtěl dát svoji kůži lacino a pokračoval ve 

vynikajícím výkonu. Naštěstí pro mužstvo ze Slap polevil v ostražitosti a rychlým 

protiútokem se podařilo vyrovnat. Tento stav 1:1 vydržel až do konce utkání a na 

řadu přišly opět pokutové kopy
128

. Nutno dodat, že tento výsledek byl velikým 

zklamáním. V  záležitosti pokutových kopů už slapský celek jednou pohořel a 

nejinak tomu bylo i tentokrát. Opět se projevila bolest v podobě neproměňování 

pokutových kopů, a to když v poslední sérii slapský hráč vysoko přestřelil a poté 

brankář nedokázal penaltu chytit. Všechno toto znamenalo, že i podruhé v turnaji 

Sokol Slapy prohrál v penaltovém rozstřelu 2:3
129

.  Pro Sokol Slapy tato remíza 

znamenala pád až na čtvrté místo, které ještě zajišťovalo účast v semifinále. Ale 

rovněž se na Sokol Slapy dotáhly celky z Malé Hraštice a Staré Huti. 

Utkání, které bylo na pořadu, mělo rozhodnout, který z celků proti sobě 

nastoupivších se dostane do semifinále. Sokol Slapy tentokrát čekal celek 

z Dalekých Dušníků. Tento celek byl pro mužstvo ze Slap velká neznámá a hlavně 

silný soupeř, od kterého se postup do semifinále očekával. Daleké Dušníky jednak 

hrály vyšší soutěž a poslední dva zápasy dokázaly oproti celku ze Slap vyhrát. 

Zápas byl velice nervózní a hra byla často hodně rozkouskovaná. V prvním 

poločase se mnoho šancí nevyskytlo, ale přece jedna přišla a tu dokázal přetavit ve 

vedení právě slapský celek. Jenže radost netrvala dlouho a za několik málo minut 

bylo srovnáno. Hra byla čím dál více nervózní, z čehož plynulo množství faulů, 

které oba celky vyprodukovaly. Vždyť do poločasu bylo rozdáno pět žlutých karet. 

Poločas skončil tedy po urputném boji z obou stran 1:1. 
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Druhá půle pokračovala ve stejném tempu i v rozpoložení obou celků. Šancí 

mnoho nebylo, o to se na hřišti začalo více jiskřit. Soubojů přibývalo a mnohdy 

byly velice nekorektní z obou stran. Naštěstí se hráči Sokola Slapy soustředili spíše 

na hru, než na nějaké okopávání a odměnou jim byla vedoucí branka v padesáté 

minutě utkání
130

. Bohužel od té doby se z fotbalového utkání stalo něco úplně 

jiného. Hráči Dalekých Dušníků se nehodlali smířit s vedením Sokola Slapy. 

Vítězství chtěli, dosáhnout ne pomocí předvedené hry, ale pomocí síly a brutálních 

zákroků vůči hráčům Sokola Slapy. Ti si to ovšem nechtěli nechat líbit, a tak závěr 

utkání byl opravdu jako „kopaná“. V tomto utkání bylo rozdáno 7 žlutých karet a tři 

červené, z toho jedna červená na straně Sokola Slapy
131

. Do konce nervózního 

zápasu už branka nepadla, a tak mohl Sokol Slapy díky výhře 2:1 slavit svůj první 

postup do vyřazovací části zimní ligy.  

Výhrou v minulém kole se Sokol Slapy kvalifikoval do semifinálových bojů 

a tak se poslední kolo turnaje neslo jen v duchu, kdo s kým nastoupí ve vyřazovací 

části. Sokol Slapy již neměl možnost skončit po základní části na prvním místě a 

ani čtvrté místo již nemohl obsadit. Hrálo se tedy jen o čest. Konec turnaje byl 

pikantní v tom, že se potkali dva zástupci okresu Praha- západ, Slapy a Čisovice. A 

to až v posledním kole a nehledě na výsledek je jasné, že spolu odehrají i 

semifinále. Proto do posledního zápasu vstupovali hráči Sokola Slapy jako by se 

jednalo o tréninkové kolo před velkým finále, jež je čekalo za týden. A v tomto 

duchu odehráli celý zápas, kdy diktovali tempo hry a na rozdíl od minulého zápasu, 

kdy byla nervozita hmatatelná, se tentokrát hrálo v poklidu. Slapy, vědomy si svého 

úspěchu, vrhly se na soupeře opravdu zhurta a již v první minutě skórovaly. Když 

do dvacáté minuty přidaly ještě jednu branku, bylo takřka o vítězi rozhodnuto. 

První poločas skončil 2:0 pro celek ze Slap
132

. Druhá polovina se hrála v poklidném 

tempu, kdy mužstvo Slap si drželo pohodlné vedení a hráči z Čisovic byli 

s vývojem zápasu také spokojeni. Utkání se dohrálo v poklidném tempu a skončilo 

vítězstvím Slap 2:0. 
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Postup do semifinále byl jistě velikým úspěchem hráčů Sokola Slapy, o to 

více se těšili na semifinálové utkání proti celku z Čisovic, který minulý týden 

jednoznačně porazili. Mírným favoritem tohoto utkání byl celek ze Slap. Celek 

Čisovic disponuje velice kvalitním kádrem a zkušenostmi z vyšších soutěží a 

prohra z minulého týdne mohla být dávno zapomenuta. Semifinálové utkání se 

hrálo za slunného počasí, které fotbalu vyloženě přálo. Sokol Slapy vědom si 

předchozího úspěchu, opět zatlačil hned zpočátku Čisovické do hluboké defenzivy, 

z čehož se nakonec zrodila vedoucí branka mužstva Slap, a to opět již v první 

minutě utkání.
133

. Čisovice byly jako opařené, ale byla tu jedna změna oproti 

minulému utkání, kdy Čisovickým nevadilo, že prohrávají, tak tentokrát si to líbit 

nenechali, velice brzo vyrovnali hru a nakonec i skóre zápasu, které bylo na konci 

první půle 1:1
134

. Pravděpodobně poučeni z výborných začátků celku Slap, dali si 

již Čisovičtí pozor na skvělé začátky Sokola Slapy a výborně bránily. Utkání bylo 

velice vyrovnané, až do té chvíle než během 10 minut Čisovice třikrát udeřily. 

Z tohoto šoku se už slapský celek nedokázal plně vzpamatovat. Náporem 

v posledních minutách zápasu dokázal pouze snížit na konečných 2:4 pro 

Čisovice
135

. „Byla to veliká škoda, protože se hrál celý zápas velice vyrovnaný 

fotbal a k postupu do finále stačilo hodně málo
136

.“ 

Zápas o třetí místo byl v plánu hned následující den, tedy v neděli od 10:45. 

Proti Sokolu Slapy měl nastoupit poražený ze zápasu Malá Hraštice- Nová Ves. A 

oproti všem papírovým předpokladům proti Slapům nastoupil vítěz základní části 

celek Nové Vsi, který po urputném boji nakonec prohrál s celkem Malé Hraštice 

1:3. 

S tímto soupeřem se Sokol Slapy setkal po vynucené pauze čtyř týdnů a 

zápas prohrál 0:1. Bylo mu tedy co oplácet. Hrálo se opět za pěkného počasí a i za 

solidní návštěvy diváků, kteří si nenechali utéct rozuzlení turnaje.  
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Než se Nová Ves po hřišti pořádně rozpohybovala, prohrávala 0:3. Je třeba 

říci, že zaslouženě. Fotbalisté ze Slap byli po celé utkání aktivnějším mužstvem. Do 

druhého poločasu však Slapy nastoupily s příliš velkým klidem, jako by se už nic 

nemohlo stát. Novovesští to rychle prokoukli, najednou se začali lépe pohybovat, 

hráči o sobě věděli a výsledkem byly i dva góly. Závěrečný tlak však vyrovnání už 

nepřinesl
137

. Obrovskou zásluhu na tomto výsledku má slapský brankář, který 

dokázal v tomto utkání chytit dva pokutové kopy, a tak hlavně díky jemu skončilo, 

utkání 3:2 pro Sokol Slapy. 

Toto vítězství byl pro hráče Slap obrovský úspěch, neboť si hned při svém 

druhém působení na zimní lize připsali krásné třetí místo. A to na turnaji, který byl 

velice slušně obsazený. Jediným zklamáním turnaje se teď jeví pouze prohra 

s Čisovicemi v semifinále. Penaltové rozstřely sice nebyly úplně podle představ, ale 

vše vynahradil zápas o třetí místo, kde se ukázalo, jakého mají Slapy brankáře. 

Pochvala patří nejenom brankáři, ale i celé obraně z důvodu, že Sokol Slapy 

obdržel nejméně vstřelených branek a jako jediný ze všech celků se dostal pod 

magickou hranici 10 obdržených branek. Poslední věcí už tak vydařeného turnaje 

byl ještě fakt, že nejlepším střelcem zimní ligy se stal hráč Sokola Slapy a to s osmi 

vstřelenými brankami. Jednalo se o jeden z nejvíce úspěšných turnajů, jednak Sokol 

Slapy obsadil stupně vítězů, zvítězil i v individuálních statistikách a kvalita 

předvedené hry byla na velice dobré úrovni. 
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10.2.4 Zimní Turnaj Mníšek pod Brdy 2002 

 Po dvouletém působení v zimním turnaji ve Staré Huti přišla nucená 

změna. Bohužel zimní turnaj ve Staré Huti by zrušen, a to společně se škvárovým 

hřištěm, na kterém se turnaj vždy odehrával. Hřiště nezaniklo, ale bylo 

rekonstruováno na kvalitní travnatou plochu, pro kterou je zimní turnaj veliká 

škoda. Proto bylo rozhodnuto, že se slapský celek přihlásí na turnaj do nedalekého 

Mníšku pod Brdy. Jednalo se o poslední ze čtveřice zimních turnajů, kterých se 

Sokol Slapy účastnil. Toto město vzdálené asi 22km od Slap hostilo zimní turnaj už 

pošesté. Přihlášená družstva byla v rozmezí dvou výkonnostních tříd, a to buď II., 

III. třídy okresu Praha- Západ, nebo III. třídy okresu Příbram. Jednalo se o soupeře, 

se kterými se Sokol Slapy již několikrát v minulosti střetl. Turnaj měl skoro stejné 

obsazení jako loňský turnaj ve Staré Huti. Všechny zápasy se odehrávaly buď 

v sobotu, nebo v neděli, ve dvou časech dopoledních od 10:45 a odpoledních od 

13:30
138

. 

Hrálo se tradičně na škvárovém hřišti o normovaných rozměrech s jedenácti 

hráči na obou stranách 2x45 minut, střídat se mohlo třikrát. Systémem každý 

s každým. Zápasy řídil svazový rozhodčí, kterému na lajnách mávali vždy lidé 

z mužstva, která proti sobě nastoupila. Do turnaje se přihlásilo celkem sedm 

družstev. Hrací systém byl jako na předchozím turnaji doplněn o vyřazovací část, 

ve které postupovaly čtyři nejlepší celky. Turnaj začínal na konci ledna a končil na 

začátku března.Na začátek turnaje dostali hráči Slap ihned papírově nejsilnějšího 

soupeře, jímž byl celek Mníšku. Zápas se odehrával na velice rozbředlém terénu, 

který hraničil s možností sehrání utkání. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že se zápas 

odehraje z důvodu možného skluzu celého turnaje. Oproti papírovým 

předpokladům byl Sokol Slapy velice vyrovnaným herním partnerem a do poločasu 

hra nabídla mnoho pěkných šancí na obou stranách. Z těchto šancí se však ujala 

pouze jedna, a to bohužel do sítě Sokola Slapy. Celek Slap už do poločasu vyrovnat 

nestihl. Ve druhém poločase hráči Slap výrazně zvýšili aktivitu a najednou bylo na 

hřišti jen jedno mužstvo. Slapy diktovaly tempo hry a k překvapení všech během 

několika minut vyrovnaly. Mníšek byl jako opařený z vývoje utkání, ale Slapy byly 

na koni.   
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Hrálo se prakticky na jednu stranu a z tohoto snažení nakonec Slapy 

vydolovaly ke konci utkání vítěznou branku. Mníšek se ještě ke konci utkání 

pokoušel o vyrovnání, ale slapská obrana stála na svém místě a vyrovnání 

zabránila. Hned na začátku turnaje se zrodilo veliké překvapení, když Sokol Slapy 

po jednoznačné druhé půli porazil domácí favorizovaný Mníšek 2:1
139

. 

 

Obr. 13 Turnaj v Mníšku pod Brdy 

 Hned další týden čekal celek ze Slap další zápas, tentokrát proti dobře 

známé Nové Vsi. S Novou Vsí se Sokol Slapy potkával poslední dva roky na zimní 

lize ve Staré Huti, kde jednou prohrál, remizoval a jednou jí dokázal porazit, proto 

vstupoval do zápasu v roli jasného favorita, do kterého ho pasovala nejen 

předvedená hra v minulém zápase a jasné vítězství nad Mníškem, ale také fakt, že 

Novovesští inkasovali v minulém kole debakl 8:2 v jejich neprospěch. Zápas se 

odehrával na obdobném terénu jako minulé kolo. Celek Slap vstoupil do utkání 

jako uragán a překvapenému soupeři nadělil v rychlém sledu dvě branky, na které 

hráči Nové Vsi nebyli schopni do poločasu odpovědět. Celek Slap s přehledem 

kontroloval dění v prvním poločase a soupeře k vážnějším šancím nepouštěl.  
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Obraz hry se nezměnil ani po změně stran, fotbalisté Nové Vsi tahali stále 

za kratší konec. Slapy byly pohyblivější, rychlejší, přesnější, a když v druhém 

poločase přidaly ještě dvě branky, nebylo o vítězi pochyb. Konečný stav utkání 

vyzněl jednoznačně pro Sokol Slapy 4:0. Rázem ze začalo o mužstvu ze Slap 

mluvit jako o černém koni turnaje. Vždyť po dvou odehraných kolech jako jediný 

nepoznal hořkost porážky a s jednoznačným skóre 6:1 vedl tabulku zimního turnaje 

v Mníšku pod Brdy
140

. 

Tabulka výsledků 

 Dne Zápas Skóre Body Pořadí 

1. Kolo 19.1 Slapy- Mníšek pod Brdy 2:1 3  

2. Kolo 27.1 Slapy- Nová Ves 4:0 3  

3. Kolo 2.2 Daleké Dušníky- Slapy 2:3 3  

4. Kolo 9.2 Hvozdnice- Slapy 4:2 0  

5. Kolo 16.2 Slapy- Malá Hraštice 1:1 1  

6. Kolo 2.3 Rosovice-Slapy 4:1 0  

Celkem  Slapy- Soupeř 13:12 10 2. 

Semifinále 9.3 Slapy- Mníšek pod Brdy 1:8   

o 3-4 Místo 16.3 Hvozdnice- Slapy 5:1  4. 

 

Následoval velice zajímavý zápas s Dalekými Dušníky. Tento celek měl na 

úvod turnaje velikou smůlu. Jednak do turnaje vstupoval až o týden později, 

v prvním kole turnaje měl volno, a jeho následující utkání bylo navíc odloženo. Do 

třetice se tedy dočkaly, ale čekal je zápas s prozatímním lídrem ze Slap. Tedy se 

nejednalo o nějaký lehký vstup do turnajových klání. Sokol Slapy brzy potvrdil roli 

favorita, ale Daleké Dušníky byly velice obstojným soupeřem. Hrálo se vyrovnané 

utkání, kde si ale maličkou převahu stále udržoval slapský celek. Tuto převahu 

přetavil ve vedení v první půli 2:1. Sokol Slapy. I Daleké Dušníky dále předváděly 

pěkný fotbal se spoustou pohledných akcí. Přesto dokázalo mužstvo Slap ještě 

zvýšit vedení, ale zbytečné vyloučení jednoho hráče dostalo Dušníky zpátky do 

zápasu. Dušníky početní převahu využily k převzetí iniciativy utkání a k vytvoření 

spousty šancí, ze kterých se nakonec ujala pouze jedna.  
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Sokol Slapy tedy i v početní nevýhodě mohl slavit zasloužené vítězství 

3:2.
141

 A tak i po třech odehraných kolech se Sokol Slapy hřál jako jediný 

neporažený celek na první pozici turnaje. 

První komplikace na cestě za vítězstvím přišla až ve čtvrtém kole, kdy 

slapské mužstvo narazilo na dobře známý celek Hvozdnice. Tento celek nepatří 

mezi oblíbené soupeře Sokola Slapy. Mužstvo Slap nastupovalo opět v roli favorita, 

ale svou roli již nedokázalo potvrdit. Celek Hvozdnice si nebral servítky a do 

poločasu převálcoval Sokol Slapy jednoznačně 1:2. Slapy hrály jako vyměněné. 

Rychlost a přímočarost z minulých kol se vytratila. I když dokázaly v poločase 

snížit, přesto to na rozjetou Hvozdnici nestačilo.  

Ve druhé půli se snaha ještě zvýšila, ale účinek to mělo opačný-dva rychlé 

góly Hvozdnice poslaly Slapy do kolen. Podařila se již pouze kosmetická úprava 

skóre na konečných 2:4 pro soupeře
142

. V zápase jasně dominovalo mužstvo 

Hvozdnice a Slapy hrály jen to, co mu soupeř dovolil. Po třech vítězných zápasech 

tak přišlo vystřízlivění. V tabulce turnaje se však na vedoucím postavení Sokola 

Slapy nic neměnilo. Tímto utkáním se přehoupl turnaj do své druhé poloviny, která 

již nebyla tak úspěšná jako ta první. 

V pátém kole čekal na slapské mužstvo celek z Malé Hraštice, který byl 

také dobře znám z turnajů ve Staré Huti, kde se při poslední konfrontaci zrodilo 

jasné vítězství 7:1
143

 pro Sokol Slapy. Jenže zde byla Malá Hraštice úplně v jiné 

situaci než na minulém turnaji. Na minulém turnaji patřila spíše k slabším celkům, 

kdežto zde se prala se slapským celkem o průběžné vedení, ovšem jen za situace, 

když by Slapy porazila. Pro Malou Hraštici bylo utkání obzvlášť motivující, jelikož 

se jednalo o jejich poslední vystoupení na turnaji. Utkání se hrálo na dobře 

upraveném hřišti, jednak díky přízni počasí, a jednak z toho důvodu, že to bylo 

první utkání dne. Zápas byl po celou dobu hodně nervózní, vždyť šlo také o první 

místo v turnaji. Oba celky předváděly pěkný fotbal se spoustou akcí. První vážnější 

zaváhání slapské obrany trestal soupeř okamžitě gólem. Jelikož se do poločasu 

dalšího zaváhání nikdo nedopustil, skončil poločas v neprospěch Slap 0:1.   
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Ve druhé půli pokračovaly tuhé boje, kdy se bojovalo o každý metr hřiště. 

Konec zápasu se rychle blížil, ale hráči Sokola Slapy nechtěli prohrát bez boje. A 

tak z jedné z posledních šancí nakonec vsítili vyrovnávací branku, zápas tedy 

končil smírně 1:1
144

. Tato branka znamenala, že i nadále zůstal Sokol Slapy před 

Malou Hrašticí, ale rovněž to znamenalo, že se před oba celky dostalo mužstvo 

Hvozdnice, které zvládlo oba víkendové zápasy (jeden byl dohrávaný) vítězně a 

opanovalo první příčku turnaje. Sokol Slapy poprvé v turnaji klesl na druhé místo. 

V posledním utkání ve skupině čekal Sokol Slapy soupeř z Rosovic. 

Rosovicím se v turnaji až tak nedařilo a se ziskem 4 bodů se krčily na 

předposledním místě tabulky. Favoritem utkání byl proto pro všechny celek ze 

Slap. Mužstvo Slap se již loni utkalo v rámci turnaje zimní ligy s týmem Rosovic a 

loňské utkání nenašlo vítěze. Ale letos všichni předpokládali jasnou výhru Slap. 

Utkání začalo velice divoce, hráči Rosovic se do mužstva se Slap zakousli a již do 

poločasu po výborném výkonu vedli 2:1. Slapům se jen v závěru poločasu podařilo 

snížit. Druhý poločas se vyvíjel pro celek ze Slap hodně podobně jako první. Tým 

z Rosovic udával tempo hry a Slapy k ničemu moc nepouštěl, postupem času stačil 

vsítil dvě branky, na které už slapští nebyli schopni odpovědět. Nakonec po 

vynikajícím výkonu zaslouženě vyhráli 4:1. Tento výsledek byl jednoznačně 

největším překvapením kola. I v posledním nevydařeném utkání uhájil nakonec 

Sokol Slapy druhou příčku v turnaji, což byl vynikající výsledek, se kterým před 

startem turnaje málokdo počítal.  

Tímto skončila jedna fáze turnaje a začala část vyřazovací. Do semifinále 

postoupily první čtyři celky z tabulky. Jednalo se o Hvozdnici, Slapy, Mníšek a 

Malou Hraštici. Tyto celky utvořily semifinálové dvojice Hvozdnice-Malá Hraštice 

a Slapy – Mníšek. Semifinálový zápas se hrál na výborně upraveném terénu. 

Slapský tým byl v roli mírného favorita jednak proto, že skončil na druhém místě a 

také že Mníšek porazil hned na začátku turnaje. Důležité bylo i to jak se po celý 

turnaj Sokol Slapy prezentoval. To znamená velmi kvalitní hrou, běhavým stylem a 

rychlými protiútoky, nic z toho však nekorespondovalo s předvedeným výkonem 

v semifinále.   
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V něm celek ze Slap působil jako by hrál fotbal poprvé v životě. „Svůj cíl 

už mníšečtí fotbalisté splnili, a to tím že ze základní skupiny postoupili do dalších 

bojů. Tím se zrušila i hrozba jejich trenéra, kdy v případě ne postupu visela nad 

hráči dlouhá běžecká trasa. A zřejmě trenér domácích ví, jak své ovečky motivovat, 

neboť ty v zápase o finále doslova excelovaly. Snad všichni střelci Mníšku měli 

svůj den. Slapy sice mají také silný tým, ale v tomto zápase shořela jejich obrana 

jako papír. Už po poločase bylo o zápase rozhodnuto 4:0 pro domácí celek. A tak se 

mohlo hrát v poklidu, ale nehrálo. Mníšek zhruba dvacet minut dohrával zápas 

pouze o devíti, když jej oslabilo vyloučení a zranění. Sokol Slapy však již dávno 

předtím rezignoval na cokoliv se zápasem udělat a tak se prvním finalistou stalo 

domácí družstvo Mníšku, které zničilo Sokol Slapy 8:1“
145

. Tato ostudná prohra 

znamenala konec nadějí na finálovou účast, rovněž se jednalo o nejvýraznější 

výsledek v turnaji, který by ze startu nikdo nečekal a obzvláště ne od mužstva ze 

Slap. 

Do posledního zápasu o třetí a čtvrté místo nastupovali hráči Sokola Slapy 

proti neoblíbenému celku z Hvozdnice. A jistě i trochu frustrovaní z předchozího 

debaklu. Protože jinak vysvětlit další ostudný debakl asi nejde. „Pouhých dvacet 

minut stačili fotbalisté Slap na svého soupeře. Pak už jen přijali roli komparzistů a 

vyčkávali, co se bude dít. Už v základní skupině nestačili na svého soupeře, když 

prohráli 4:2. A Hvozdnice i tentokrát dokázala porazit poměrně snadno Slapy, když 

už do poločasu vedla o dvě branky. I v druhé pětačtyřiceti minutovce se obraz hry 

příliš nezměnil, jen hráči Slap možná působili ještě odevzdanějším dojmem. Toho 

hojně využil Dolejš, který se mohl radovat ze čtyř přesných tref a o jeho střelecké 

kopačky je teď ve vítězném mužstvu jistě velký zájem. Alespoň korigovat 

nepříznivý stav se na druhé straně podařilo slapskému Petrákovi na konečných 

5:1“
146

. Hodnocení turnaje je velice rozporuplné. Skvělý start a překvapení 

v podobě prvního vítězství hned na úvod proti silnému Mníšku, další dvě vítězství 

v řadě. Poté nemalé vystřízlivění v podobě porážky od Hvozdnice a poté už jen pád 

do hlubin. Škoda takto pěkně rozehraného turnaje. Sokol Slapy se nakonec 

rozloučil konečným čtvrtým místem, v což nutno dodat před turnajem nikdo ani 

nedoufal.  
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 Turnaj Mníšek pod Brdy. Příbramský deník, 12. března 2002, Roč. 11, č. 56, ISSN 210-7360 
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 Turnaj Mníšek pod Brdy. Příbramský deník, 19. března 2002, Roč. 11, č. 62, ISSN 210-7360 
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10.2.5 Turnaj Lochkova 2003 Memoriál Josefa Růžičky 

Po pěti dlouhých letech následoval návrat na turnaj, kde se začala psát 

historie zimních turnajů. Jednalo se o známý turnaj v obci Lochkov u Prahy, který 

byl vždy velice dobře obsazený, a to především kluby z Prahy anebo z jejího 

nejbližšího okolí. Jednalo se tedy o kluby, které nastupují ve vyšších třídách, než 

Sokol Slapy, což bylo ve výsledcích jasně viditelné. Slapský celek zde byl většinou 

konfrontován s kluby, se kterými se v mistrovských utkáních neměl nikdy šanci 

potkat, jednalo se o pražské kluby jmenovitě Nusle. Braník, Řeporyje a Lochkov. 

Okres Beroun zastupoval Osek, okres Praha- východ Kostelec u Křížku a jedinými 

dvěma zástupci okresu Praha- západ byly Slapy a Krňany, které ale nastupovaly o 

jednu výkonnostní skupinu výše nežli Sokol Slapy. 

Hrálo se na hřišti o normovaných rozměrech tradičně s jedenácti hráči na 

obou stranách 2x40 minut, střídat se mohlo 3 krát. Zápasy řídil svazový rozhodčí, 

kterému na lajnách mávali vždy lidé z mužstva, která proti sobě nastoupila. 

Turnaj startoval na konci ledna a plánovaný konec základní části byl v plánu 

na začátku dubna. Hned na start turnaje dostal slapský celek pro něj neznámý celek 

z Kostelce u Křížku, pozdějšího vítěze turnaje. Tento zápas jakoby předznamenal, 

jak se bude turnaj pro Sokol Slapy vyvíjet. Po celou dobu zápasu tahalo mužstvo ze 

Slap za kratší konec, neschopnost si vytvořit jakoukoli šanci měla za následek, že 

pouze urputně bránilo. Předvedená hra byla velice špatná a nic na tom nemění ani 

fakt, že se hrálo na opravdu těžkém rozbláceném terénu. Bezzubý slapský útok a 

děravá obrana se podepsaly na konečném skóre 0:2
147

 pro Kostelec u Křížku. 

V dalším utkání čekal na Sokol Slapy první ze zástupců pražských celků a to celek 

z Nuslí. Průběh zápasu jako by kopíroval předchozí utkání jen s několika málo za to 

ale podstatnými změnami a to, že Sokol Slapy vstoupil do zápasu s ještě děravější 

obranou než minulý týden a bohužel i docházka na zápas nebyla nijak valná
148

. 

Malým úspěchem byla alespoň jedna vstřelená branka do sítě soupeře. 
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 Memoriál Josefa Růžičky. Berounský deník, 18. ledna 2003, Roč. 9, č. 16, ISSN 1210-7352 
148

 Podle ústního sdělení Josefa Nádrazkého (Buš 256, Praha-západ) dne 20. února 2013  
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Tuto branku zmiňuji proto, že na konci turnaje patřila k největším úspěchům 

na turnaji. Celé utkání bylo jasně v režii pražského celku, který mužstvo Slap 

k ničemu nepustil a jen zázrakem v nestřeženém okamžiku dokázalo mužstvo Slap 

alespoň čestně skórovat, což ovšem nic neměnilo na debaklu 1:7
149

 ve prospěch 

celku z Nuslí. Zápas proti zástupci berounského okresu Oseku nebyl opět 

galapředstavením Sokola Slap, ti pouze v pozici diváku sledovali, jak tým Oseku 

sází jednu branku za druhou, jejich snažení se nakonec zastavilo na pěti brankách. 

Jediné pozitivum na tom utkání bylo další vstřelení alespoň jedné branky do sítě 

soupeře. Celkové skóre zápasu bylo ovšem poněkud méně optimistické, a to 1:5
150

 

pro celek Oseka. 

Tabulka Výsledků 

 Dne Zápas Skóre Body Pořadí 

1. Kolo 18.1 Slapy- Kostelec u Křížku 0:2 0  

2. Kolo 25.1  Slapy- Nusle 1:7 0  

3. Kolo 1.2 Slapy- Osek 1:5 0  

4. Kolo 8.2 Slapy- Braník 0:2 0  

5. Kolo 15.2 Slapy- Řeporyje 1:5 0  

6. Kolo 22.2 Slapy- Krňany 0:4 0  

7. Kolo 1.3 Slapy- Lochkov 0:3 0  

Celkem  Slapy- Soupeř 3:28 0 8. 

 

Následoval opět souboj s pražským celkem tentokrát s mužstvem Braníku. 

Tento soupeř, jak se později ukázalo, patřil stejně jako Sokol Slapy k nejslabším na 

turnaji. Bohužel i tak nedokázal Sokol Slapy vzdorovat dlouhou dobu a nakonec 

v jednoznačném utkání prohrál zaslouženě 0:2
151

. Je jen veliká škoda, že v tomto 

utkání nedokázal vstřelit alespoň nějakou branku, která by pomohla už tak dosti 

divokému průběžnému skóre, které bylo nelichotivých 2:16 v neprospěch Sokola 

Slapy.  
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 Memoriál Josefa Růžičky. Večerník Praha, 28. ledna 2003, Roč. 13, č. 25, ISSN 1210-1117 
150

 Memoriál Josefa Růžičky. Berounský deník, 4. února 2003, Roč. 9, č. 30, ISSN 1210-7352 
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 Memoriál Josefa Růžičky. Berounský deník, 12. února 2003, Roč. 9, č. 36, ISSN 1210-7352 
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Poslední tří utkání již byla bohužel hotová katastrofa. Nic na tom nemění 

ani fakt, že Sokol Slapy dokázal vsítit další branku, a to proti poměrně silným 

Řepům. Bohužel to také byla poslední branka mužstva Slap na Lochkovském 

turnaji. Z posledních tří kol si odvezl slapský celek skóre 1:12
152

 a byl všem jen pro 

smích. Ani sami hráči již nepřikládali posledním kolům velkou váhu a mnohdy 

svojí trestuhodnou nedisciplinovaností sami vytvářeli soupeřovi šance. Opět se 

rozmohl starý nešvar, a to docházka na fotbalová utkání, kdy mnohdy museli 

nastupovat i sami funkcionáři klubu
153

. Turnaj tedy končil hodně neslavně a 

konečné hrozivé skóre 3:28 mluví za vše. Možná i toto konečné skóre vedlo 

k názoru, že se slapský celek na další zimní turnaj již nepřihlásil. Úspěšné turnaje 

ve Staré Huti skončily a na Lochkově se také začala upravovat škvára na travnaté 

hřiště, což ve výsledku znamenalo přesun části týmu, které vyhledávají zimní 

turnaje do blízkého a pro pražské celky dobře dostupného Mníšku pod Brdy. 

„Nemělo cenu hrát proti výrazně silnějším týmům, jednak jsme si nezahráli a tým 

byl většinou po takto zmařeném zápase hodně rozhádaný
154

.“ 

Lochkovský turnaj byl tedy posledním zimním turnajem, který Sokol Slapy 

absolvoval. Ze všech účastí byl jednoznačně nejpovedenější turnaj ve Staré Huti 

(2001) a Mníšecký v roce 2002. Bohužel ani jeden z turnajů na Lochkově nepatřil 

mezi povedené, bez nadsázky by oba turnaje šlo označit za zbytečné.  
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 Kronika Františka Váni z roku 2003, zápis ze dne 2.3 2003 
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 Podle ústního sdělení Luboše Chrousta (Slapy 301, Praha-západ) dne 21. března 2013  
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11 Vývoj slapského hřiště 

Vývoj slapské hřiště prošel mnohými změnami. Před rokem 1936 se nedalo 

ani o hřišti hovořit, protože žádné nebylo. Slapský klub se musel 6 let obejít bez 

vlastního hřiště a ani následující léta mu nějaké stálé místo také nepřinesla, byla to 

období častého stěhování. 

9.1 Dvůr před kovárnou 

Jako úplně první místo, kam se chodíval hrát fotbal, je označován „dvůr 

před místní kovárnou“
155

. Kde na prostranství jen o něco málo větším než-li je 

velikost klasického hřiště, byly zaparkovány zemědělské stroje. Celý areál byl 

vlastně zemědělský velkostatek, který patřil do okolního panství továrníka 

Bondyho
156

. Na severním okraji se nacházela kovárna s přilehlým parkovištěm 

(hřiště ve dvoře). Byla zde nekvalitní plocha plná děr od louží a mnoho menších 

kamenů. Plocha byla však poměrně rovná a o nějakých brankách nebo snad 

lajnování nemohla být ani řeč
157

. 

Možnost sehrát zde jakékoliv utkání záviselo na různých věcech. Například 

správce areálu mohl kdykoliv přijít a účastníky z areálu vykázat. Nebo zde mohla 

být zaparkována technika či něco úplně jiného přeci jenom prostranství sloužilo 

primárně jinému účelu. Vedeni vlastní zkušeností se po založení slapského klubu 

obrátili členové na továrníka Bondyho se žádostí o darování tohoto kousku 

pozemku nebo o jeho oficiální zapůjčení. Bondy vyhověl požadavkům teprve 

8. 3. 1936
158

. 
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11.2 První oficiální hřiště 

Dnem 8. 3. se konečně stalo to, na co se dlouhých šest let čekalo. Továrník 

Bondy dal k dispozici prostřednictvím správce Krause dvůr před kovárnou a byl 

zvolen jednohlasně čestným předsedou. Tento krok byl odůvodněn tím, že správce 

Kraus měl dva syny, kteří chtěli hrát fotbal. Kdyby neměli chuť hrát fotbal, hřiště 

by pravděpodobně nikdy nevzniklo
159

. Mohlo se tedy přistoupit k úpravám. 

 Otevření hřiště bylo naplánováno na12. 4. 1936. Úpravy se nesly v duchu 

vyrovnání děr, odstranění nebezpečných kamenů a montáže dřevěných branek. 

Protože úpravy nešly podle představ a plánů, bylo požádáno na obecním úřadě o 

přispění  na pracovní činnosti ve formě nouzové brigády. Poté se práce uspíšily a 

stanovené datum bylo dodrženo.

 

Obr. 14 Zápas se Štěchovicemi na hřišti u Kovárny 

Na slavností otevření hřiště byl, dojednám dvojzápas s S.K. Štěchovice a 

večer byla plánována zábava v restauraci u Zajíčků. Rovněž bylo stanoveno 

vstupné na zápasy, a to v ceně dospělí 2 Kčs a děti 50 hal. 

První historické domácí utkání S.K. Slapy nedopadlo pro naše hráče moc 

dobře, načež druhé bylo ještě horší. První zápas prohrál domácí celek v poměru 8:1 

                                                 
159 Podle ústního sdělení Jaroslavy Kudrnové (Slapy 34, Praha-západ) dne 10. února 2011 
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a druhé utkání rovněž vysoko 9:0 jedinou čestnou branku dal František Charvát
160

. 

Při dvojutkání bylo vybráno 97 Kčs. Z čehož vyplívá, že návštěva prvního 

domácího utkání byla opravdu slušná, mohla se pohybovat kolem 45 dospělých 

platících diváků. Bohužel se na hřišti před kovárnou vydrželo hrát pouze 4 roky.  

Se začátkem války byl nucen kvůli židovskému původu uprchnout Továrník 

Bondy a přilehlé panství se dostalo do správy ředitele Böhma.
161

 Od správce 

Krause bylo hřiště k dispozici bez jakékoliv písemné smlouvy, která by Slapům 

zaručovala nějaká práva na jeho vlastnictví.  

Nově ustanovený správce slapského panství byl nucen klub S.K. Slapy ze 

hřiště koncem roku 1939 vykázat. Od té doby slapský klub opět postrádal hrací 

plochu. Nezbylo než opět sehrávat všechny zápasy na hřištích soupeřů, a to za 

nemalé náhrady. Náhrady se lišily klub od klubu a pohybovaly se od 70 Kčs do 150 

Kčs. Tato okolnost měla opět neblahý vliv na klubovou pokladnu. Zlom nastal 

v roce 1941, kdy klub z asi 7 kilometrů vzdálených Štěchovic dal svolení, aby S.K. 

Slapy používaly Štěchovické hřiště jako svoje domácí. Za poplatek ve výši 300 Kčs 

na jednu sezonu, což bylo výhodnější, než platit za každý zápas zvlášť. Rok na to se 

poplatek zvýšil na 400 Kčs za sezonu. Zároveň byly prostřednictvím pana ředitele 

Böhma vedeny rozhovory o nové poloze slapského hřiště. Místo, které vyjednal 

Böhm dopisem v německé řeči, bylo prohlédnuto úředníkem Ing. (jehož jméno je 

neznámo) což mělo tu výhodu, že žádost bude snáze a rychleji vyřízena
162

. Jednání 

započala v roce 1942 a vše bylo vyřízeno koncem roku 1943. 
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11.3 Hřiště na Vyhlídce (u Moravce) 

Toto místo se nacházelo na vyhlídce (u Moravce). Z části na pozemku pole 

pana Dvořáka, od kterého dostal S.K. Slapy povolení k užívání, a to formou 

pronájmu. Musela být svolána brigáda na úpravu nového pozemku. 

 

Obr. 15 Kapela při slavnostním otevření hřiště u Moravce 

Především byla vypracována úředně ověřená smlouva, která by přesně 

určovala nájemní podmínky pro S.K. Slapy. Tento bod ve smlouvě byl pro slapský 

klub velice důležitý z důvodu, že klub již v minulosti řešil nemalé nepříjemnosti 

ohledně hřiště. Na zmíněné brigádě museli všichni členové odpracovat minimálně 

15 hodin. Počet hodin, který se v příslušný den odpracoval, potvrzovala stavební 

komise (složena z členů S.K. Slapy) do legitimace, která se nechala pro tuto 

příležitost vyrobit. První brigády se soustředily na kácení stromů, které na pozemku 

rostly. Dřevo bylo později zpracováno na výstavbu oplocení, což bylo jednou 

z podmínek. Hřiště muselo být oploceno, jednak se nacházelo blízko silnice a 

jednak ležela v blízkosti další pole, která byla užívána. 

Poloha hřiště už byla mimo centrum obce. Nacházelo se asi 1,5 km od 

předchozího hřiště severně směrem na Prahu. Rozprostíralo se z části na poli a 

zčásti na zalesněném pomezí. Část pronajatá od pana Dvořáka byla orná půda, na 

které se musely upravit jen nerovnosti a odstranit větší kameny.  
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Velikou nevýhodou byl fakt, že hřiště na bývalém poli bylo velice měkké 

oproti zalesněnému pomezí. Na pomezí se musely nejdříve pokácet všechny 

stromy, které se později zpracovaly na stavbu oplocení. Bylo v plánu také postavit 

převlékárnu, ale nedostatek dřeva záměr zmařil. Dále bylo nutné odstranit zbylé 

pařezy zorat a opět srovnat. Celkově se pak hřiště mírně zvažovalo. To znamená, že 

od branky k brance bylo hřiště mírně z kopce. Hřiště bylo dokončeno ještě za války. 

Za války se zde odehrálo pár přátelských zápasů. A také jeden zápas proti 

německým vojákům, kteří měli posádku na Sázavě, což je dnešní rehabilitační 

ústav. Z průběhu zápasu nejsou žádné podrobnosti jen to, že se nedohrál, a to kvůli 

hromadné bitce zhruba v polovině zápasu
163

. K prvnímu mistrovskému zápasu zde 

došlo až po válce. Po válce bylo slapské hřiště nuceno se opět stěhovat. 

11.4 Hřiště u Vrbiček 

A to na místo zvané u Vrbiček, které se nacházelo asi 1 km od prvního 

hřiště, ale tentokrát na jih u silnice na Nový Knín mezi Slapy a Buší.  

Jednalo se o část pozemku, který patřil do majetku rodiny Bondyových. 

Pozemek se nazýval u Vrbiček odkud pak i pozdější název hřiště. Hřiště se 

nacházelo v blízkosti potoka. Byla to velice rovná část v té době neudržovaného 

pole, které ale mělo tu nevýhodu, že stačil jen malý déšť a hladina spodní vody 

stoupla natolik, že hřiště bylo okamžitě silně podmáčené. To se dělo i v letních 

měsících, takže se stal povrch velmi nekvalitním. Hřiště se zde udrželo jen necelý 

rok a půl. Kdy se z pozemků přilehlých ke statku vytvořil základ pro budoucí státní 

statek
164

.  

Do vedení statku se dostal Koprda J. Vhledem k jeho poloze, která byla 

mezi dvěma velkými poli, bylo zde rizikové používat různá hnojiva o práškování 

nemluvě. Tak bylo rozhodnuto, že se hřiště přestěhuje na jiné místo. Bylo vybráno 

místo jen 200 metrů vzdálené od prvního hřiště. 

  

                                                 
163 Podle ústního sdělení Jaroslavy Kudrnové (Slapy 34, Praha-západ) dne 10. února 2011 
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 NĚMEČKOVÁ, B., a kolektiv, Slapy, Praha: Polygrafia, 1990, str. 53 
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11.5 Hřiště u Habrů 

 Jedná se již o současnou polohu hřiště, na kterém se hraje již něco kolem 60 

let, což je v kontrastu s předchozími událostmi vcelku malý zázrak. Pozemek, na 

kterém se dnešní hřiště nachází, bylo bývalé pole. Hřiště se nachází ve svahu 

směřujícím k bývalému sadu. Před tímto sadem byl vysázen tenký pruh habrů, 

odtud odvozen název hřiště u Habrů.  

Hřiště bylo předtím koncipováno ne jako hřiště pro fotbal, ale jako hřiště 

pro Sokol, který ve Slapech působil již před založením S.K. Slapy. Proto se úprav 

na hřišti poté účastnili nejen členové S.K. Slapy. Zajímavostí slapského hřiště je 

jeho již zmiňovaný svah. Ze začátku byly snahy hřiště srovnat, ale horní část hřiště 

je položena na tvrdé skále, což úpravy do jisté míry znemožnilo. Část zeminy byla 

sice odstraněna, ale pro dosažení rovné plochy by muselo být odstraněno velké 

množství skály, od čehož bylo upuštěno. 

 Když se v roce 2006 dělaly průzkumné vrty a hřiště se zaměřovalo. Zjistilo 

se jednak, že nad tvrdou skálou je v horní části hřiště ponecháno jen asi 1,5 m 

zeminy, což má za následek při letních suchách zaschnutí skoro poloviny hřiště. 

Skála v horní části a sklon hřiště, které se od poloviny vyrovnává, má za následek 

zadržování vody v dolní části hřiště, kde je pak velmi měkká půda skoro po celý 

rok. Celkový výškový rozdíl je 4 m
165

! 

 I přes tento hendikep není stěhování na pořadu dne. Na hřišti docházelo a 

dochází k úpravám postupně. Úpravy se nesly v duchu například montáže laviček 

nebo instalace pletiv za brankou, pro zamezení zakopávání balonů a hlavně stavbě 

prvních kabin. K těmto účelům byly opět zřizovány brigády. K největší úpravě 

slapského hřiště došlo v roce 2007, kdy přemnožená divoká prasata z okolních lesů 

zryla celé hřiště a významně tak ohrozila začátek sezony. Situace byla natolik 

kritická, že k rytí docházelo prakticky každý den a hřiště bylo ve velmi 

zdevastovaném stavu.  

Proto bylo přikročeno k nemalé investici a hřiště bylo oploceno nízkým 

plotem. Stav trávníku se brzy vrátil do normálu a zároveň bylo zabráněno další 

devastaci.   
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 Podle ústního sdělení Jakuba Laštovky (Buš 258, Praha-západ) dne 12. února 2011 
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12 Diskuze 

 Následující řádky jsou směřovány především těm, kteří by chtěli přispět 

k rozvoji fotbalu, ať už v celé České republice, nebo konkrétně v okrese Praha- 

západ. Budoucnost fotbalového klubu Sokol Slapy může být do značné míry 

nejistá. Co udělat proto, aby se klub, který píše svou historii již 80let zachoval 

v podobě  jaké ho známe dnes? Pokud chceme myslet na budoucnost je potřeba 

začít u těch nejmladších hráčů a hráček. Věnovat se mládeži. To může být dnes 

problém, jelikož vznikají nové moderní sporty, které také lákají do svých řad mladé 

sportovce. Jak je nalákat zrovna k fotbalu? Sokol Slapy bohužel již více než pět let 

nepřihlásil do soutěže žádné družstvo žáků nebo přípravky. Což do budoucna bude 

představovat veliký problém. Poslední odchovanci, kteří hráli za žákovské 

družstvo, již nastupují v kategorii dospělých. A nástupci těchto hráčů jsou 

v nedohlednu. Proto se stále častěji objevují hráči, kteří nejsou původně ze Slap. 

Tito hráči jsou v klubu často jen na jednu sezonu, protože dojíždění z Prahy nebo 

z nejbližšího okolí je často omrzí. Toto je však největší problém vesnického 

fotbalu. Když je málo dětí, tak i jakákoliv snaha o zřízení žákovského družstva je 

předem odsouzena k nezdaru. V nejbližším okolí Slap je pouze jedno družstvo, 

které pravidelně přihlašuje žáky do soutěže a to družstvo Štěchovic. Sokol Slapy 

zde má také několik odchovanců, ale poslední praxe potvrdila, že po skončení 

působnosti v žácích a následně v dorostenecké kategorii, se do mateřského klubu 

vrátilo minimum hráčů. Bohužel se cítili být spíše hráči Štěchovic nežli Slap. Na 

jejich obranu nutno dodat, že se jim nikdo nemůže ani v nejmenším divit, když 

celou svou dosavadní karieru strávili v cizím klubu. Poté se těžko přesvědčuje 

k návratu tam, kde nikdy nehráli. Z toho rovněž vyplývá, že dnešní hráči nejsou 

zvyklí se postarat o dění mimo hrací plochu. Opět se o chod klubu stará pouze pár 

zatvrzelých členů, kteří obstarávají nezbytné práce před anebo během utkání. 

Spousta mladých hráčů, nebo hráčů, kteří nejsou místní, si pouze odehrají svých 

devadesát minut a tímto jejich práce pro klub končí. Což je na vesnické úrovni 

fotbalu nepředstavitelné. Do budoucna je nutné přivést mladé hráče, ale i hráče, 

kteří tu nastupují pouze krátce k odpovědnosti za klub a probudit v nich ochotu 

k těmto úkonům.  
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 Z jakého důvodu jsem se ve své tolik práci nevěnoval období devadesátých 

let? Výsledky fotbalových utkání a jejich průběh jsem se snažil získat na 

Fotbalovém svazu okresu Praha-západ, kde mi nebylo pro neochotu pracovníků 

vyhověno. Rovněž nebyly sděleny informace ani předsedovi slapského fotbalového 

klubu, kterého jsem požádal o pomoc při získávání údajů. Ani přes jeho jméno 

nebylo žádosti vyhověno, pro přílišnou zaneprázdněnost svazu. Tímto aktem 

považoval Fotbalový svaz okresu Praha-západ tuto věc za uzavřenou. 
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13 Závěry 

Tato diplomová práce popisuje nelehkou historii slapského fotbalu. Zabývá 

se zejména fungováním klubu, neustálým stěhováním hřiště a výsledky v letech 

1930-2010. 

Historie slapského fotbalu má dlouholetou tradici. Fotbal se zde hrál 

vždycky, ale dříve spíš jen pro zábavu. Až od 31. 5. 1930 zde vzniká první 

fotbalový klub a od té doby můžeme hovořit o organizovaném fotbalu ve Slapech. 

 Mezi nejtradičnější rivaly třicátých let 20. století byly Nový Knín, 

Štěchovice, Pikovice a Měchenice. Zápasy těchto týmů vždy měly 

zvláštní bojovnou atmosféru.  

 Nejlepší výsledky slapský celek dosahoval s týmem Pikovic. Za to mezi 

nejhorší statistiky lze zařadit souboje s velkým rivalem s týmem 

Štěchovic. Se Štěchovickým celkem bylo v historii sehráno nejvíce 

utkání, ve kterých Štěchovice drtivou většinu vyhrály.  

 Největší potupu v historii klubu zažily v roce 1946, kdy slapský celek 

utrpěl hrozivou porážku 1:16. Štěchovice jako jediný z týmů zůstal až 

dodnes tradičním fotbalovým rivalem.  

Jako každý celek, tak i Slapy měly období, kdy se dařilo a naopak, kdy se 

odcházelo domů s ostudou.  

 Nejhorší okamžiky v historii slapského celku je období padesátých let 

20. století. Myslím si, že hlavní problém neúspěchu fotbalistů spočíval 

v nezájmu členů o fungování klubu.  

Fotbalisté nechodili na tréninky a na zápase neprojevovali velkou aktivitu. 

Také se občas nedostavilo ani 11 hráčů, což byl velký problém. Jako hlavní 

problém vidím také špatnou finanční situaci, která se v padesátých letech dostavila.  

 Naopak nejšťastnějším obdobím slapského celku je konec 

sedmdesátých a devadesátých let. V Českém poháru se tým dostává až 

do čtvrtfinále. Také poprvé postupuje do III. třídy. 
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Troufám si tvrdit, že důvodů bylo hned několik. Slapský celek se ocitá 

v dobré finanční situaci. Vzniká dobrá parta mezi fotbalisty, což je na hřišti velmi 

důležité. Hráči se schází vždy ve velkém počtu a mají disciplínu, která slapským 

hráčům vždycky chyběla. 

 Mezi nejvýznamnější počiny let devadesátých bezesporu patří opětovný 

postup do III. třídy okresu Praha- západ. A dlouhodobé setrvání v této 

třídě.  

 Dalším významným mezníkem byla stavba plotu kolem celého areálu 

hřiště proti zamezení vstupu zvěře na hrací plochu.  

 Rovněž vcelku úspěšné působení na zimních turnajích. 

Chtěl bych poděkovat fotbalovým funkcionářům a i hráčům, že se stále o 

klub dobře starají, snaží se, aby klub neupadal a naopak vzkvétal. 

Fotbal je v České republice sport s dlouholetou tradicí jak ve velkoměstech, 

tak i na malých vesnicích. A proto bych byl rád, kdyby fotbal ve Slapech ve své 

tradici pokračoval a časem postoupil i do lepší výkonnostní třídy. Třeba se to 

jednou povede. Kdo ví. 

Diplomovou práci na téma Historie fotbalového klubu Sokol Slapy jsem si 

vybral z důvodu, abych přispěl k rozvoji a větší popularizaci fotbalu ve Slapech. 

Jeden výtisk bude uložen v klubovně Sokola Slapy a každý tedy bude mít možnost 

do práce nahlédnout. 
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15 Přílohy 

Souhrn zápasu s tradičními soupeři z let 1971-1989 

Slapy Soupeř Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

 

Bojanovice 20 9 3 7 47:36 21 

 

Čísovice 11 8 2 1 33:11 18 

 

D. Břežany 15 8 1 5 33:25 17 

 

D. Jirčany 14 7 4 4 30:22 19 

 

Davle 23 5 5 13 44:55 16 

 

Hvozdnice 22 8 6 8 48:39 23 

 

Kamenný P. 17 6 2 9 32:40 14 

 

Klínec 25 9 8 8 47:46 28 

 

Lečice 11 5 4 2 41:29 13 

 

Lešany 16 5 3 8 35:41 13 

 

Psáry 23 12 6 5 48:37 30 

 

Štěchovice 32 11 6 15 57:70 28 

 

 

Výběr darovaných vlajek od soupeřů 
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