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Přílohy 

Příloha č. 1: Původní podoba webu na současné doméně (v roce 2000) 

 
 

 

 

Zdroj: http://web.archive.org/web/20001206034800/http://slavia.fotbal.cz/index.html 

  



Příloha č. 2: Současná podoba webu z roku 2009  

 

 

Zdroj: www.slavistickenoviny.cz 
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Příloha č. 3: Časová osa vývoje webu podle Nova Spivacka 

 

 

Zdroj: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/1/web-2.0-knihovna-2.0-knihovnici-2.0-web-3.0-

a-jak-dal.html?page_id=1299 
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Příloha č. 4: Článek Dorostenky utrpěly debakl na Slovácku 

Dorostenky utrpěly debakl na Slovácku 

 

Publikováno: Neděle, 10.05. 2015 - 19:40:18 
Publikoval: Richi   Téma: Kopaná žen 

Dorostenky Slavie nezvládly zápas na Slovácko a odjíždí domů s vysokou prohrou 0:7. 
Domácí se tak dostali v lize do vedení, slávistky téměř jistě skončí čtvrté.  
 
Domácí Slovácko nastoupilo s posilami z A týmu, čímž bylo jasně dané, jak je tento zápas 
důležitý. Navíc bojují se Spartou o titul a nemohlo si dovolit ztratit body. Na Slavii se před 
výkopem přilepila smůla, z různých důvodů muselo dojít ke dvou změnám v základní sestavě. Od 
začátku zápasu byly karty rozdány, Slavia hrála ze zabezpečené obrany, domácí kombinační hrou se 
tlačili do zakončení. A také si vytvořili první příležitosti, ale Kamila Dubcová z dobré pozice přestřelila. 
V 8. minutě využili domácí závar před naší brankou a nakonec se nechytatelnou střelou prosadila 
Kamila Dubcová. Hned poté jsme museli udělat další změnu v sestavě. Houzarová mohla vyrovnat, 
dostala se do úniku, ale nakonec byla vytlačena ze střelecké pozice a míč získala brankářka. V 25. 
minutě K.Dubcová středem vyslala do brejku M.Dubcovou a v zakončení si bez problémů poradila s 
Nedvědovou. Do konce poločasu domácí ještě párkrát zahrozili, na druhé straně Pakostová se málem 
dostala do zakončení, ale nakonec se vytlačila do zámezí. 
 
Druhý poločas domácí sice měli více míč, ale do zakončení se nedostávali. V této fázi hry byla šance 
soupeře trochu zaskočit, ale do výrazné šance jsme se bohužel nedostali. V 54. minutě měla velkou 
šanci Fabová, ale Nedvědová vyrazila, následný pokus M.Dubcové po rohu opět zneškodnila. 
Slávistky měly možnost zahrát standardní situaci, střelu Novotné brankářka chytla. Rozhodnutí zápasu 
přišlo v 59. a 60. minutě, nejdříve skórovala Fabová a následně ze standardní situace přesně 
K.Dubcová. Bohužel musela následně odstoupit kapitánka Němečková a na defenzivě to bylo znát. 
Sice ještě jeden pokus měla Vydrová, kdy se Růžičková musela protáhnout, ale pak se na nás začal 
valit jeden útok za druhým. Dvakrát se ještě prosadila M.Dubcová, čímž završila hattrick a jednou 
Kubicová. Slávistky odešly s debaklem a po výhře Brna nad Spartou jsme prakticky ztratili šanci na 
třetí místo. Naopak Slovácko nyní vede ligu. 
 
Slovácko - Slavia 7:0 (2:0) 
Slavia: Nedvědová - Hájková (47. Vydrová), Němečková (61. Mrkvičková), Adámková, Bohatová (8. 
Hrtánková) - Blažejová - Novotná, Čiperová, Sehnálková - Houzarová - Pakostová 
Branky: 25., 71. a 79. M.Dubcová, 8. a 60. K.Dubcová, 59. Fabová, 77. Kubicová 

 

Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7792-dorostenky-utrpely-debakl-na-

slovacku 
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Příloha č. 5: Článek Slávisté na hostování 

Slávisté na hostování 

 

Publikováno: Středa, 04.12. 2002 - 20:39:12 
Publikoval: jane   Téma: O Slavii 

Po ukončení podzimní části Gambrinus ligy skončil podzim i většině slávistických hráčů, 
kteří jsou v tuzemských klubech na hostování. Jaký byl jejich podzim a jak se vede 
jejich kolegům v zahraničí? 
 
Největší pozornost je vždy upírána na první ligu. V ní hrají dva slávisté, Lumír Sedláček 
v českých Budějovicích a Marcel Lička ve Viktorii Žižkov. Lumír Sedláček se v úvodu podzimu 
suverénně prosadil do základu Budějovic, uvedl se hattrickem a příslušela mu trochu jiná role než ve 
Slavii - místo krajního záložníka se přesunul do středu a pomáhal tak tvořit hru. Po šesti odehraných 
zápasech se Lumír ze sestavy vytratil - zřejmě to souviselo s herní krizí Budějovic a zkoušením jiných 
hráčů. Sedláček plnil tři zápasy jen roli náhradníka, ale poté se do základu vrátil a svou pozici si udržel 
až do patnáctého kola. Po hattricku z prvního kola se mu podařilo vsítit další dvě branky a dá se říci, 
že Budějovice těží při zahrávání standardek z jeho fotbalového umění. Dlouhou dobu to vypadalo, že 
Marcel Lička si hostováním na Žižkově příliš nepomohl, první dvě utkání a pohárový zápas s 
Domagnanem byl sice v základní jedenáctce, ale pak se objevoval na hřišti nanejvýš na deset minut. 
Výrazně se připomněl, když nastoupil v Poháru UEFA v průběhu prodloužení a vstřelil vítězný gól 
Viktorky. V posledních kolech se dostal do základu hlavně díky trestům svých spoluhráčů, proti Seville 
odehrál ve dvou zápasech 146 minut. Ve druhé lize to vypadalo, že karty jsou u mostecké dvojice L. 
Kreuz - T. Michal jasně rozdány. Zatímco Michal jen leštil lavičku, Kreuz se v nabité konkurenci přeci 
jen do útoku dostal a hlavně dokázal své působení na hřišti gólově zužitkovat. Michal se od lavičky už 
neodpoutal a s Kreuzem si na ní od 9. kola mohli nerušeně popovídat. Lukáš Kreuz se na trávníku 
objevil až v posledním kole. Pozice Jakuba Mejzlíka v Pardubicích se nezdála být tak dobrou, na 
hřiště se sice dostával, ale většinou jen jako střídající hráč na deset, patnáct minut. Změna nastala v 
11. kole, kdy se najednou místo na postu levého beka objevil jako levý záložník, což mu zřejmě 
vyhovuje více ze dvou důvodů: jednak je menší postavy, takže v obraně může mít problémy s 
hlavičkovými souboji a odvracením centrů, a za druhé je ho možná díky jeho výborné technice na 
obránce škoda. Každopádně v záloze odehrál zbytek podzimních zápasů a je jen otázkou, jak se mu 
bude hrát pod jiným trenérem, protože ten dosavadní, Martin Pulpit, odešel do Mladé Boleslavi. V 
záloze Dolních Kounic měl své pevné místo David Kalivoda, několikrát byl vyhlášen nejlepším hráčem 
utkání. Kounice se však nepředvedly na podzim v oslnivé formě a nemohly se odpoutat od dna 
tabulky. To zapříčinilo, že Kalivoda vypadl ze základu na tři zápasy a i když se pak ještě dvakrát do 
něj vrátil, tak už jeho pozice nebyla tak neotřesitelná jako na začátku podzimu. Kounice po podzimu 
okupují patnáctou příčku. Nejvíce ve druhé lize ze slávistů zářil Petr Švancara, odehrál ve většině 
utkání devadesát minut, chyběl jen kvůli trestu za karty. Do 9. kola se mu dařilo střelecky, připsal si 
pět branek, v dalších zápasech však už ani jednu. Střelecká bilance Jána Kozáka v 1. FC Košice se 
zastavila na čísle tři, košický klub se nejdříve pohyboval kolem čtvrté příčky, ale nyní to vypadá, že 
bude mít opět problémy s bojem o záchranu, jen o skóre je předposlední. Kozákova pozice je 
poměrně pevná, na lavičce se objevil jen jednou, jinak byl vždy v základu, i když párkrát byl brzo 
střídán. V jednom utkání se přesunul z útoku do středu zálohy. Další slávista, jenž měl hrát na 
Slovensku, konkrétně v Trenčíně, Filip Stibůrek, si v prvním utkání zlomil nohu, takže se současné 
době stále léčí doma v čechách. V maďarské Ujpešti se mezi obranou a zálohou pohyboval Daniel 
Tchuř, v domácí soutěži se Ujpešti daří a je kolem čtvrtého místa, cestu pohárovou Evropou však 
rázně ukončilo Paris Saint Germain. Dá se říct, že Tchuř hraje vcelku pravidelně, absentoval jen ve 
čtyřech zápasech, a je stále jedním z nejlépe hodnocených hráčů klubu. Poněkud složitá je situace 
ohledně Gorana Sankoviče v řecku, původně měl hrát v Panionisu, ale nakonec zamířil do týmu 
nováčka Akratitosu. Údajně odehrál jen dva zápasy a pak se zranil. Akratitos je na posledním 
nesestupovém místě. 
 

D. Kalivoda Dolní Kounice 1030/1350 1/15 

J. Kozák 1.FC Košice 1372/1620 3/17 
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L. Kreuz Most 446/1350 3/8 

M. Lička Žižkov 827/1920 3/18 

T. Michal Most 111/1350 0/2 

J. Mejzlík Pardubice 584/990 1/10 

G. Sankovič Panionios ?/? ?/? 

L. Sedláček české Budějovice 1018/1350 5/14 

F. Stibůrek Trenčín 67/90 0/1 

P. Švancara Opava 1078/1170 5/12 

D. Tchuř Ujpeš? 1194/1800 0/14 

Poznámka: první sloupec znamená počet odehraných minut / maximálním počtem minut, které hráč 
mohl strávit na hřišti Druhý sloupec vyjadřuje počet branek / počtem zápasů 

 

Zdroj: http://slavistickenoviny.cz/clanek/1004-slaviste-na-hostovani 

  



Příloha č. 6: Článek Statistické okénko  

Statistické okénko - 1. kolo 

 

Publikováno: Středa, 30.07. 2014 - 13:51:19 

Publikoval: quelhar   Téma: Synot liga 

Ke Slavii se konečně přiklonilo štěstí, které už pěkných pár let postrádala a v zápase, ve kterém nebyla 

lepším týmem, dokázala získat tři body. Tím prolomila hned několik špatných sérií.  

 

Na sociálních sítích to těmito statistikami žilo už večer po zápase, ale hodí se je připomenout také zde. Tak tedy, 

Slavia vyhrála na Slovácku poprvé od doby, kdy tam vyhrál František Straka 3:1 ve 12. kole sezóny 2011/12. Branky 

Slavie tehdy dávali v první půli dvakrát Petr Janda a jednou Jan Blažek, za Slovácko snížil ve druhé půli Ondřejka. V 

minulé sezóně Slavia na Slovácku prohrála a protože doma uhrála jen remízu 1:1, poslední výhra Slavie nad 

Slováckem se tak datuje do 23. kola sezóny 2012/13. Tehdy to byl předposlední zápas pod Petrem Radou a o hubené 

výhře 1:0 rozhodl již ve 26. minutě Karol Kisel. 

 

Slavia venku stále nevítězí příliš často, z posledních 13 ligových zápasů venku vyhrála teprve podruhé (na jarní výhru 

1:0 na hřišti Bohemians si jistě všichni vzpomenou). A ještě méně často se Slavii stane, že zápas venku, ve kterém 

prohrává, dotáhne k vítěznému konci. To se naposledy stalo ve 4. kole sezóny 2010/11, kdy sešívaní zvítězili v Brně 

3:2, přestože prohrávali už 0:2. Branky Slavie v tom zápase zaznamenali Jaroslav Černý, Karol Kisel a Lukáš Jarolím. 

Dvě branky venku vstřelila Slavia naposledy v 15. kole sezóny 2012/13, to však prohrála v Hradci Králové 2:3, 

branky Slavie tehdy vstřelili Milan Nitrianský a Karol Kisel. 

 

Zápasy venku jsou pro Slavii dlouhodobě velkým kamenem úrazu. V posledních třech sezónách v nich totiž nasbírala 

jen postupně 7 (11/12) a dvakrát 11 (12/13 i 13/14) bodů. Loni například Slavia prohrála venku hned 10 z 15 zápasů. I 

tentokrát měla Slavia k porážce velmi blízko a při hodnocení zápasu bychom všichni měli mít na paměti, že Slavia 70 

minut tahala za kratší konec. Navíc jí pomohl sudí, protože si nic nenalhávejme, pokud by zákroky jako ty od Juhara a 

Baéze provedl soupeř, drtivá většina z nás by byla přesvědčena, že Slavii sudí poškodil. Samozřejmě, sudí především 

z minulé sezóny mají Slavii hodně co vracet. 

 

Na ostatních ligových trávnících si favorité, kteří vesměs začínali venku, vedli se střídavými úspěchy. Sparta začala 

vítězstvím na hřišti Bohemians, ale jak by zápas dopadl nebýt hrubice golmana Havránka a benevolence sudího 

Zelinky, to si můžeme jen domýšlet. Bohemians opět ukázali, že především na domácím hřišti budou pro každého 

velice nepříjemným soupeřem. 

 

Naopak Plzeň hned na úvod ztratila v Příbrami a rozpoutala tak mediální vlnu (živenou především deníkem Sport) 

ohledně odvolání trenéra Uhrina. Je nepopiratelné, že v úvodu sezóny má situace v Plzni k ideálu hodně daleko, na 

druhou stranu jde dle mého o poměrně očekávetelný vývoj. Plzni chybí přirozená obměna kádru a spekulace o tom, že 
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kabina jde proti trenérovi se mi jeví jako pravděpodobné. Nevěřím, že Plzeň se z této situace dostane a myslím, že ani 

změna trenéra v dlouhodobém horizontu nepomůže. V součtu s minulou sezónou Plzeň z posledních pěti ligových 

zápasů vyhrála jen jeden, čtyřikrát remizovala. 

 

Úspěch v podobě vítězství slavila Mladá Boleslav, které Jihlava nekladla příliš velký odpor. Naopak Liberec ztratil 

remízou na hřišti Českých Budějovic a to ještě mohl být rád, domácí měli ke třem bodům rozhodně blíže. Stejně se 

vedlo i dalšímu týmu, který jistě pomýšli na pohárové příčky, Teplice remizovaly na hřišti druhého nováčka Hradce 

Králové. 

 

Jediné vítězství o dvě branky si v prvním kole připsal na konto Jablonec, ten také jako jediný z pohárových adeptů 

začínal doma. Výhra proti Brnu je očekávaný výsledek a osobně bych jej nepřeceňoval a s hodnocením toho, jak si 

Jablonec v lize povede počkal na to, co bude předvádět především na hřištích soupeřů. 

 

Z hlediska blízké budoucnosti Slavie byl zajímavý souboj Dukly s Ostravou. Vyrovnaný zápas, ve kterém největší 

šanci měli domácí, skončil zaslouženou remízou. Baník však ukázal, že má daleko k tomu zoufalému týmu, kterým 

byl ještě na začátku jara tohoto roku. Především Narh a de Azevedo jsou velmi nebezpeční hráči a Slavia si na ně 

bude muset v Edenu dát velký pozor. Co se týče domácích, zápas příliš nanapověděl, co se od nich v průběhu sezóny 

bude dát očekávat. 

 

PS: Původně toto statistické okénko mělo být jen o Slavii a věnovat se podrobným statistikám, protože je však Synot 

liga dosud nezveřejnila a další domácí zápas čeká Slavii již v pátek, jsou zajímavosti o Slavii doplněny opět jen 

stručným souhrnem ostatních ligových výsledků. 

 

Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7476-statisticke-okenko-1-kolo 
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Příloha č. 7: Článek Hodnocení slávistů 

Hodnocení slávistů - 14. kolo 

 

Publikováno: Sobota, 08.11. 2014 - 12:19:56 

Publikoval: Alanor   Téma: Hráči Slavie 

Slavia sice na Dukle uhrála cennou remízu 2:2, ale po celý průběh zápasu byla po herní stránce 

horším celkem. 

Slavia sice dvakrát vedla, ale ani jednou nedokázala vedení dlouho udržet. Nadále tak platí tristní 

bilance jednoho udrženého čistého konta. Sešívaným se sice poměrně často daří gólově se prosadit v zápase jako 

první, ale bohužel to nemá valný bodový efekt, přitom jsou týmy, které poté, co vstřelí branku jako první, mohou 

takřka jistě počítat s plným bodovým ziskem. 

První poločas byl rozhodně zajímavější než ten druhý. Dukla sice byla, a to zvláště v úvodu, lepším 

týmem, ale Slavia dokázala kontrovat vysokou produktivitou. V půli ale dle mého názoru trenér Beránek zcela 

nesprávně vystřídal Boudjemaau, když se nabízelo střídání mnohem horší dvojice Černý, Hrubý. Druhou půli už 

tak tým z Edenu zcela rezignoval na jakoukoliv mezihru a jen se bránil. Tlak Dukly byl ale spíše platonický, a 

tak zápas skončil remízou. 

Na závěr dvě drobnosti. Pochvalu si zaslouží sudí Kocourek, z kterého jsem sice měl kvůli jeho pověsti 

obavy, ale utkání odřídil s přehledem. Tou druhou je návštěvnost 6080 diváků. Jistě tím byl myšlen počet 

fanoušků Dukly, kteří na Julisku dorazili od jejího přejmenování z Jakubčovic. Gratuluji k tomuto krásnému (byť 

přiznejme si, trochu nadsazenému) číslu! 

Hráči jsou hodnoceni na stupnici od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší). 

Matej Rakovan - 4 - Zatím se potvrzuje můj předpoklad, že Rakovan není lepším brankářem než 

Hrubeš. A opět musím zopakovat, že Slavii schází Berkovec. Proti Dukle Rakovan lehce chyboval při druhé 

obdržené brance. Nebyla to snadná střela, ale podle mě se chytat dala. Ve druhé půli i nejistě vyběhl po rohu a 

připravil tím Dukle gólovou šanci. Mimo to několikrát jistě zasáhl proti lehčím střelám. Horší čtyřka. 

Martin Dobrotka - 4 - Dal sice gól poté, co se výborně prosadil ve vápně po rohovém kopu, ale po 

herní stránce to byl asi jeho nejhorší zápas v tomto ročníku. Na pravém kraji obrany často chyboval a pouštěl 

hráče do nebezpečných centrů, první branka je hlavně jeho, když v rozhodující okamžik podklouzl a daroval 

hráči Dukly šanci. Herně tak na 2-3, s tou pěknou branku ještě čtyřka. 

Martin Latka - 5 - Od stoperů zápas tak na horší pětku. Latka trochu zaváhal, když u druhé branky 

příliš ustupoval. Na druhou stranu vyhrál hodně hlaviček a dobře ubránil gólově potentního útočníka Beauguela. 

Jiří Bílek - 5 - Podobně jako u Latky zápas na horší pětku. Defenziva příliš nefungovala, ale myslím si, 

že to bylo spíše chybou slabé pravé strany a hlavně špatného středu hřiště než-li stoperů. 

Martin Juhar - 5 - Navázal na svůj dobrý výkon z minulého utkání a zahrál uspokojivě. Měl pár 
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menších zaváhání, stejně jako několik dobrých zákroků. Dohromady ucházející ligový výkon a průměrná 

známka. 

Aldo Baéz - 4 - Podle některých zdrojů dostal svou 8. žlutou kartu, čímž by v posledních zápasech 

podzimu chyběl. Nenahraditelná ztráta by to nebyla, v dosavadním průběhu svého působení se Baéz jeví jako jen 

tak tak průměrný hráč. Proti Dukle náš střed moc nefungoval, Baéz měl dobrý moment, když vybojoval míč před 

naším druhým gólem, na druhou stranu předvedl několik chyb, jako když zmatkoval při pokrývání hráčů, vyhnal 

Juhara od jeho hráče a sám posléze souboj vypustil. 

Jaromír Zmrhal - 4 - Lepší čtyřka, v záloze patřil k našim lepším hráčům, ale doplatil na celkově 

slabou hru Slavie v poli, kterou nedokázal pozvednout. Několikrát dobře zasáhl při obranné činnosti, škoda, že 

mu v první půli o kousek nevyšla pěkná přihrávka do úniku na Černého. 

Damien Boudjemaa - 5 - Podobně jako zbytek týmu nezahrál nijak úžasně, ale v první půli, kterou 

odehrál byl podle mě právě on nejaktivnějším hráčem naší zálohy. Štastně nahrál na gól Škodovi, dozadu příliš 

nepomohl, byť v první řadě podle mě špatně bránil Dobrotka. Jeho stažení bylo pro mě nepochopitelné a hře 

Slavie uškodilo. 

Robert Hrubý - 3 - Nacentroval sice na první branku z rohu, celkově ale zahrál dosti podprůměrně. 

Vidět nebyl, ztrácel míče, svou chybou také založil akci před první brankou Dukly. Mnohem slabší výkon než 

minule. 

Milan Černý - 3 - Dál pokračuje ve své mizérii. Při útočných akcích naprosto lacině odevzdával míče, 

v obraně mě pak zaujal v osobním souboji tělo na tělo, po kterém odletěl od hráče Dukly, který mohl pokračovat 

ve hře. Přes opakovaně velice slabé výkony zůstává nadále pevným členem základní sestavy. Co na něm 

Beránek asi vidí? 

Milan Škoda - 6 - Náš nejlepší hráč. Z minima vytěžil maximum možného. Ačkoliv mnoho kloudných 

balónů na něj nešlo, tak dokázal na jeden gól nahrát a druhý sám vstřelit, i když zakončení neměl zrovna těžké. 

Potvrzuje, že je na podzim tahounem týmu. 

Milan Nitrianský - 4 - Při obraně si vedl dobře, dopředu předvedl za poločas jeden dobrý centr, což je 

žalostně málo. Boudjemaa byl lepší. 

 

Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7619-hodnoceni-slavistu-14-kolo 

  



Příloha č. 8: Článek Sobotní večer okoření největší zápas Synot ligy 

Sobotní večer okoření největší zápas Synot ligy 

 

Publikováno: Pátek, 10.04. 2015 - 16:36:49 
Publikoval: tolsimir   Téma: Synot liga 

Již zítra úderem patnácté minuty probíhající dvacáté hodiny sobotního dne započne velké derby 
pražských S. Na letenském stadionu se představí Slavia. Zápas je možno sledovat na ČT Sport.  

Dva hvězdné mančafty, výběry toho nejlepšího z ligy se pravidelně minimálně dvakrát do roka 
utkávají, aby změřily svoje síly a popraly se jednak o pomyslný titul Vládce Prahy, ale i prokázaly, 
že tím nejlepším týmem v malé zemi v srdci Evropy jsou právě ony. Letenské tradičně zdobila silová hra, velmi 
dobrá obrana a umění dotlačit do soupeřovy brány vždy alespoň nějaký ten gól, který zajišťoval úspěch. Naproti 
tomu Slavia, to vždy byla jasná volba, pokud se chtěl český fanoušek bavit fotbalem plným technických fines, 
rychlého přechodu do útoku a originálních řešení nastalé situace na hřišti.  

Předchozí odstavec jako by vypadl z nějaké bulletinu, který má za úkol nalákat zahraniční fanoušky na český 
fotbal, že? Smutné je, že kdybychom ho četli nějakých 6 let zpátky, nedalo by se proti tomu nic namítat. Leč 
situace se krapet změnila, Slavia sice stále má v kádru několik hráčů, kteří by mohli navázat na tradici technické 
hry, jenže jednak jich je zoufale málo a druhak celková kvalita týmu není na takové úrovni, aby se tomu mohla 
hra přizpůsobit. A nebo? Slavia zítra nastoupí na hřišti rivala pravděpodobně podobně jako v Plzni s velmi 
defenzivním záměrem, je třeba se však ptát, zda je to skutečně zapotřebí. Druhý tým tabulky totiž žádnou extra 
formou neoplývá, předposlednímu Hradci sice nasázel tři góly, ale kdo zápas viděl, jistě uzná, že o nějakou 
smršť se tedy nejednalo. O tu se sice mohlo jednat v kole předchozím, proti Teplicím měli rudí šancí dost, 
vyplývalo to však mimojiné právě z velmi bojácné taktiky, tak vlastní Petru Radovi. 

Když si vzpomeneme na podzimní duel těchto dvou soupeřů, pravda na jiném hřišti, tak zde Slavia hrála ne jen 
vyrovnanou partii, ale byla v určitých momentech zápasu i lepším týmem. Jistě, když už byla řeč o formě 
soupeře, bylo by na místě se zastavit právě i u Slavie, kde to je pohříchu ještě daleko horší, průměrný výkon 
proti slabé Bohemce, který navazoval na trapné vystoupení v Brně, to není nic, co by týmu nějak zvedlo 
sebevědomí. Ale vzpomeňme si na zápasy před derby na podzim. Domácí prohra s Brnem, podobně tragický 
výkon jako nyní v Brně právě na Bohemce. Přesto tým dokázal do derby přepnout a hrát zcela jinak. A nebýt 
dobrého výkonu gólmana Bičíka a především ojedinělé smůly v koncovce u Milana Škody, kdo ví, jak by zápas 
dopadl. 

Aby nedošlo k mýlce, opravdu si nemyslím, že by Slavia byla zítra favoritem. Bude jí mimojiné totiž chybět hned 
několik klíčových hráčů, pro připomenutí jistě půjde o dlouhodobé marody (Mičola, Vyhnal, Kodr), dále 
Vukadinoviče a Deliho a pravděpodobně i Zmrhala a minimálně jednoho z dvojice Bílek - Latka. A to už je 
slušný lazaret. I proto by cokoliv jiného než porážka Slavie byla překvapením. Šlo mi však jen o naznačení a na 
základě posledního vzájemného zápasu i poukázání, že mezi zítřejšími dvěma soupeři by nemusel, pokud by k 
tomu Slavia přistoupila podobně jako na podzim, až tak obrovský rozdíl, jaký se možná čeká. Leč bojím se, že 
nás čeká spíše 'druhá Plzeň'. 

Tip na sestavu: Berkovec - Mikula, Fialka, Latka, Tamás - Švec, Hrubý, Baéz, Dostál - Kenia - Škoda 

kurzy bet365: 1.29 - 5.50 - 9.50 
 

 

Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7759-sobotni-vecer-okoreni-nejvetsi-

zapas-synot-ligy 
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Příloha č. 9: Graf k otázce objektivity článků   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 10: Statistika čtenosti sportovních serverů, říjen 2014   

web  počet návštěv unikátní návštěvníci reální uživatelé  
průměrný strávený čas 

 (reálnými uživateli)   

sport.cz 104 384 431 7 021 290 2 140 940 1:05:15 

idnes.cz|Sport 30 611 836 1 838 637 734 276 1:00:40 

blesk.cz|Sport 19 123 819 1 381 397 640 513 31:32 

aktualne.cz|Sport 21 477 241 1 010 486 426 999 24:08 

livesport.cz 22 078 946 961 345 266 198 3:46:17 

lidovky.cz|Sport 7 281 170 473 585 219 899 29:27 

denik.cz|Sport Deník 2 186 564 420 897 216 679 10:31 

nova.cz|TN.CZ|NOVA 

SPORT 
958 324 377 340 186 799 5:45 

onlajny.com 5 474 249 300 436 136 150 1:19:30 

hokej.cz 4 428 895 394 372 132 333 33:05 

ronnie.cz 4 161 700 297 904 129 643 34:13 

eurofotbal.cz 9 773 695 329 223 113 158 1:50:04 

sportrevue.cz 2 044 858 148 323 98 540 4:56 

behej.com 1 096 039 125 844 61 459 19:33 

nhl.cz 2 452 470 152 067 60 368 32:33 

sparta.cz 945 741 129 647 58 295 9:53 

tenisportal.cz 6 535 459 169 561 57 500 2:23:31 

sportovninoviny.cz 312 997 74 608 29 280 7:50 

efotbal.cz 1 088 965 71 949 27 986 33:34 

mtbs.cz 721 167 68 502 27 106 26:32 

hattrick.cz 256 198 41 612 20 793 9:02 

kolo.cz 104 391 28 910 15 990 4:13 

milujufotbal.cz 53 469 18 190 5 312 5:21 

golf.cz 131 924 16 838 4 408 20:31 

tiscali.cz|Zprávy|Sport 74 334 34 934 21 671 3:50 

dolekop.com 125 75 43 0:52 

fotbalnaplno.cz 3 1 1 0:00 

 

Zdroj: http://www.kurzy.cz/~nr/netmonitor/sport/?m=RU 
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Příloha č. 11: Článek P.Řehák: Je to zločin na fanoušky! 

P.Řehák: Je to zločin na fanoušky! 

 

Publikováno: Středa, 05.10. 2011 - 18:00:00 
Publikoval: Richi   Téma: Rozhovory 

Před dvěma měsíci odešel Pavel Řehák ze zachráněné Slavie za novým angažmá do Saudské Arábie. Jenže 

nyní do Slavie přišel František Straka a zarytého slávistu to nenechalo chladným. Pro náš web nám poskytl 

rozhovor na téma angažování rudého trenéra. 

 

Odešel jste ze Slavie před necelými dvěma měsíci, co říkáte na věci, které se udály po vašem odchodu? 
Ze Slavie jsem odešel na začátku srpna, když jsem dostal tuto velice zajímavou nabídku a kdy jsem také věděl, že 

Slavia je oddlužená, zachráněná a nasměrovaná ke stabilizaci v tomto soutěžním ročníku. Vize postupného a cíleného 

začleňování odchovanců do A mužstva se mi samozřejmě také líbila. Zranění několika hráčů byla určitou komplikací, 

ale určitě to nemělo nastartovat kroky, které vyvrcholily tímto zločinem na slávistické fanoušky! 

 

Kdybyste byl ještě stále trenérem béčka a k áčku by přišel František Straka, jak byste reagoval? 
To bych nepřekousl, jako to nemohu překousnout doposud! 

 

Co říkáte na rozhodnutí Ondry Zlámala, který kvůli tomu odešel ze Slavie? 
Moc si Ondry vážím, ale zároveň si myslím, že se mohl svobodně vyjádřit, že jako slávista s tímto tahem nesouhlasí. 

Je přeci špatně, když z klubu odejde (i když tedy dobrovolně) slávista kvůli této lidské nule, která se oháněla 

sparťanským srdcem! Ale ona ta nula byla vlastně odmala slávistou... to když jsem si v mediích přečetl, tak se mi nad 

tím chtělo zvracet, jak se chce touto podlostí zalíbit slávistům a sparťany bez mrknutí oka spláchne do kanálu... 

 

Jak moc znáte Straku a jak na vás vždy působil jako trenér a co si myslíte o jeho vztahu ke Spartě? 
K tomu bych se ani nechtěl vyjadřovat, je mi ze všeho zle. 

 

Co byste vzkázal naštvaným fanouškům a je nějaká hranice, kam by nespokojenost neměla dojít? 
Přál bych si, aby to nebylo jako s Olomoucí, kdy došlo k přerušení zápasu. Ale cítím s nimi, hlavně ať fandí hráčům. 

Každopádně jestli má Straka svědomí, tak to položí, nejde přeci pracovat v prostředí, kdy jsou všichni proti němu. S 

kým se bavím, tak na něho budou nadávat. 

 

Jak se stavíte k situaci béčka, kdy má během osmi zápasů už čtvrtého trenéra? Co to může udělat s mladými 

hráči? 
Mladí jsou kreativní, tolik ty změny neberou. Každý trenér jim může něco dát. Důležité je, aby byli spokojeni a svým 

přístupem se dostali do áčka. 

 

A jak se máte v Saudské Arábii? 
Máme tady za sebou čtyři kola s bilancí tří výher a jedné prohry. Teď je tu také reprezentační přestávka, takže celkem 

normální fotbalový život, kdy nevíte co bude za 14 dní, protože trenéři se tady mění jako "Strakovo rudé srdce za 

červenobílé" ... 

 

Zdroj: www.slavistickenoviny.cz/clanek/6317-p-rehak-je-to-zlocin-na-fanousky 

 

 

 

 

Příloha č. 12: Článek Slavie zuří: Výkon jako z divize. Je snad na cestě Pastoor? 
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Fanoušci Slavie zuří: Výkon jako z divize. Je snad na cestě 
Pastoor? 

To je bída. Pět porážek v řadě posílá Slavii tabulkou Synot ligy níž a níž. Naposledy tým padl na půdě 

Jihlavy 0:1. „Inkasovaný gól s námi zamával. A asi nemáme takovou kvalitu, abychom soustředěnou obranu 

přehráli,“ řekl po utkání trenér Pražanů Miroslav Beránek. Fanoušci ale zuří, a dokonce spekulují o tom, kdy 

dlouho vyzdvihovaný kouč v klubu skončí. 

 

„Pohled na tabulku je hodně nepříjemný. V kabině si musíme udělat pořádek a už se to nesmí opakovat. 

Začíná hořet voj, jak se říká. Sami jsme se do této situace dostali, sami se musíme z ní vylízat,“ bouřil Jiří 

Bílek, jenž místo zraněného Martina Latky nastoupil s kapitánskou páskou. 

 

Na tohle ale fanoušci neslyší a na webu slavistickenoviny.cz dávají týmu co proto. „Připadá mi, že loňské 

sněhy se vrací. Nemám nervy to sledovat,“ stěžoval si jeden z přispívajících „Kornovo“. Nespokojený byl i 

další z fandů diskutující jako Marcocruz. „Já myslel, že hráči se dušovali, že Bohemka se nebude opakovat. 

Super, takže nejubožejší tým téhle sezóny a my si ani neškrtneme,“ napsal zjevně nazlobený. 

 

Fanoušek pod nickem „Falk“ sice Slavii hájil oslabenou sestavou, ale byl v drtivé menšině. „Každý kdo 

trošku fotbalu rozumí, při této sestavě musel očekávat mizernou hru. Už je to horší jak v minulé sezóně,“ 

domnívá se. 

 

Našli se i takoví příznivci, kteří už se pustli, byť s nadsázkou, do hledání nástupce Miroslava Beránka. „Už 

jsou nějaké spekulace o tom, kdo přijde místo Beránka? :-) Alex Pastoor je snad volnej... No a Rada taky 

nemá do čeho píchnout, Franz nejpozději příští týden...,“ ulevil si diskutující pod jménem Edwardtheiron a 

připomněl bývalé trenéry Slavie. 

 

Další z příznivců ale měli jasno, že za tohle současný trenér nemůže a vina je na fotbalistech. Myslí si to 

třeba Jufoun. „Umí ti naši hráči aspoň trochu kombinovat? Nemohu si pomoct, ale tohle je tak divizní výkon. 

Vždyť tam není ani trochu snahy, fotbalovosti, nechtěli by kluci radši do fabriky, udělat si osm hodin, a jít v 

klidu na pivko? Za toto bych je nakopal do zadku,“ nebral si servítky. 

 

Se zajímavým návrhem pak přišel Carlos Segi. "Platů by se měli hráči vzdát ve prospěch nějaké nadace 

nebo dětského domova, alespoň někoho by potěšili, když už ne fandy Slávie," napsal fanoušek v mailu 

určeném deníku Sport. 

 

Zdroj: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-synot-liga-rocnik-2014-15/216255/fanousci-

slavie-zuri-vykon-jako-z-divize-je-snad-na-ceste-pastoor.html 
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Příloha č. 13: Článek Otevřený dopis slávistů k I. Haškovi 

Otevřený dopis slávistů k I.Haškovi 

 

Publikováno: Pátek, 08.04. 2011 - 08:39:03 
Publikoval: Redakce   Téma: Sešívání drží spolu 

Seskupení "Sešívaní drží spolu" se tento týden sešlo kvůli současné situaci ve Slavii a rozhodlo se 
vše řešit. Nyní v první řadě byl poslán dopis předsedovi Ivanu Haškovi, aby jako garant čistoty 
českého fotbalu pomohl slávistické veřejnosti v boji o zachování své tváře, hrdosti a cti. 
Ohrazujeme se proti jakýmkoliv nekalým machinacím s naším klubem! A proto, slávisté, pročtěte si tento 
dopis a šiřte ho celé veřejnosti!  

 
JUDr. Ivan Hašek 
předseda ČMFS 
 
 
v Praze 7. dubna 2011 
 
Vážený pane předsedo, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na utkání našeho milovaného klubu Slavie Praha! 
Je to možná rozhodující zápas o přežití nejstaršího českého fotbalového klubu. Pravděpodobně se nebude hrát 
fair, nestrannost sudích není zajištěna. Neví se přesně, proti komu Slavia nastupuje. Jejím soupeřem je kdosi, 
vydávající se za jejího majitele (tento fakt je dlouhodobě zpochybňován společností ENIC, která za podivných 
okolností ztratila majoritu v klubu). Soupeř Slavie nemá tvář, nemá klubové barvy, nejspíš ani čest.  
 
ČMFS nedávno přijal za svého člena společnost E-Side. Na stejné adrese v Londýně, kde sídlí její mateřská 
společnost, má sídlo i jakási společnost "Slavia Praha Limited". Máme pádný důvod se domnívat, že se schyluje k 
pokusu o převedení práv k hráčům a povinností vůči ČMFS (možná včetně stávajícího registračního čísla) 
současné Slavie na připravený nový subjekt. Koneckonců Legislativní oddělení ČMFS s tím má zkušenosti díky 
dalšímu vršovickému klubu. 
 
Tyto machinace mohou pověst našeho klubu a celého českého fotbalu poškodit na dlouhá léta dopředu. Nelze 
vyloučit, že po takovém "převodu" bude Česká republika čelit další mezinárodní arbitráži kvůli nedostatečné 
ochraně zahraniční investice. Skandály zmítaný český fotbal utrpí další ránu, která mu přízeň sponzorů rozhodně 
nezvýší. 
 
Pane předsedo, po svém zvolení jste deklaroval, že chcete být osobně informován o možném korupčním dění v 
českém fotbale. Věřte, že raději se svým klubem spadneme na samé dno, prožijeme hubená léta bez pohárů, 
titulů a sportovních úspěchů, než abychom přihlíželi tomu, jak nastupuje "nová" Slavia - Slavia, která okradla své 
partnery, společníky, věřitele. 
 
Obracíme se na Vás jako na garanta čistoty českého fotbalu a fotbalového prostředí. Pomozte nejširší slávistické 
veřejnosti zvítězit v zápase pro Slavii nejtěžším - zápase o svou tvář, hrdost a čest. 
Věříme, že se tohoto zápasu nezúčastníte jen jako divák, ale že uslyšíme Váš hlas na straně práva, na straně 
fanoušků. Věříme, že si nebudete chtít připsat asistenci u gólu z pětimetrového ofsajdu. Věříme, že nedovolíte, 
aby sudí odpískal pokutový kop jen proto, že se to někomu hodilo.  
 
Nenastupujeme jako outsideři. Naopak. Jsme síla, kterou není snadné porazit. Protože pravou duší každého 
fotbalového klubu jsou jeho fanoušci. My jsme Slavia! Nedopusťte, aby se v českém fotbale objevila nějaká další. 
 
Za hnutí fanoušků Slavie "Sešívaní drží spolu": 
 
Fotbalový oddíl SK Slavia Praha - Odbor přátel 
Fanklub SK Slavia Praha 
Tribuna Sever 
Slávistické noviny 
Desítka pro domácí, politické hnutí fanoušků 

Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6026-otevreny-dopis-slavistu-k-i-haskovi 
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Příloha č. 14: Graf k Otázce o dlouhodobosti vazeb na SN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 15: Úryvek diskuze k článku Slavia - Žižkov 0:3 z 26. 4. 2008  

Od: Anonym - Sobota, 26.04. 2008 - 23:22:01 
Zdravím všechy, 
od poslední velké přestřelky na SN v době uzavření zimních přestupů jsem sem moc, vlastně skoro 
vůbec, nepsal. Dnes se zdá že další velký flamewar je tu. 
Názorově potřím na stejné křídlo jako Tantalos a pan Jiří. Nikdy sem však nesouhlasil s urážkami, 
něbo nějakými osobními útoky. Tohle přeci nemáme zapotřebí. Víte tito dva pracují s trochu jinými 
druhy informací, určitými indiciemi, které nejsou nikdy stoprocentní (tedy především pan jiří). Pakliže 
tyto náznaky berete jako to čím jsou a naučíte se v nich číst, pak vám dojde dost souvislostí. A věřte 
mi, že těch 70% není nadhodnocené číslo. 
Ještě jednou říkám, že útočit na sebe je to nejhorší co můžeme udělat. Čas nás rozsoudil. Bohužel 
(ani nevíte jak mě mrzí že jsem se v zimě nemýlil) Taxi 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - Žižkov 0:3 (Hodnocení: 0) 
Od: Anonym - Sobota, 26.04. 2008 - 23:41:13 

  

Zdravím Taxi, 
děkuji za Váš příspěvek. Já budu hovořit pouze za sebe. Uznávám, že jsem se bohužel mýlil v tom, že 
jsem věřil, že ligu letos vyhrajeme. Mea culpa. Po dnešním výkonu mužstva jsem uznal už při pomalé 
chůzi domů, že jsem věřil až příliš. Bylo by mou velkou chybou, kdybych názory mých oponentů 
bagatelizoval, což jsem ostatně nikdy neudělal. Máte pravdu, v tuto chvíli nás čas rozsoudil a já si to 
musím teď sám v sobě všechno urovnat. Sokrates 55 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - Žižkov 0:3 (Hodnocení: 0) 
Od: Anonym - Neděle, 27.04. 2008 - 02:51:16 

  

Nemusíte si zase tolik sypat popel na hlavu. Tím co se stalo jsme prohráli všichni, bez ohledu na naše 
názory a předpovědi. Víte hrabat se v minulosti a hledat příčiny neúspěchu má svůj význam... na 
druhou stranu si nejsem jistý jestli takovou diskuzí na SN něco změníme. Spíš by mě zajímalo jakou 
kdo vidí cestu ven. A tím nemyslím jména trenérů či posil, ale spíše obecnou filozofii fungování klubu. 
Taxi 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - Žižkov 0:3 (Hodnocení: 0) 
Od: Anonym - Neděle, 27.04. 2008 - 06:23:55 

  

Pokud mám vidět cestu ven, tak nejdřív si to musím uklidit u sebe. Tantalos správně podotkl, že jsme 
zpanštěli a pokora s prací se vytratily. Já jsem se snažil pochopit 7 až 8 kol, proč míchá KJ se 
sestavou. Snažil jsem se být trpělivý. Jenže pak už to nebylo o hledání a stabilizaci základní 
jedenáctky, pak už to bylo tápání a chaos. Nechtěl jsem přilévat olej do ohně a cítil jsem, že je třeba 
některé vášně a zlosti nějak umírnit, to byla možná moje chyba. Teď, a to máte pravdu, je to tak, že 
jsme prohráli všichni. Na novém Edenu se pokládá tráva a tak to třeba bude mít nějakou vzájmou 
symboliku s novou sezonou a možná i položením nové práce a nových tváří (třeba staronových). 
Příjemnou neděli Sokrates 55 
 
Sokratovi 55 (Hodnocení: 0) 
Od: Anonym - Sobota, 26.04. 2008 - 23:27:36 
Vážený pane, 
pokud jsem se vás dotkl, omlouvám se. Nepovažuji Vás za jednoho z oněch pitomců, kteří už tolikrát 
Jiřímu nadávali. Vy jste byl vždycky slušný člověk a poctivý slavista a máte plné právo ho kritizovat 
nebo s ním polemizovat. 
Můj odsudek je namířen proti nemalému počtu těch anonymů, kteří místo argumentace jenom urážejí. 
Jsem z dnešního výkonu Slavie stejně zdrcený jako vy, ačkoli se přiznám, že jsem si k trenéru 
Jarolímovi už od ledna vytvořil podobný vztah jako k Brücknerovi. Uznávám ho, ale radši bych ho 
viděl jinde. Z nynější situace. i když jsem ji předvídal, jsem zdrcen. Opravdu jsem si přál, abych se 
mýlil, aby se Jarolímovy posily ukázaly v dobrém světle. . 
Co mě ale nejvíc mrzí, že byla do značné míry zlikvidována na Kozlova a Říčkova mládežnická 
základna, která Slavii podržela během nejtěžší finanční krize. Zlikvidovat ji byl krok poškozující Slavii. 
Byl to atentát na budoucnost Slavie. 
To, co jsem označil za vraždění neviňátek, samozřejmě v nadsázce, byl vlastně pokus Slavii přiškrtit. 
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Byl to krok vedený velikášstvím, napoleonským komplexem a ačkoli tak nebyl míněn, byl ve svých 
důsledcích nepřátelský vůči Slavii. 
Mám jediné velké přání. 
Aby si z letošní sezóny vzali slavističtí fandové jedno poučení: nemyslete si, že se za každého hráče 
snadno koupí náhrada, že odejdou Vlček Švec a hned se někdo najde. Nemyslete si, že velké nákupy 
mužstvu prospějí, v tom se Rosen měl poučit z chyb Křetínského. Nevyhánějte své hráče, kterým 
fandíte, nechtějte je měnit za bůhvíjakého obejdu. 
Tantalos 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Sokratovi 55 (Hodnocení: 0) 
Od: Anonym - Sobota, 26.04. 2008 - 23:47:59 

  

Zdravím Tantalosi a věřte mi, že ponaučení si z toho určitě vezmu, říkal jsem Vám, že uznám, pokud 
jsem se něčem mýlil. To velikášství, to je to  
správné pojmenování. Ztratili jsme pokoru a s ni je třeba znovu začít. 
Pokud to ode mne přijímáte, budu rád. Sokrates 55 

 

Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/4599-slavia-zizkov-0-3 
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Příloha č. 16: Úryvek z diskuze k článku Slavia - San Lorenzo 13:0 z 15. 1. 2014  

Re: Slavia - San Lorenzo 13:0 (Hodnocení: 1) 

Od: podol - Sobota, 18.01. 2014 - 18:23:32 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

příteli Sokrate,zdravím.Myslím,že ten nápad na setkání diskutérů SN 
na tribuně při domácím utkání Slávie je výborný.I když pro mne to 
asi v cca 3 měsících nebude možné (operace).Ale když by se to realizovalo,nikde není napsáno,že by 
to nemohlo být častěji.Pak bych se moc těšil-poznat slávisty osobně,nikoli jen pod 
přezdívkou.Uvidíme,jaké budou názory ostatních. 
Podol 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - San Lorenzo 13:0 (Hodnocení: 1) 
Od: Pepino44 - Sobota, 18.01. 2014 - 18:45:26 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Zdravím Podole,já osobně se nějakému setkání nevyhýbám, rád bych se se všemi setkal a poznal je, 
ale myslím, že to bylo myšleno obrazně. I když je to hezká myšlenka,ale bylo to podle mne spíš 
vyzvání abychom chodili na stadion a nečuměli na televizi. 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - San Lorenzo 13:0 (Hodnocení: 1) 
Od: Sokrates55 - Sobota, 18.01. 2014 - 18:48:13 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Dobrý podvečer Podole. 
Předně Ti moc držím palce a věřím, že Ti vše dobře dopadne a třeba se opravdu na té tribuně 
sejdeme. Teď je ale důležitější Tvé zdraví. Před cca rokem jsem na tom byl podobně a také mě čekala 
operace. V pokoře věřím, a doufám, že vše dopadlo dobře a Tobě přeji ten samý výsledek. Věřil jsem 
svému příteli - lékaři, mimochodem také kdysi výborný fotbalista a snad je vše tak, jak má být...... Jak 
říká klasik, života brána je otevřená tak, jak si ji sami dokážeme otevřít.... Třeba se i nasmějeme. Když 
jsem se třeba poprvé viděl s přítelem Martem, tak jsme se na sebe usmáli hned na poprvé (kde jinde 
než "u koně....."), prostě slávisti :-)). 
Sokrates55 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - San Lorenzo 13:0 (Hodnocení: 1) 
Od: podol - Sobota, 18.01. 2014 - 19:49:12 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Sokrate děkuji,budu se snažit.Podol 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - San Lorenzo 13:0 (Hodnocení: 1) 
Od: mart - Neděle, 19.01. 2014 - 12:18:17 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

:D 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - San Lorenzo 13:0 (Hodnocení: 1) 
Od: Barra - Sobota, 18.01. 2014 - 21:14:35 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

 

Dobrý večer příteli Podole, mrzí mě, že na pár týdnů budete částečně mimo provoz. Přeji vám aby vše 
co nejlépe dopadlo a abyste byl brzy opět v pořádku. 
 
Já jsem si vás moc oblíbil po jednom z vašich příspěvků, který jste tehdy podepsal ´smutný Podol´, a 
který datuje z dob, kdy to Slavii nešlo tak dobře. Byla to reakce ze které bylo znát, jak moc vám Slavia 
leží k srdci, a pravidelně jsem si na to vzpomněl, když jsem se tady přihlašoval. Jsem si ale jistý, že 
následující měsíce kluci na hřišti vám tentokrát udělají radost a tím také urychlí vaši revalidaci. 
 
 
Napište, když půjdete na zákrok, ozvěte se nám, jakmile budete v pohodě a bude se vám chtít psát. 
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Budu se moc těšit a držím vám moc palce. Hezký večer. 
 
 
[ Odpovědět ] 
Re: Slavia - San Lorenzo 13:0 (Hodnocení: 1) 

Od: podol - Sobota, 18.01. 2014 - 21:34:15 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Ještě jednou děkuji.Vnuci mi již připravují vybavení,abych mohl  
sledovat dění ve Slávii i jinde než doma.Školení snad zvládnu. 
Zdraví Podol. 
 
Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7264-slavia-san-lorenzo-13-0 
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Příloha č. 17: Úryvek z diskuze k článku SDS sbírku zatím nespustí 

SDS mi zatim pripada dost bezradny, ale to jsem i ja, tezko predpokladat na co by pristoupil takovej 
nebo makovej majitel nebo pseudomajitel. 
Co me ale vydesilo je to heslo pod clankem. Jestli to ctu spravne, je to jako obvykle oni, vy a my? Oni 
smejdi, vy zachranci a my po kterejch se chce, aby se aby to dali jim nebo vam? A druha vec, 
doufam ze v SDS nejsou nejaky hodny bolsevici nebo este hure naivni obcane? To by to dopadlo 
presne jako tehdy. Vubec zminovat osmasedesatej, co to sem kdo taha? Rozhodne pokud ma nekdo 
takovyhle hesla nebo myslenky v palici, je pro me stejnej jako Francove atd. Takze ani korunu. Ted 
teda opravdu nevim, co si mam myslet. Mohl by snad pan Vrba upresnit, o co jde? Je-li to jen 
hloupost, tak bych to rychle vymizel. Je-li to pokus o nejake posileni soudrznosti, tak je to teda hodne 
nepovedeny a taky s tim rychle pryc. 
 
[ Odpovědět ] 
Re: SDS sbírku zatím nespustí (Hodnocení: 1) 
Od: Eluin - Sobota, 23.04. 2011 - 16:33:46 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Já bych to zase takhle nerozebíral. Evidentně šlo o pokus o nějaké jednotící heslo. Rovněž si 
nemyslím, že by paralela se socialismem s lidskou tváří byla z těch nejšťastnějších, ale nevadí mi. 
 
[ Odpovědět ] 
Re: SDS sbírku zatím nespustí (Hodnocení: 1) 
Od: podol - Sobota, 23.04. 2011 - 17:01:37 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Ani jsem si toho hesla nakonec článku nevšiml,ale chápu jej jen 
jako obsah,proti kterému nemůže nikdo nic namítat.A jako pamětník r.1968 musím napsat,že po 
okupaci jsme byli všichni asi v takovém rozpoložení a depresi jako jsme dnes my Slávisté.A to  
většina občanů-nebyl jsem,nejsem a nebudu žádný bolševik a ta 
doba se mi vepsala nesmazatelně do paměti.Stejně jako mým rodičům r.1948 a mým prarodičům 
r.1918.Tak to nikdo nezjednodušujte a nesrovnávejte lidi z r.1968 s pány Francy a 
jemu podobnými.Kdoví,jak za 50 let budeme k smíchu našim potomkům s naší dnešní snahou 
zachránit Slávii.Podol 
 
[ Odpovědět ] 
Re: SDS sbírku zatím nespustí (Hodnocení: 1) 
Od: edenian - Sobota, 23.04. 2011 - 20:21:03 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Podole, pokud se budeme snazit zachranit Slavii Francum atd., budeme k smichu uz zejtra, tak jako 
jsou dnes vsichni kteri sli s hodnymi bolseviky Dubcekem, Smrkovskym a Svobodou zachranovat 
socialismus s tzv. lidskou tvari proti zlym bolsevikum.../ jmena si dosadte/. Je to velmi presna paralela, 
nijak nezjednodusena. Pokud se nam chce pomoci zachranovat Slavii, tedy neco co nema s 
Francema atd. ve sve podstate nic spolecneho, nema prece smysl se ohanet zminenym heslem. 
Naopak mi to pripada nevkusne. Nic vic jsem tim nechtel rici. Popravde neznam nikoho, kdo by v 68 
nespojoval budoucnost s Dubcekem atd. Jenom Rusove rychle pochopili, ze by se to nasledne mohlo 
stat. Otazka je, jestli nas precenili nebo ne :-) Tak si neberte osobne, stalo se. Jsem pripraven 
akceptovat 3.ligu bez tech kreatur ve vedeni klubu. Pravda je, ze licence nic neresi. Sracky zustavaji. 
 
[ Odpovědět ] 
Re: SDS sbírku zatím nespustí (Hodnocení: 1) 
Od: podol - Neděle, 24.04. 2011 - 05:15:50 
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) 

  

Netahejme do toho politiku,bude to moje poslední reakce na toto téma. 
Ozvat jsem se musel,to nebyla adekvátní reakce na jistě neúmyslné přirovnání.Já jsem tu dobu 
prožil,byla pro mne nejtragičtější v životě a těžce jsem na ni doplatil-osobně,profesně i lidsky.Můj přítel 
přišel v prvních dnech okupace o jediného syna, což neunesl a po několika letech živoření si vzal 
život.Neprožil jste dobu období stalinismu,s procesy,tábory a kriminály.Nedivte se, že jakýkoli pokrok,a 
to nepopiratelně byl,vznil obnovený Skaut, začal být svobodnější tisk,vznikly organizace jako KAN 
atd.vzbudil v nás naději,že může být lépe.Těžko to může odsuzovat někdo,kdo tuto dobu 
neprožil.Potom přišla invaze a následné kroky,jeichž psychologie mi připomíná situaci v nynější Slávii. 
Normalizace nepřišla najednou,ale postupnými kroky,s kolaboranty a nastrčenými figurami,s 
vydíráním,vyhrožování a lží.Systém 1 krok vpřed a 3 vzad.Potom prověrky,vyhazování z 
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práce,represe  i proti rodinám a příbuzným.Nemožnost studia pro děti.To vše mne postihlo.To 
srovnání možná naivků s dnešními pochybnými osobami se mne dotklo osobně a považuji je za 
urážlivé a neadekvátní k onomu jednomu řádku,kde kdyby nebyl napsán r.1968,tak byste ani 
nevěděl,že to bylo heslo,které spojovalo většinu národa v odporu proti 
okupantům.Dnes,zatím,můžeme 
verbálně protestovat proti čemukoliv,ale že se lidé bojí napsat, nebo zveřejnit svůj názor k osobě 
pána,možná zapojeného do majetnictví Slávie,že není radno si sním něco začínat,že se ho bojí soudci 
a politici,to je alarmující. 
Končím a ujišťuji,že tento rozvláčný příspěvek byl můj poslední. 
Podol 

 

Zdroj: http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/6060-sds-sbirku-zatim-nespusti 

  



Příloha č. 18 - dotazník využitý k analýze komunity uživatelů SN   

1) Uveďte, prosím, Váš nick na SN.  

 

2) Jste?  

a) muž  b) žena 

 

3)Kolik je vám let?  

a) 10-20 b) 20-30 c)30-50 d) 50 a víc 

 

4) Kde bydlíte? 

a) Praha Vršovice  b) Praha c) Středočeský kraj d) jinde 

 

5) Jak často navštěvujete SN?  

a) každý den  b) několikrát do týdne   c) jednou za týden d) jednou za měsíc  

e) několikrát za rok a méně 

 

6) Jak dlouho navštěvujete SN?   

a) necelý rok b) 1-3 roky  c) 3-5 let d) 5-10 let  e) 10 a víc   

 

7) Co Vás motivuje k navštěvování SN?   

 

8) Co soudíte o úrovni redakčních článků? Jak by dopadly v porovnání s profesionálními 

články v českých médiích?  

a) jsou lepší b) mají stejnou úroveň  c) jsou slabší, mají chyby  d) nevím 

 

9) Jsou články spíš objektivní a neutrální nebo zaujaté?  

a) objektivní b) spíše objektivní c) spíše zaujaté d) zaujaté e) nevím 



10) Kdo je vaším nejoblíbenějším redaktorem a proč?  

 

11) Napsal jste někdy článek k uveřejnění na SN? 

a) ano  b) ne  

 

12) Pokud ano, co Vás k tomu vedlo?  

 

13) Do diskuzního fóra  (pod články) aktivně píšete  nebo jen čtete?  

a) pouze čtu  b) čtu i píšu → (vynechte následující otázku)  

 

14) Pokud jen čtete, proč?  

 

15) Fandíte Slavii, či jinému týmu?   

a) Slavii  b) jinému týmu  c) jsem neutrál 

 

16) Vadí Vám, když na SN píšou i fandové jiných týmů?   

a) ano   b) ne  c) nevím/je mi to jedno 

 

17) Pokud ano, proč? Pokud ne, proč?  

18) Navštěvujete taky diskuze na oficiálních stránkách SK Slavia?  

a) ano   b) ne 

 

19) V čem jsou podle Vás jiné? 

 

20) Chodíte i na chat SN?   

a) ano  b) ne  



21) Jaký je podle Vás rozdíl mezi chatem a obecnou diskuzí (pod příspěvky) tady na SN?   

 

22) Navštěvujete ještě diskuzní fóra jiných týmů?   

a) ano   b) ne 

 

23) Která? Vidíte u nich podstatný rozdíl oproti SN? 

 

24) Je na SN něco, co byste označili (oproti ostatním podobným webům)  jako výjimečné?   

 

25) Přijde Vám, že se diskuze na SN v průběhu doby nějak mění? 

 

26) Je pro Vás důležitá forma vyjadřování? (správná gramatika, stylistika, oslovování apod?) 

a) ano  b) ne  c) nevím / je mi to jedno 

 

27) Proč to pro Vás je / není důležité?   

 

28) Vadí Vám, když se na SN diskutuje o něčem jiném než o fotbale? 

 

29) Proč Vám to vadí / nevadí? 

 

30) Je pro Vás důležité, jak Vás vidí ostatní diskutéři?   

 

31) Myslíte si, že na SN někdo výrazně udává tón diskuzím?  

 

32) Jmenujte lidi (nicky) o kterých si to myslíte. 

 



33) Jmenujte vaše nejoblíbenější diskutéry na SN a připište, co na nich oceňujete? 

 

34) Jmenujte i nějakého „kolegu“, který Vám vyloženě vadí (pokud takový je) – či víc 

takových lid a napište proč.  

 

35) Jaké chování se Vám obecně na ostatních uživatelích nelíbí?  

 

36) Je pro Vás takové chování důvodem k tomu, aby za něj uživatelé dostali ban? 

BAN=zákaz přístupu do diskuzí 

a) ano   b) ne   c) nevím/ je mi to jedno 

 

37) Proč si to myslíte?  

 

38) Setkáváte se nebo se kamarádíte s uživateli, se kterými jste se seznámili na SN?  

a) ano b) ne 

 

39) Chtěli byste poznat blíž (osobně) jiné uživatele?   

a) ano  b) ne c) nevím/ je mi to jedno 

 

 


