PŘEDSTAVUJEME:
Tentokrát jsme vyzpovídali zkušeného obránce Suchých Lazců pana Jaroslava Lauba. Rozhovor byl velmi příjemný a jeho znění
přinášíme zde.
Dobrý den pane Laub. Gratuluji Vám k výhře v hlasování o hráče kola. Co na to říkáte?
Jsem velmi překvapen. V mých letech ještě něco vyhrát. Potěšilo mě to.
Věděl jste o své nominaci?
Věděl jsem to od spoluhráčů z kabiny a od svého syna Davida.
Sledujete náš web fotbalunas.cz?
Abych řekl pravdu, tak nesleduji. Loni jsem ale se svým nynějším spoluhráčem Rostislavem Švecem tipovali zápasy jako experti
pro váš portál v I. B třídě.
Jak hodnotíte poslední zápas s Jakartovicemi? Podle výsledku a průběhu zápasu se jednalo o jasnou záležitost.
Od začátku jsme byli lepším týmem. Soupeř se sice zpočátku snažil vyvinout tlak, ale my jsme jej k ničemu nepustili. Za celý
zápas se nedostali k zakončení a ohrožovali nás jen z trestných kopů. Jednoznačně jsme je převálcovali a zaslouženě získali tři
body.
Jak vy sám hodnotíte svůj výkon v tomto zápasu?
Hodnotit se nemíním. To je na posouzení jiných. V obraně to už ale ve svém věku spíš ukřičím, než uběhám.
Co očekáváte od venkovního zápasu se Slavií Opava, která minulé kolo rozdrtila béčko Kobeřic?
Sám nevím. Jsme nováčkem soutěže. Já sám jsem na tomto hřišti hrál jen jednou, a to už bylo kdysi dávno. Opava bude těžkým
soupeřem. Přesto bychom chtěli vyhrát a odvézt si domů tři body.
Kam sahají ambice Suchých Lazců? Minulou sezónu jste postoupili z III. B třídy. Před sezónou jste posílili a mluví se
dokonce o potupu do krajské soutěže. Začátek soutěže se vám, ale moc nepovedl. Teď se pomalu rozjíždíte a soupeře
začínáte válcovat.
Před sezónou přišel nový trenér a hráči. Trvalo asi 3 kola než si to všechno sedlo. Teď už jsme se snad rozjeli. Naším přáním je
hrát I. B třídu.
V kolika letech jste začal hrát fotbal?
Začal jsem až v dorostu ve Vřesině u Ostravy. Proto ho asi hraji až doteď.
A proč jste si vybral právě fotbal?
Když jsem byl malý, tak jsme hráli v létě fotbale nebo tenis. V zimě jsme nazuli brusle a hráli hokej. Tehdy nebylo moc sportu na
výběr jako nyní. A já si zvolil fotbal.
Proč jste si vybral post obránce?
Jako mladší jsem hrál na postu defenzivního záložníka. Postupem času jsem se dostal do obrany. Nejsem rychlostní typ fotbalisty,
a raději gólům zabraňuji.
Popište nám Vaši fotbalovou kariéru.
Začínal jsem asi ve 14 ve Vřesině u Ostravy. Pak jsem hrál druhou ligu za Havířov. V roce 1995 jsem měl podepsanou smlouvu s
Baníkem Ostrava, který tehdy trénoval Ján Zachar, já se ale po půl roce zranil. Přišel nový trenér Petr Uličný a ten spoléhal na ty
hráče, které znal. Já se tak stěhoval do Uherského Brodu, kde jsem hrál MSFL. Pak jsem hrál dva roky za NH Ostrava, kde jsme v
prvním roce postoupili do II. ligy. Další čtyři roky jsem strávil ve Vítkovicích. Tam jsem trénoval například pod Martinem
Pulpitem, Jiřím Bartlem a Bohušem Kelerem.Ve druhé lize jsem odehrál něco kolem 300 zápasů. Pak jsem si zkusil i zahraničí,
když jsem hrál 4. ligu ve Švýcarsku. Hrál jsem za FC Neustadt-Chur. Pak jsem se vrátil domů a začal hrát divizi za Slavii Orlová.
Jelikož jsem však pracoval v Opavě, tak neustálé dojíždění bylo vysilující a začal jsem hrát a trénovat v Suchých Lazcích. Hráli
jsme I. A a I. B třídu. Pak odešli čtyři hráči, a nebylo s kým hrát. Odešel jsem do Poruby hrát krajský přebor. Pod vedením Zdeňka
Svatonského jsme vybojovali divizi, kterou jsem si ještě rok zahrál. V 42 letech jsem se vrátil do Suchých Lazců . Nakrátko jsem
si ještě odskočil trénovat Dolní Lhotu. V zimě 2015 jsem tam své působení ukončil. Vrátil jsem se opět do Suchých Lazců. Hrát
jsem už nechtěl, ale v zimě jsem zjistil, že mi to chybí a jsem rád, že jsem vydržel hrát, protože jsem si mohl zahrát se svým synem
Davidem v jednom týmu.
Jaký je Váš největší fotbalový zážitek?
Pěkné roky jsem prožil v Havířově, kde jsem hrál druhou ligu, a chodilo na nás 2,5 až 3 tisíce diváků. Pěkné roky byly rovněž ve
Vítkovicích, kde jsem strávil nejdelší čas své kariéry. Taky nezapomenu na půlrok v Baníku Ostrava, kde jsem sice neodehrál ani
jeden prvoligový zápas. Ale sedět v kabině s takovými borci jako byli Tomáš Galásek, Radek Slončík, Marek Jankulovský nebo
René Bolf byl nezapomenutelný zážitek.
Jaký je Váš oblíbený fotbalový tým?
Nemám žádný oblíbený tým. Rád se ale určitě podívám na každý pěkný fotbal. Mám rád anglickou ligu, kde se podle mě hraje
nejlepší fotbal.
Se kterým fotbalistou si chcete zahrát v jednom týmu?
Nemám žádného vysněného fotbalistu. Jsem ale rád, že jsem si zahrál v dresu Suchých Lazců se svým synem Davidem.
Který sport Vás baví kromě fotbalu?
Baví mě hokej. V létě hlavně tenis. Poslední dva roky jsem začal hrát badminton, což je fyzicky velmi náročný sport.
Jak trávíte svůj volný čas?
Toho času moc není. Když ten čas mám, tak si nejvíc dokáži odpočinout při procházce s našimi dvěma pejsky.
Díky za rozhovor. Přeji Vám mnoho štěstí jak v osobním, tak ve fotbalovém životě.
Taky díky.
Autor: Tomáš Holata

TJ Suché Lazce
Fotbalový zpravodaj a program utkání
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Zveme všechny fanoušky

SLAVIA OPAVA - SUCHÉ LAZCE 2:6 (1:2)

Přebor muži
Poř
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

publikováno na http://www.lazio.banda.cz30.9.2015

Sestavy:

Tým

Záp

V

R

Litultovice
Budišov n/B
Suché Lazce
Vávrovice
Malé Hoštice
Stěbořice
Jakartovice
Vřesina
Pustá Polom "B"
Bělá
Slavia Opava
Hradec n/M
Kobeřice "B"
Chlebičov "B"

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
0

1
2
1
2
0
0
1
2
2
1
0
2
2
0

P
0
0
1
1
3
3
3
3
3
4
5
4
4
7

Skóre
26:6
18:6
24:10
20:6
20:17
14:17
16:20
21:19
7:11
15:20
17:17
12:19
10:23
6:35

Body
19
17
16
14
12
12
10
8
8
7
6
5
5
0

Následující kolo
Domácí
Vřesina

Hosté
Suché Lazce

Termín
11.10.2015, 15:00
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Hřiště
Tráva

FK Slavia Opava: B.Lorenz - R. Jedlička , P. Kavan , D. Kovalský , T. Matějek - J. Herrmann (65. O.
Pokorný) , I. Kratochvíl , V. Henčl (35. M. Vaněk) , J. Vaněk - J. Frank (78. R. Vícha) , L. Mařádek
TJ Suché Lazce: R. Matrosz - F. Balda (76. M. Stárek) , D. Laub , J. Laub , S. Stuchlík - L. Lenc (52. V.
Šlesinger) , M. Havelka, D. Kostka (76. L. Graf) , V. Kožušník (53. D. Diehel) - O. Vlha , R. Švec
ŽK:35. J. Frank - 55. V. Šlesinger
Hráči zápasu:S. Stuchlík
Střelci:8. J. Frank , 76. L. Mařádek - 19. D. Kostka , 27. R. Švec (p.) , 54. O. Vlha , 60. S. Stuchlík , 78.
V. Šlesinger , 90. M. Stárek
Suché Lazce pokračují v suverénních výkonech.
Suché Lazce opět vyhrály vysokým rozdílem. Tentokrát porazily Slavii Opavu, která nadále zůstává ve
spodní části tabulky. Suché Lazce se aspoň do neděle dotáhly na vedoucí Litultovice.
Slavia v první půli vzdorovala.
V 6. minutě zahodili Suché Lazce velkou šanci, když centr z levé strany tečoval Švec a Vlha střílel do
brankáře Bohumíra Lorenze a hned následně zvráceného míče Švec netrefil poloprázdnou branku. Z
následného protiútoku po akci Ivo Kratochvíla s Jakubem Vaňkem otevřel účet zápasu Jan Frank 1:0. V 19. minutě se vydal Michal Havelka přes tři hráče do domácího vápna, přihrávkou pod sebe
našel Davida Kostku, který se už tentokrát nemýlil - 1:1. V 26. minutě byl faulován v pokutovém
území hostující Lukáš Lenc a kapitán Rostislav Švec prokázal pevné nervy a strhl vedení na stranu
hostů - 1:2. Do konce první půle se hrál pěkný fotbal, kdy hosté dobývali branku domácích a domácí
naopak hrozili z rychlých brejků.
Suché Lazce dominovaly.
Ve druhé půli už byli hosté ze Suchých Lazců jasně lepší. Mohli domácím klidně nastřílet i deset
branek. V 54. minutě vyslal střídající Vojtěch Šlesinger kolmicí do úniku Ondřeje Vlhu, který i s
pomocí tyče rozvlnil síť - 1:3. V 60. minutě zahrával volný přímý kop Stanislav Stuchlík, který střelou
ala Roberto Carlos, která ještě asi dva metry před bránou nepříjemně skočila, překvapil domácího
strážce svatyně Bohumíra Lorenze - 1:4. Jiskřičku naděje pro domácí vykřesal v 76. minutě po akci
Petra Kavana kanonýr Lukáš Mařádek -2:4. Naděje domácích vydžela pouhé dvě minuty. To dostal
Ondřej Vlha míč za obranu. Přihrávkou našel Davida Kostku, jehož centr přistál na hlavě Vojtěcha
Šlesingera a ten trkl míč do sítě - 2:5. V následném průběhu šel dvakrát sám na domácího brankáře
Ondřej Vlha, který pokaždé volil špatné zakončení. V poslední minutě se prosadil po centru
Ondřeje Vlhy Miroslav Stárek, který dal výsledku konečnou podobu - 2:6. Suché Lazce si tak připsaly
do tabulky další tři body. Slavii se nadále nedaří a bude muset zabrat.
Ohlasy k zápasu
Jakub Vaněk (Slavia Opava, záložník):Soupeř vyhrál zaslouženě. Ukázala se celková kvalita
soupeře, který byl lepší na míči a techničtější. My budeme muset body chytat jinde.
Martin Procházka (trenér Suché Lazce):Chtěli jsme hrát aktivně, týmově a kombinačně. Dařilo se
nám vytvářet si šance. Vzali jsme si ponaučení z Litultovic a přizpůsobili jsme taktiku hře na velkém
hřišti. Za ten výkon si celý mančaft výhru zasloužil.

