
PŘEDSTAVUJEME: 

 

MARTIN PROCHÁZKA (TRENÉR – MUŽI) 
Pokusíme se vyhovět žádosti některých fanoušků našeho týmu a v krátkých rozhovorech postupně představíme 
některé hráče a realizační tým našeho mužského týmu. Jako první na naše otázky před touto sezónou 
odpověděl nový trenér Martin Procházka. 
1.     V první otázce jsme tedy Martina požádali o krátké představení své osoby. 
V současné době mám 32 let. Zaměstnaný jsem ve společnosti Vítkovice Power Engineering a.s., 
technickohospodářský pracovník. Prozatím jsem svobodný, zatím bezdětný.  
2.      Dále jsme jej požádali o krátké shrnutí fotbalové kariéry. 
Nebudu počítat krátkou zkušenost v tehdejších II. ligových Vítkovicích, ale zmíním to z toho důvodu, že jsem tam 
potkal skvělého člověka a fotbalistu zároveň – Jardu Lauba, který je nyní hráčem Suchých Lazců. Ten vždy dával 
své cenné rady a poznatky mladým hráčům, kteří působili jako defensivní fotbalisti. To je také pozice, na kterých 
jsem hrával. Obranná řada byla pro mne flexibilní. Neměl jsem problémy nastoupit na jakémkoli postu v obraně. 
Nejraději však jako tzv. ten čistič  před vlastním brankovištěm jako předstopér. Rád vzpomínám na hráčskou 
kariéru v divizních Jakubčovicích nad Odrou, Petrovicích u Karviné, Kravařích a dále ve všech nižších soutěžích, 
kde jsem působil. Postupem hráčské kariéry jsem však pochopil, že fotbal není vše a doplnil jsem si při 
zaměstnání vysokoškolské vzdělání, při kterém pokračuji tzv. při třetím akademickém stupni. Největší fotbalový 
úspěch jsem však dosáhl v Mikulovicích na Jesenicku – postupy z Krajského přeboru až do 3. ligy, kde mne trenér 
Tonda Mura posléze ovlivnil i jiným způsobem.  
3.      Vzhledem k tomu, že je na trenéra poměrně mladý, nemohli jsme se nezeptat jak se k trénování dostal.  
K trénování mne dostal již zmíněný Tonda Mura, kterému jsem dělal asistenta v třetiligových Mikulovicích a poté 
jsme strávili část sezony v divizním Valašském Meziříčí. Pod takto zkušeným a ostříleným trenérem, jsem měl 
možnost čerpat ty první trenérské krůčky. Velmi si tohoto oslovení a působení v těchto týmech vážím, poněvadž 
dostat takovou příležitost, na začátku trenérské kariéry se málokomu podaří. Věřím, že načerpané poznatky 
mne pomohou dále v mém trenérském růstu a plně je začnu zúročovat zde na Laziu.  
4.      Jak se tedy Martin Procházka ocitl v Suchých Lazcích?  
Do Suchých Lazců jsem se dostal po oslovení Rosti Švece. Zvažoval jsem, zda dále zůstat hráčsky v ambiciózních 
Kozmicích, ale po schůzce s panem Satkem a předsedou klubu Lukášem Lencem jsem neváhal, a ještě jednou 
připomenu, že společného plácnutí k sportovní spolupráci se zmíněnými osobami si velmi vážím.  
5.      Náš rozhovor vzniknul v závěru letní přípravy, proto jsme Martina požádali o její krátké zhodnocení.  
Tréninkové jednotky a příprava – spokojenost, na konkrétní hodnocení je čas. S kádrem se seznamuji nejen po 
sportovní stránce, ale také té lidské. V těchto nižších soutěžích je fotbal zejména zábavou po práci a rodinných 
starostech. Mým trenérským vzorem je Karel Brückner a Jurgen Klopp. Proč to zmiňuju. Oba trenéři si zakládají 
na rovnováze, otevřené komunikaci trenéra s hráčem, morálce a taktice. To vyžaduji také po svých svěřencích, 
poněvadž na těchto aspektech můžete stavět týmovou hru, vzájemný respekt a lidskou úctu.  
6. Na závěr nemohla padnout jiná otázka než jaké jsou cíle sucholazecké kopané v nadcházející sezóně.  
            Určitě hrát ve vrchních patrech tabulky a být respektovaným nováčkem soutěže, i když je nutné si říci, že 
Okresní přebor má velmi zajímavé obsazení a bude mít herní úroveň. Co však považuji za důležité, fotbal je také 
pro diváky, na které nechci zapomenout. Tím chci říci, že zejména tuto skupinu nechci zklamat herním projevem 
týmu, za kterou beru zodpovědnost. Děkujeme za vstřícný rozhovor a přejeme hodně štěstí a sportovních 
úspěchů při angažmá u našeho týmu. 

 

TJ Suché Lazce 
 

Fotbalový zpravodaj a program utkání 

Přebor muži 

Sobota 12.9.2015 16:00 Suché Lazce – Malé Hoštice 

 

Příští zápas 7. kolo: 19.9.2015 16:00 
Jakartovice - Suché Lazce 

Zveme všechny fanoušky 



 

 III.třída sk.B muži - AutoCont 

 

Poř
.  

Tým Záp V R P Skóre Body 

1. Litultovice 4 4 0 0 18:4 12 

2. Budišov n/B 4 3 1 0 11:1 10 

3. Vávrovice 4 2 2 0 7:4 8 

4. Suché Lazce 4 2 1 1 8:7 7 

5. Malé Hoštice 4 2 0 2 9:7 6 

6. Jakartovice 4 2 0 2 11:11 6 

7. Bělá 4 2 0 2 9:11 6 

8. Stěbořice 4 2 0 2 5:9 6 

9. Pustá Polom "B" 4 1 2 1 5:5 5 

10. Vřesina 4 1 2 1 8:9 5 

11. Hradec n/M 4 1 1 2 9:10 4 

12. Slavia Opava 4 1 0 3 7:8 3 

13. Kobeřice "B" 4 0 1 3 6:15 1 

14. Chlebičov "B" 4 0 0 4 4:16 0 

 

 

 

Následující kolo 
Domácí Hosté Termín Den Hřiště 

Jakartovice Suché Lazce 19.9.2015, 16:00 SO Tráva 

 

 

Stěbořice - Suché Lazce 0:3 (0:3) 
publikováno na http://www.lazio.banda.cz  7.9.2015 

Sestavy: 
TJ Sokol Stěbořice: J. Losert - M. Otipka , M. Kokeš , M. Paleta , M. Fiedler (72. L. Burda) - M. 

Jamnický , O. Šmalec , O. Šumbera , K. Havlásek (39. R. Kokošek) , T. Dietrich - D. Burda (36. M. 

Josefus) 

TJ Suché Lazce: R. Matrosz - F. Balda , D. Laub , M. Havelka , S. Stuchlík - D. Kostka (83. M. Stárek) , 

M. Mikšík (54. L. Graf) , L. Lenc (88. M. Adamčík) , V. Kožušník (80. D. Diehel) - O. Vlha , R. Švec 

ŽK: 68. R. Kokošek - 19. V. Kožušník . 

Hráči zápasu: R. Matrosz , S. Stuchlík . 

Střelci: 4. R. Švec , 7. O. Vlha , 10. R. Švec 

 
Během deseti minut bylo po zápase. 
Za 10. minut 0:3 
Do Stěbořic přijel nováček ze Suchých Lazců, který zasadil domácí ekipě v prvních deseti minutách 
těžký direkt, z něhož se Stěbořice už nedokázaly oklepat. Hned ve 4. minutě se po pěkné souhře 
Stuchlíka a Kožušníka dostal k zakončení kapitán Švec a nezaváhal – 0:1. O tři minuty později se po 
rychlém uvolnění dostal k míči Vlha, a domácí podruhé lovili míč ze své branky – 0:2. V 10. minutě 
navyšoval už na tříbrankový rozdíl po krásné akci po levé straně opět kapitán Rostislav Švec – 0:3. 
Po tomto těžkém úderu se domácí družina oklepávala až do konce poločasu. Suché Lazce hrály to, 
co potřebovaly. Skvěle vykrývaly prostory ve své defenzívě. Domácí se dostali jen k jedné hlavičce 
Jamnického, ta však nemířila mezi tři tyče. 
Lazce si výhru pohlídaly 
Ve druhé půli se výkon domácích trošku zvedl, ale na bezchybně hrající Suché Lazce nedokázaly 
Stěbořice najít žádný účinný recept. Jejich dvě šance zahodili díky špatnému zakončení Josefus a 
Kokošek. Mohli to být naopak hosté, kteří mohli navýšit vedení. Stuchlík, po něm Lenc a Kostka 
však své dalekonosné střely nasměrovali do břevna domácí svatyně. Lazce tak v pohodě dokráčely 
ke třem bodům. 
 
Ohlasy k zápasu 
Milan Hanslík (trenér Stěbořice): Prospali jsme začátek a za stavu 0:3 pro hosty bylo po zápase. V 
prvním poločase jsme podali katastrofální výkon. Ve druhém jsme se sice zvedli, ale nenašli jsme síly 
na zvrat. 

Martin Procházka (trenér Suché Lazce): Na zápas jsme se připravovali důkladně. Po celý zápas jsme 
plnili důsledně mé taktické pokyny. Po ztrátě míče jsme vyčkávali na svou příležitost, vykrývali 
prostory v defenzívě a minimalizovali fauly. Myslím, že jsme zvítězili zaslouženě. 

http://www.lazio.banda.cz/

