Osobnosti počátků žlebského fotbalu
Autor Drahoš Baránek a Jan Kočí.
Josef Hubáček (vpravo) dostal od svého otce v roce 1915, tedy ještě za Rakouska Uherska,
ke svým 14. narozeninám dárek - kožený sešívaný míč, což pro něj a jeho kamarády mělo
cenu zlata! To potvrdila i paní Ludmila Barešová, bývalá ředitelka zdejší mateřské školy:
„Můj otec Josef Hubáček mi vyprávěl, že měl ve Žlebech jako první kluk merunu“. Prvními
zápasy v roce 1917 na louce v Kopaninách a na ohradech v Háji se datují počátky žlebského
fotbalu.
Miroslav Pokorný (vlevo), narozen 1923 ve Žlebech, byl
pro svůj sportovní výkon dlouhá léta miláčkem žlebských
fanoušků. Nastupoval všude tam, kde ho bylo zapotřebí,
dokonce i v brance byl úspěšný. Typické pro něj bylo rozhodovat zápas svou
pověstnou hlavičkou. V padesátých letech vykonával i funkci předsedy klubu.
Vpravo předseda klubu Jaroslav
Šindelář v roce 1931, vedle něj pak
jednatel a hlavní organizátor
František Zajíc.

Vojtěch Varacký (vlevo), narozen 1902 v Košicích, původním povoláním holič. Byl
jedním z předsedů Sparty Žleby, později pokladník a nakonec člen výboru.
I v důchodovém věku zůstal věrný žlebskému fotbalu jako divák a
diskutér.
Alois Pánek (vpravo), původním povoláním strojník, narozen
1912 ve Vídni, byl dlouholetý hráč Sparty Žleby, později také
úspěšný trenér. Pro svoji svědomitost a poctivost byl velmi
oblíben.

Jan Kočí, dlouholetý kronikář, fotograf a funkcionář,
který mapoval přes padesát let žlebský fotbal.
Na snímku zleva Adámek, Kočí, Hubáček a Pokorný na
výborové schůzi v padesátých letech.

Ligoví hráči v dresu Spartak Žleby
Jindřich Holman (*1921), hráč Slavia Praha odehrál v první
československé lize 157 utkání a dal 48 gólů. Spoluhráč Pepi Bicana
získal se Slávií 4 ligové tituly. Je zaznamenáno, že za Spartu Žleby
odehrál v roce 1942 utkání proti Slavoji Vrdy. Žleby i přes jeho účast
prohrály 0:3. Ve žlebské kronice je chybně uveden jako Josef Holman.
(Mimochodem hráč prvoligového Kladna).
Vlevo v dresu Slavia Praha a vpravo ve žlebském dresu.

Karel Jarolím (*1956) přišel do Žlebů v roce 1971 na hostování z Třemošnice a
hrál zde za dorost. Tehdejší kronikář Štěpánek o něm napsal: "V záloze hraje prim
Karel Jarolím, opravdu perspektivní hráč, teprve patnáctiletý hoch s mimořádným
talentem." V zimní přestávce byl ohlášen jeho odchod do VCHZ Pardubice. Byla
s nimi uzavřena smlouva, že Jarolím bude v Pardubicích po dobu učení a pokud
nebude pro něj upotřebení, vrátí se zpět do Žlebů. Což se samozřejmě nestalo,
Jarolím poté hrál v první československé lize za Slavii Praha a Duklu Praha.
Zahraniční angažmá si na pár sezón vyzkoušel ve Francii a poté se vrátil domů.
Fotbalovou kariéru pokračuje v roli trenéra, se Slavií vyhrál dva tituly mistra ligy,
se Slovanem Bratislava pak slovenský titul. Vyvrcholení trenérské kariéry nastalo
v roce 2016, kdy se stal hlavním trenérem české reprezentace.

Pavel Vašíček (*1972) hrál v české lize za
Duklu Praha a Bohemians Praha. Odehrál
přes 40 ligových utkání a dal 5 gólů. Po
skončení profesionální kariéry přišel do
Žlebů v roce 2010 z pražských Štěrbohol.
Odehrál zde necelou sezónu a stihl dát pět
gólů. V roce 2017 si v rámci oslav sto let
žlebského fotbalu zahrál na žlebském hřišti znova, tentokrát v dresu fotbalových
internacionálů. Mimochodem Pavel je synem bývalého předsedy Spartaku Karla
Vašíčka.
Vlevo v dresu Bohemians a vpravo v dresu Spartaku Žleby mezi Tomášem
Hronkem a Michalem Kulkou.

Nesmíme zapomenout na Milana Jiráčka, dlouholetého
hráče Sparty Kutná Hora. Ta hrála tenkrát v 60. letech druhou
nejvyšší československou ligu. V 70. letech se pak vrátil do
Žlebů, kde pomohl Spartaku vybojovat Stříbrný míč a postup
do kraje. Na snímku z 90. let ze zápasu starých gard je
s panem Adámkem.

