
 

PROTOKOL O SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ 

 

ZÁZNAM O PROBĚHLÉM JEDNÁNÍ SLEDOVANÝCH OSOB 

 

20. listopad, 20:45 CET 
Jilemnice, Grill Restaurant U Horkých Kamenů 

Účastníci: 
Martin Cvetler, Jan Ježek (činovníci ASK Slavia) 
Ondřej Píša, Marek Měchura (činovníci SK Svěrák) 
 

Cvetler: Tak kluci, jak vám to jde s tim Svěrákem? Jako nám se ten váš projekt docela líbí, 
fandíme vám. 

Měchura: Prosim vás pane vedoucí, ještě jednu hrušku sem, dík. 

Píša: Ale jo, jde to, tak nějak se chystáme na valnou hromadu. 

Cvetler: My právě tady s doktorem Ježkem máme pro vás takovou nabídku. Ale předpokládá 
to, že dokážete s Markem převzít ve Svěráku kormidlo. 

Píša: To myslim neni problém. O co jde? 

Cvetler: No byla by to taková fůze. Oboustranně výhodná. A pro vás dva bychom měli 
samozřejmě nachystaný nějaký extrabuřty. 

Píša: (smích) 

Měchura: Prosim vás pane vedoucí, ještě jednu hrušku sem, dík. 

Cvetler: Šlo by o to, že bychom společnejma silama přidružili Svěrák ke Slavii, jakožto Slavii B. 
Ale o název byste tak úplně nepřišli, mohli byste si řikat třeba tréninková skupina Svěrák, hehe. I 
ten blogísek byste si mohli psát. Akorát teda ty dresy fialový by musely samozřejmě pryč. 

Ježek: Řeknu vám to na rovinu. Atleticky pro nás nejste vůbec zajímavý, ale líbí se nám ty vaše 
žabky v klubu. Máte jich tam spousta a všecky jsou ňami ňami, hudry hudry. 

 

(všichni smích) 
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Ježek: To my bychom potřebovali pro naše elitní vlčáky, aby měli nějakou tu motivaci. 
Plánujem, že by se motaly kolem klucí Edelmanů a voni by pak šli nahoru, ještě vejš. Třeba by 
byly nějaký společný sprchy a tak.  

Píša: A co z toho bude pro nás tady s Márou? 

Cvetler: Kluci já vim, že vám jde hlavně o moc a o funkce. Tomu rozumim. Takže bychom se 
domluvili tak, že po tom převratu by Ondra nastoupil na sekretariát ASK Slavia jako sportovní 
ředitel a Marka bychom nechali sestavit stanovy našeho klubu. Je to takto hratelný pro vás? 

Měchura: Prosim vás pane vedoucí, ještě jednu hrušku sem, dík. 

Píša: Nádhera! Tak dohodnuto.  

Cvetler: Ale kluci, předpokládá to, že dokážete ovládnout Svěrák, na tom to stojí a padá. 
Potřebujete nějakýho slušňaka, za kterym lidi půjdou. Tady Marek, to neni zrovna líbivej ksicht, 
ten vám volby nevyhraje. Jsme se vám tam snažili protlačit nějak toho Pavlištu, ale to nevyšlo. 

Píša: Hele v klidu, zaštítíme se Sedlem. To je dobrej kluk, dříč, takovej dělník pole. Ale z 
politickýho hlediska je neškodnej jak slepýš. Slíbíme mu píšťalku a von se s náma na ten plakát 
vyfotí a usměje se. Za tim svěráci půjdou. To je silná figura. Taky trochu poladíme stanovy a 
bude to v cajku, Marek to připraví. 

Cvetler: Tak fajn, jste šikovný kluci. Bylo by vás pro nějakej Svěrač škoda. 

 

(všichni smích) 

 

Píša: To je dobrej fór, s tim svěračem, to se povedlo. 

Měchura: Prosim vás pane vedoucí, přineste mi ještě kousek toho koníka. 

 

 

 

Vypracoval: Luštinec, ABL Jilemnice 
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
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