ANTONÍN MIKLÍČEK - „MIKLA“
Příští rok ho čeká také velká oslava jeho
životního jubilea, protože se narodil 13.dubna
1960. Rodina padesátníků bývalých fotbalistů SK
Ostrožská Lhota se tak rozroste o dalšího člena,
který oslaví abrahámoviny.
Tonda byl od malička velmi šikovný
fotbalista a pravidelně býval nominován do
výběru žáků okresu Uherské Hradiště. Jeho
spoluhráči v mužstvu byli takoví hráči jako
například Jiří Flašar, Ladislav Soviš, Václav
Chvojka nebo Jiří Lahodný (bývalí ligoví hráči)!
Byla škoda, že se nedostal někam výše, kde by
mohl naplno rozvinout svůj fotbalový talent. Už
od žáčků měl velký čich na střílení branek a byl
několikrát nejlepším střelcem mužstva.

Patří ke skupině fotbalistů, kteří nikdy nevyměnili dres Ostrožské Lhoty i
když ho lákaly daleko větší kluby. Jako mladý dorostenec nakoukl i do 1.B třídy
mužů se skvělou fotbalovou partou, která v té době ve Lhotě byla. Gólově se
prosazoval i mezi dospělými a také za staré pány má pěknou řádku zářezů na
pažbě v počtu nastřílených branek.

S manželkou Ludmilou postavili dům a vychovali celkem čtyři velmi
chytré děti, které všechny studovaly nebo ještě studují. Je zajímavé, že mají v
rodině dva chlapce a dvě děvčata, takže se Antonín činil i tady a své děti
popároval.
Přes patnáct let se už kopané věnuje jako funkcionář. Dlouhá léta
vykonával funkci místopředsedy tehdejšího Sokola Ostrožská Lhota a vedl přes
deset roků také staré pány a má zásluhu na tom, jak bývalí hráči Lhoty fungují
v dnešní podobě, protože položil základy pro dnešní skvělou partu.

Dnes je Tonda mozkem lhotského fotbalu, protože zastává funkci jednatele
FO a rozhoduje o důležitých věcech společně s výborem FO. Byl u toho, kdy
1.mužstvo sestoupilo až do nejnižší soutěže, ale vládl oddílu také v době kdy
mančaft mužů třikrát po sobě slavil postup a s Ostrožskou Lhotou dosáhl
historického úspěchu.
Tondu můžete denně potkat v areálu hřiště, protože se nestará jen o fotbal
jako funkcionář ale také seče trávník a ty jeho brigádnické hodiny už nikdo
nikdy nespočítá. Má velké pochopení u manželky a také u dětí, protože jeho
práce pro oddíl je velmi časově náročná. Klobouk důle před ním! Za svou
záslužnou práci obdržel řadu vyznamenání jak od fotbalového oddílu tak i od
celého SK Ostrožská Lhota. Patří mu taky několik ocenění jako nejlepší
sportovec Ostrožské Lhoty.

Občas si ještě zahraje za bývalé hráče a
patří k nejlepším na hřišti. Jeho vzorem byl od
malička německý fotbalista Franz Beckenbauer,
kterého se snažil vždy napodobit svým férovým
vystupováním na zeleném pažitu.

Antonínovi všichni přejeme aby ho dosavadní elán neopustil a když bude
zdráv aby dál vykonával vedoucí funkce a pomáhal rozvíjet fotbal v Ostrožské
Lhotě zvláště nyní, v tak těžké době.

MIKLÍČEK TONEK - VE LHOTĚ FOTBALU MOZEK!

