
Svatopluk ŽAJDLÍK - ,,PRAŽSKEJ“

Narodil  se  3.července  1962 v  Uherském Hradišti  a 
své dětství a mládí prožil v Ostrožské Lhotě. Doma měli 
jeho rodiče hospodářství, tak musel se svými sourozenci 
pomáhat. V mládí měl  vřelý vztah k lidovým tradicím a 
několikrát  také  tančil  ve  lhotském kroji  na  slováckých 
hodech s právem.

Za žáky nastupoval k fotbalovým utkáním za místní 
Sokol Ostrožská Lhota.  Jako voják narukoval do Čech, 
kde si později našel také svoji manželku Miloslavu, která 
pochází z Chebu. Po skončení základní vojenské služby 
se oženil a se svou ženou zůstali v hlavním městě Praze, 
kde žili několik let. Vychovávají spolu čtyři děti a před 
časem se  přestěhovali  zpět   na  moravské  Slovácko  do 

Ostrožské Lhoty. Pořídili  si  rodinný dům, ve kterém bydlí dodnes.  Svaťa v Praze 
pracoval dlouhá léta u České pošty. Dnes dojíždí za prací do sousedního Hluku, kde 
vykonává v Autopalu funkci skladníka.

Ve svém věku je stále aktivní. Když mu to 
v  zimě  dovolí  počasí  a  je  sníh,  tak  ho denně 
můžete  potkat  s  běžkami  na  nohou,  jak  se 
prohání po okolní krajině. Chodí také pravidelně 
na tréninky do sportovní haly a nevynechá skoro 
žádný zápas internacionálů Ostrožské Lhoty. Od 
svého  mládí  si  oblíbil  fotbalový  klub  Baník 
Ostrava,  kterému  fandí  stále.  Není  bez 
zajímavostí,  že  jeho  syn  Svaťa  je  pro  změnu 
kovaným   Sparťanem.  Na  zeleném  pažitu 
nastupuje většinou v obraně nebo jako záložník 
a když je na hřišti  nejstarší,  navléká na rukáv 
kapitánskou pásku.



V kolektivu je oblíbený a své povinnosti si plní vzorně. Na každé kulturní akci, 
pořádané  bývalými  hráči,  ho  najdete  u  pokladny  nebo jako pořadatele.  Před  léty 
pracoval také ve fotbalovém výboru SK Ostrožská Lhota. V Praze se věnoval aktivně 
malé kopané a své bývalé spolupracovníky z Pošty pozval několikrát také na Moravu 
k sehrání přátelského zápasu.

Všichni Svaťovi přejeme, aby kopačky obouval i po padesátce, která se mu 
kvapem blíží. Na akce bývalých hráčů by ale měl častěji brát i svou manželku Milku, 
která by si to také jistě zasloužila!
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