
Text, který je níže uveden je z neděle 25.9.2022 a zazněl z reproduktorů na hřišti ve Strážově po 
nastoupení hráčů na hrací plochu k utkání 1.B třídy Strážov – Chotěšov. 

 

          Jsou okamžiky v životě, které bolí a 
byli bychom raději, kdyby se nestaly. 
Bohužel ale život je takový. Přináší vedle 
těch radostných okamžiků i ty chvíle 
nejbolestivější.  

         Vážení, přišli na naše hřiště na fotbal. 
Tak jako každý víkend jste v nedělní 

odpoledne naladěni na utkání, která přináší neopakovatelné okamžiky na hřišti. S naprostou 
vážností k tomu, co se stalo, použijeme formy blízké k fotbalu, a tudíž terminologii sportovní. 
S ní se pokusíme zvládnout následující úlohu, která se nedá jinak nazvat než smutným 
loučením. 

Vzpomeneme dva okamžiky z měsíce září 2022 a tři góly.  

Gól č.1 Na tomto hřišti se hrálo utkání 1.B třídy Strážov-Blovice. Na časomíře běžela 
16.minuta, když z pravé strany vniká do pokutového území hostů domácí hráč č.6 a prudkou 
střelou z úhlu překonává brankáře hostů střílí vítěznou branku tohoto duelu. 

Gól č.2  Dva týdny po tomto zápase hrají ve Strážově Měcholupy. Dvě minuty před koncem 
za stavu 1:2 uniká obraně hostů po pravé straně hráč s číslem 6, opírá se do míče a jeho 
dělovka na zadní tyč znamená vyrovnání a Strážovu cenný bodový zisk. 

    Vážení, v obou případech u obou popisovaných situací byl hráč s číslem 6, odchovanec 
domácího klubu Milan Denk.  

Gól č.3 pojmenujeme ve sportu obecně užívaným gólem vlastním.  Tentokráte místo minuty 
uvedeme datum 21.září 2022.  
Pomyslným autorem gólu do vlastní branky byl rovněž Denk, svými spoluhráči oslovovaný 
Milda. Bohužel to byl gól, který hodně bolí a bude ještě dlouho bolet. Tak jako každá branka i 
ta vlastní se již nedá odvolat. V tomto případě bude nejen mrzet, ale bolet navždy, Mildovi 
nejbližší, jeho rodinu, ale také kamarády, spoluhráče, nebo bývalé spolužáky a všichni 
ostatní, kteří jsme ho měli rádi. A bylo jich hodně. Za všechny uvedeme jednu citaci 
z množství těch ohlasů na náhlý odchod Milana Denka z tohoto světa, které proběhly na 
Facebooku. Autorem byla jedna z maminek dětí, které v Sušici na ZŠ učil: „Upřímnou 
soustrast, pan učitel, byl skvělý, žáci ho brali jako kamaráda a moc je to zarmoutilo, bude jim 
moc chybět, Učil i mého syna v 9 třídě.“ 

Dne 21.září se Milanovo život navždy zastavil. Za pár dní by oslavil 3.října 2022 třicáté 
narozeniny. Jubileum, kterým život ostatním prakticky teprve začíná naplno však neoslaví.  

V tomto měsíci většina z vás, kteří jste dnes v ochozech i na hřišti jsme měli možnost 
zásluhou Mildy se radovat z jeho dvou posledních branek, které v životě dal. Kdo by ovšem 
tušil, že tato radost vyzní o dva týdny později v loučení.  
Bude nám všem chybět.  
Čest jeho památce! 

 

 


