
hráče do naší mládežnické akade-
mie. Letos nám bohužel naši nábo-
rovou kampaň razantně ovlivnila 
vládní opatření, ale stále nabíráme 
chlapce i dívky od osmi do patnác-
ti let do týmu bezkontaktního flag 
fotbalu. Starší kluky poté do týmů 
dorostu (2004 - 2007) a týmu juni-
orů (2001 - 2003). Zájemci se nám 
mohou ozvat na mail info@goglads.
cz.

 
Na co se v nové sezoně nejvíc 

těšíte?
Těším se, že budeme hrát pod tla-

kem obhájců titulu, na kterých se 
budou všichni chtít vytáhnout. Je to 
pro nás opět nová zkušenost a výzva, 
na kterou se všichni strašně těšíme.

A samozřejmě se těším na domácí 
zápasy, které jsou vždy velkým zážit-
kem a odměnou za celoroční práci.

Vzkázal byste něco vašim fans? 
Za sebe i za celou organizaci Gla-

diators děkuji všem fanouškům a 
partnerům klubu za projevenou 
podporu a důvěru v letošním roce, 

ve kterém nás dovedli až k mistrov-
skému titulu. Celá sezóna byla pro 
všechny, kteří se na ní podíleli, neza-
pomenutelným zážitkem a odměnou 
za vložené úsilí a čas.

Zároveň přeji všem do roku 2022 
mnoho úspěchů a především pevné 
zdraví.
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Cesta Gladiators je zatím sice 
krátká, ale také plná pikant-
ností, o kterých koncem roku 
vyjde kniha, říká Martin Kulha 
z mistrovského týmu Vysočina 
Gladiators, kde již osm sezón 
hraje na pozici defensive end.

Veronika Dawidowicz ז

Loňská sezóna pro Glads byla 
více než úspěšná. Jste mistři! Jaký 
byl ale začátek sezóny?

Sezóna byla v mnohém specifická. 
Už v předsezónní části přípravy jsme 
cítili velkou nejistotu. Po několika 
posunutích začátku sezóny byly oba-
vy, zda se soutěž dohraje a nedopad-
ne to jako loni. 

Jak probíhala příprava?
Vzhledem k těmto odkladům byla 

příprava velmi krátká - pouze 8 týd-
nů, proti běžnému stavu, kdy je více 
než dvojnásobná. I po organizační 
stránce bylo velmi hektické napří-
klad přivést Američana Clarka Haz-
letta a vyřídit mu vízum, aby mohl 
hrát. Také přípravy na domácí zápa-
sy, na kterých si dáváme záležet, aby-
chom poskytli našim fanouškům ten 
nejlepší zážitek, probíhaly velmi hek-
ticky. Náš organizační tým ale vše 
zvládl bez výraznějších komplikací, 
za což jim patří velké díky! A navíc 
zápasy proběhly bez zásadních covi-
dových omezení pro diváky.

Co byl pro vás nejhezčí zážitek?
Infarktový závěr prvního domá-

cí zápasu s Lions, který jsme těsně 
vyhráli. Finálový zápas byl poté spí-
še třešničkou na dortu a výjimečný 
byl spíše sváteční atmosférou než 
samotným průběhem, který byl až 
příliš jednoznačný.

 
Jak dlouho za Glads hrajete?
Letos jsem odehrál svoji osmou 

sezónu.

Co pro vás Vysočina Gladiators 
znamená?

Velmi moc. Stejně tak jako pro 
každého z těch, kteří pamatují první 
dvě sezóny, kdy jsme působili ještě v 
Nové Vsi u Chotěboře. V té době nás 
bylo v týmu asi 15, byli jsme suve-
rénně nejhorší tým v ČR a krčili se 
na chvostu čtvrté ligy. Zážitky a vze-
stup v následujících letech jsou pro 
nás nezapomenutelné.

Jak se připravujete jako tým na 
nadcházející sezónu jako jednot-
livec? 

Je potřeba vysvětlit jedno speci-
fikum našeho týmu. Vzhledem k 
tomu, že velká část hráčů k nám 
dojíždí nejen ze všech možných kou-
tů Vysočiny, ale i například z Pardu-
bic, Prahy nebo Českých Budějo-
vic, je nutné, aby veškerou silovou a 
atletickou přípravu absolvoval každý 
sám, nebo v menších skupinkách pří-
mo v místě, kde žije. 

Co se týká mě, tak jsem začal svo-
ji přípravu v listopadu. Ta zahrnuje 
čtyři silové a alespoň jeden atletický 
trénink týdně. K tomu pak tedy ješ-
tě dva týmové tréninky týdně, kde se 
věnujeme pouze fotbalu. 

Zajímavosti
 Vysočina Gladiators nebo také Glads ז
je tým amerického fotbalu, založen roku 
2012.  
První dvě sezóny tým působil v Nové vsi 
u Chotěboře, třetí sezonu přesídlil do 
Polné a od čtvrté sezóny působil v Jihla-
vě Na Stoupách. 
 V sezóně 2018 se týmu podařilo ז
postoupit do nejvyšší soutěže tzv. Pad-
dock ligy, ve které skončil v následujícím 
roce na konečném třetím místě.
 Od roku 2019 pořádají zápasy na ז
domácí půdě stadionu FC Vysočina Jih-
lava.
-V roce 2021 se stali Glads mis ז
try Kittfort ligy, když v Czech Bowlu na 
domácí půdě porazili Prague Lions suve-
réně 23:0. -vd-

Obhajoba titulu je pro nás novou výzvou

Probíhá tedy i nějaká týmová 
příprava?

Během listopadu proběhly nábo-
ry nováčků, kteří se poté připojili ke 
zbytku týmu. Příprava odstartova-
la tradičně první prosincový víkend 
kempem v Milevsku. 

Všichni jsme amatéři a chodíme 
přes týden do zaměstnání a není 
reálné, aby někdo dojížděl pětkrát 
týdně do Jihlavy kvůli tomu, aby si 
se spoluhráči zašel do fitka nebo na 
atletický ovál. 

V Jihlavě tedy probíhají pouze fot-
balové tréninky. Každý hráč má svůj 
tréninkový plán a je jen na něm, aby 
ho zodpovědně plnil. 

V týmu je poté řekněme šest sku-
pin rozdělených podle fotbalových 
pozic, kdy každá má svého trenéra 
(hrajícího), a ten se svými hráči tuto 
atletickou a silovou přípravu komu-
nikuje.

Dostalo se k nám v redakci, že 
se snad chystá nějaká kniha o vás? 
Víte o tom něco, nebo jsou to jen 
nějaké místní drby? :)

Je to pravda. Oslovil nás pan Fia-
la, spisovatel z Chotěboře, odkud si 
pamatuje naše začátky před devíti 
lety, zda by mohl napsat knihu o naší 
cestě od založení klubu až po součas-
nost. 

Přesto, že tato cesta byla poměrné 
krátká, je plná zážitků a pikantnos-
tí, o kterých budou v knize vyprávět 
samotní hráči a lidé, kteří se kolem 
Glads pohybují. 

Věřím, že kniha bude pro fanouš-
ky zajímavým a mnohdy vtipným 
pohledem do „zákulisí“ Gladiators. 
Vyjde před Vánoci 2022, tedy k dese-
tiletému výročí založení klubu.

Co si slibujete od roku 2022 a 
další sezóny?

Věřím, že již nebude zásadně ovliv-
něna šířením covidu a že se vrátíme 
opět k první lize o osmi týmech a 
deseti zápasech.

Také doufám, že přivedeme nové 

TÝM VYSOČINA GLADIATORS se v roce 2021 stal mistry Kittfort ligy, když na domácí půdě porazili tým Prague Lions. 
 Foto archiv –mh-

MARTIN KULHA prozradil, že na Vánoce 2022 by měla vyjít knížka o Vysoči-
na Gladiators.


