Historie vzniku S.CL.EROTIC
V rámci osvěty mladých účastníků Týdne divů i samotných členů SCL bych chtěl uvést pár poznámek k
počátkům týmu. Činím tak především z důvodu historek kolujících mezi pamětníky, které jsou
ovlivněny téměř čtyřicetiletou prodlevou mezi uskutečněním dané události a její následnou
interpretací.
V roce 1976 jsem byl členem University of Tyrshac, za kterou jsem hrál první tři TD fotbal. Na
zakládání nového týmu jsme tenkrát nepomýšleli. V létě uvedeného roku jsem po skončení TD
pořádal první z později tradičních zájezdů do Rumunska. Jezdili jsme do Costinești, mládežnického
centra na břehu Černého moře. Prvního "zájezdu" se zúčastnili z pozdějších účastníků TD Jarda
Pravda a Šeba, a dále moji spolužáci z gymplu Pavel Šimeček a Zdenda Pavelek. Před odjezdem jsem
zauvažoval, že bychom mohli mít nějaká společná trika. Nastříkal jsem tedy na trika dozadu
jednotnou jmenovku PHEYD YAKOBICH (badmintonisté věděli a snad stále vědí, o co jde) a číslo. Pak
jsem uvažoval, co nastříkat na přední stranu dresu. Pomohla náhoda. V té době jsem kupoval
pravidelně humoristický časopis Dikobraz, ve kterém se občas v té šedi komunistického tisku objevila
nějaká perla od Jiránka, Renčína, Vyčítala atd. A právě v týdnu, kdy jsem dělal ta trika pro účastníky
zájezdu, se tam objevila žertovná cedulka s textem "S.CL.EROTIC HLEDÁ NOVÉ TALENTÍ". Nic víc, nic
míň. To se mi zalíbilo, takže jsem použil název S.CL.EROTIC, vyrobil šablonu a nastříkal na trika - navíc
fontem tehdejší špičkové značky badmintonových raket - Carltonu.
Rumunsko proběhlo v pohodě, a v září 1976 začínal nový ročník soutěže v minikopané, který pořádal
Mladý svět. Poslal jsem přihlášku a jako název týmu jsem uvedl S.CL.EROTIC s výhledem využití triček
z Rumunska jako jednotných dresů, které byly povinné. Tehdy poprvé nastoupili S.CL.EROTIC jako
tým do nějaké soutěže. Soutěž byla celostátní a hrála se pohárovým způsobem. Dostali jsme do
prvního kola Sokol Plesná (paradoxně za něj nastoupila většina našich známých badmintonistů z
Plesné), tento zápas jsme prohráli na penalty a byli jsme vyřazeni.

Párkrát jsme si ještě fotbálek pod hlavičkou SCL zahráli, dokonce nám na jaře roku 1977 byla
umožněna účast na Apple Wine World Cupu (fotka je z té doby, jde o jedno tréninkové setkání na
Zemědělce). Tehdy jsme se také snažili o přijetí mezi týmy s právem startu na Týdnu divů. Stejný
zájem ale tenkrát měla i Gumma a zřejmě vzhledem k lepším kontaktům na skupinu zakladatelů a
vlivnějšímu lobbingu bylo Gummě vyhověno a S.CL.EROTIC byl prozatím odmítnut s odkazem na
neurčito.
To urychlilo mé rozhodnutí a po AWWC '77 jsem přestoupil do Gummy, která měla start na TD 1977
jistý. Přestoupil jsem vlastně výměnou za Péťu Rotrekla, který se ale stejně po čase do Gummy vrátil
zpět.
Tolik má základní informace. Pro Jardu Pravdu pouze uvedu, že uvedený inzerátek v Dikobrazu vyšel
někdy v červnu nebo červenci 1976, tento ročník mám někde na půdě deponovaný, pouze v tom
množství archiválií bych musel pohledat. Určitě bych ale nedopadl jako Zemanův mluvčí Ovčáček s
článkem od Peroutky, protože jsem právě Jardovi už někdy kolem roku 1990 paměť oním Dikobrazem
oživoval.
Na závěr pouze uvedu, že po vystoupení Gummy na TD 1977 zakladatelé zjistili, že nový vítr a mladé
tváře na TD jsou přínosné a v roce 1978 už startoval i S.CL.EROTIC, jehož manažerem byl Ruda
Lapuník.
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