
Zdeněk MACHALA – „Kolís“

Momentálně nejstarším hráčem bývalých 
fotbalistů SK Ostrožská Lhota je Zdeněk Machala, 
který zároveň zastává funkci kapitána mužstva.

  Narodil se 11.srpna 1953 a svoji bohatou fotbalovou 
kariéru spojil s  Ostrožskou Lhotou. Přes žáky a dorost se 
vykopal až do 1.mužstva dospělých. Od malička patřil mezi velké 
bojovníky na zeleném pažitu. Ve své kariéře měl nebývale velké 
štěstí,že se mu vyhýbala zranění,takže se kopané může věnovat 
rekreačně dodnes.

Mezi jeho největší úspěchy bezesporu patří,že proti mužstvu Slušovic bojoval o 
postup do 1.A třídy jihomoravského kraje. Hrával s takovými hráči hráči jako byl Tonda 
Lopata, Pavel Skopal, Tonda Hejna, Staňa Šimčík, Zdeněk Malušek, Zdeněk Horák a 
mnoho dalších vynikajících fotbalistů. Na zápasy Lhoty chodilo v té době 500 diváků, jak 
místních, tak ze širokého okolí. Utkání proti Slušovicím sledovalo téměř 1.200 fandů.



S manželkou Marií vychovali tři syny, kteří se také potatili a všichni jsou fotbalisté. 
Nejstarší Zdeněk hraje za místní SK Ostrožskou Lhota 1.B třídu zlínského kraje. 
Prostřední Saša a nejmladší Jan prošli mládežnickými mužstvy Slovácké Slavie (později 
Synot a 1.FC Slovácko) a oba kopali nejvyšší dorosteneckou ligu. Dnes oba reprezentují 
Spartak Hluk v krajském přeboru, kde patří k oporám týmu.

Machalovi jsou prostě sportovní rodina. Pozadu nezůstává ani Kolova manželka 
Majka. V létě jezdí společně na vyjížďky po okolí na kolech a v zimě pak na běžky. Není 
bez zajímavosti, že Majka ještě v loni obula kopačky a zúčastnila se fotbalového utkání 
lhotských žen! Zdena také nevynechá jediné utkání fotbalistů Hluku a Lhoty. Pravidelně 
taktéž navštěvuje hokejové souboje v sousedním Uherském Ostrohu.

V mužstvu starých pánů Lhoty nastupuje Kola většinou v záloze a také pomáhá při 
sestavování týmu. Aktivně se podílí na všech akcích, které bývalí hráči pořádají. Pro 
potřeby fotbalu sestrojil udírnu, na taneční zábavy a Silvestra zajišťuje víno, na zabijačce 
měl na starost trojnožku a potkáte ho také na brigádách ve sportovním areálu SK.

Zdeněk Machala je v kolektivu velmi oblíbený a 
je také jedním z nejlepších zpěváků týmu. Všichni 
věříme, že když mu bude sloužit zdravíčko, tak si může 
za staré pány zahrát v jednom mužstvu s některým 
svým synem.

LHOTA SRDCE SLOVÁCKA - KOLÍSOVA KLOBÁSKA!!!  
   


