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1 ÚVOD
Fotbal je jeden s nejpopulárn jších druh

sportu, který je rozší en a znám po

celém sv t . Jeho popularita je tak velká, že se stává událostí nejen sportovní, ale i
spole enskou. V dnešní dob se kluby stávají spole nostmi, které se tímto vyd lávají
na svou existenci a fungování. Jedná se o byznys bez kterého by fotbal nebyl dnes
na takové úrovni jaké je. Proto jeho historie až po sou asnost je velice bohatá a
zajímavá.
Jelikož jsem sportovn

založený lov k a bývalý dlouholetý hrá , funkcioná a

fotbalový rozhod í, chci se zam it v této práci na historii fotbalu v Holešov jak po
stránce sportovní, tak po stránce organiza ní.
B hem dlouhov ké historie oddílu SFK Holešov, jenž vždycky pracoval v naprosto
amatérských podmínkách, se vyst ídalo mnoho nadšených a zapálených vyznava
tohoto sportu, kte í p ipravovali svým divák m jako hrá i nebo funkcioná i mnohdy
p íjemné chvilky. A proto se zam uji na historii kopané v Holešov a oddílu, který
hrál maximáln nejvyšší sout ž krajský p ebor.
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2 SYNTÉZA POZNATK
Kopaná – nejrozší en jší a nejpopulárn jší sportovní odv tví – vzrušuje každého
muže bez rozdílu v ku. Pronikla do všech kon in sv ta. Milujeme ji a vzáp tí
proklínáme.
Fotbalový mí , zelená trávník, dv

jedenáctky hrá

v barevných dresech a

p edevším jejich souboje s otev eným koncem – p itahují vážené pány i rozvernou
mládež (Pond lík, 1986).
Fotbal je ovšem hra nejenom krásná, která dovoluje hrá

m p edvád t jemné

technické finesy, ale i mužná, která v osobních soubojích p ináší nasazení, tvrdost a
sílu.
Fotbal je kolektivní mí ová hra, kterou hrají dv

jedenácti lenná družstva. Je to

innost, p i které se hrá i snaží dostat mí dovoleným zp sobem co nej ast ji do
soupe ovy branky a snaží se zabránit soupe i ve stejném úsilí. Utkání trvá dva
polo asy po 45 minutách. Vít zem utkání je družstvo, které dosáhlo vyššího po tu
vst elených branek. Fotbal vyžaduje od hrá

množství r zných pohybových návyk

a schopností. P evážná v tšina herních inností se uskute

uje nohou, ale i hlavou,

ímž se náro nost hry zv tšuje (Ve e a, Nová ek, 1995).

2.1 Po átky fotbalu v eských zemích
Jelikož se v této práci budu zabývat historií fotbalu v Holešov

a jeho klubem

SFK Holešov, chci se na za átku zam it na po átky eského fotbalu a jeho historii.
Za átky jsou zmi ovány již za Rakouska-Uherska, kdy k nejv tšímu rozmachu tohoto
sportu dochází po vzniku samostatného eskoslovenska.

2.1.1 Fotbal v letech 1882 - 1948
První kroky jsou zahaleny v mlhách. Patrn

už roku 1882 uspo ádal n mecký

studentský spolek Lesehalle první utkání v Praze. Jediným dokladem však je kladn
vy ízená žádost o jeho povolení na blíže neudaném ,,spolkovém cvi išti“, adresovaná
policejnímu editelství. V seznamu len lze najít n kolik anglických jmen: z ejm i u
nás k pr kopník m hry pat ili angli tí studenti nebo zástupci ostrovních firem
(Jelínek, Jenšík, 2005).
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V kv tnu

1885

zaznamenal

nejstarší

eský

sportovní

asopis

Cyklista

v kv tnovém ísle, že ,,Klub velocipedist Praha p esídlil op t do zahrady hrab te
Buquoie, kde podobn jako v místnostech zimních p stuje se vedle jízdy na kolech i
fotball“ (Jelínek, Jenšík, 2005)
První fotbalové utkání v
Mezi nejstarší kluby v

echách se hrálo 29. zá í 1887 v Roudnici nad Labem.

echách pat í SK Slavie Praha a AC Sparta Praha. Složitost

Spole enských podmínek pro vznik a vývoj fotbalu v

echách odráží i ur itá

Komplikovanost zakládání t chto klub . Za rok založení SK Slavia Praha je
Považován rok 1892 ( vlastní fotbalový odbor založen až v roce 1896). Jako rok
založení AC Sparta Praha jsou uvád na data 1891 respektive 1893, fotbal hrán až
v roce 1894. Zpo átku vznikaly fotbalové kluby v tšinou v Praze (výjimkou v roce
1894 založený SK Plze a Spartak – Horymír – P íbram), ale na konci 19. a za átku
20. století za al fotbal pronikat i do dalších m st a na venkov. Rozmach fotbalu
uspíšilo také vydání pravidel fotbalu v eském jazyce v roce 1897 (p eložil Rössler –
O ovský). Dynamický rozvoj fotbalu byl ale na druhé stran p ibržd n zamítavým
postojem škol k této h e. P esto studenti i p es zákaz fotbalu postupn

tvo ili

lenskou základnu fotbalových klub (Votík, 2001).
Na podzim roku 1896 se poprvé hrálo o mistrovství ech. Turnaj ty tým vyhrálo
DFC Praha. Všechna ta ,,mistrovství“ m la zásadní vadu: nebyla vypsána
kompetentní organizací.

eský svaz fotballový ( FS) se zrodil teprve na podzim roku

1901 a první mistrovský turnaj zorganizoval roku 1902 (Jelínek, Jenšík, 2005).
Velký rozvoj fotbalu nastal po skon ení 1. sv tové války a vzniku samostatné
eskoslovenské republiky v íjnu 1918. Zatímco v roce 1915 sdružoval
klub

a 7 300 hrá

38 000 hrá

, dosáhl již v roce 1922 jejich po et 1 049 klub

SF 228

a více než

(Horák, Král, 1997).

Již v roce 1919 se uskute nilo první mistrovství samostatného státu. O titul se
ucházel pouze kvartet tým

- p eborníci St edo eské, tehdejší Kladenské,

Západo eské a Východo eské župy. Roku 1921 se zrodil první nám t na uspo ádání
vrcholné sout že podle vzoru ostrovní kolébky fotbalu. Navrhovatelé ligy však vzali
v úvahu

pouze

zástupce

,,jednotného

eskoslovenského

národa“.

Mocná

St edo eská župa však nasadila všechny páky, aby si udržela své výlu né postavení
– a také to dokázala! Roku 1924 první týmy prohlásily otev ený profesionalismus – a
když se sou asn fakticky rozpadla st edo eská I. t ída, nesmysln rozší ená na 22
ú astník , vznikla vhodná situace pro zrození ligy. V jejich prvních ro nících nehráli
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však pouze ti nejlepší, ale jednoduše kluby, které se p ihlásily do profesionálního
tábora. Podmínkou p ijetí byly hrá ské p íjmy v minimální m sí ní výši 200,- korun
(Jelínek, Jenšík, 2005).
Nejvyšší sout ž postupn

rozši ovala pole své p sobnosti a rok od roku se

zkvalit ovala. Na zajímavosti jí p idalo i to, že po ínaje rokem 1927 se zárove stala
kvalifikací pro atraktivní St edoevropský pohár. Prvním ú astníkem z území mimo
St edo eskou župu se roku 1929 stal Teplitzer FK 03, prvním moravským ligovým
klubem o ty i roky pozd ji SK Židenice, prvním zástupcem Slovenska roku 1935 I.
sŠK Bratislava. V sezon

1936 – 1937 si ligu zahrálo i mužstvo z Podkarpatské

Rusi – Rusj Užhorod (Jelínek, Jenšík, 2005).
Po vstupu n meckých vojsk v b eznu roku 1939 došlo k rozpadu
republiky a vznikl Protektorát

eskoslovenské

echy a Morava. Nejvyšší sout ží se stala

eskomoravská liga, která vyvíjela innost po celou dobu okupace. S blížícím se
koncem války se sout že v sezón
sout ží se stal nov založený

1944/1945 v bec neza aly. Další významnou

eský pohár, který se hrál poprvé v roce 1940 a pak

každoro n až do roku 1944. Válka rozvoj fotbalu p ibrzdila.
Po skon ení 2. sv tové války v kv tnu roku 1945 došlo rychle ke znovuzrození
innosti ve všech oblastech života spole nosti, sportu nevyjímaje. Již na podzim roku
1945 došlo k obnov

sout ží, do kterých byly za azeny i kluby ze Slovenska.

Nejvyšší sout ží byla I. liga. Druhou sout ží byla divize o ty ech skupinách. Ob tyto
sout že se hrály dvoukolov

systémem podzim/jaro. V letech 1945 - 1948 byl

vrcholným orgánem kopané

eskoslovenský fotbalový svaz se sídlem v Praze

(Macho, 1996).

2.1.2 Fotbal po roce 1948
V období let 1945 -1948 byl fotbal ízen eskoslovenským fotbalovým svazem. Po
všech politických, hospodá ských a spole enských zm nách došlo dne 31. b ezna
1948 k sjednocení veškeré t lovýchovy do

eskoslovenské obce sokolské ( OS).

Tento název existoval až do roku 1952, kdy se vrcholovým fotbalovým orgánem stala
Sekce kopané p i Státním výboru pro t lesnou výchovu a sport. Po založení
eskoslovenského svazu t lesné výchovy ( STV) v roce 1957 p ešla tato funkce na
Úst ední sekci kopané

STV (Horák, Král, 1997).

9

Když únorovým pu em v roce 1948 opanovala zemi komunistická totalita, nedali
na sebe dlouho ekat ani diletantské mocenské zásahy do ízení sportu. Ješt téhož
roku byli nuceni fotbalisté p ijmout sov tský sout žní model jaro – podzim.
N kolik nejbližších let prob hlo ve znamení celé série takových neuvážených
krok . Roku 1950 byla obnovena celostátní 2. liga, ale po roce vzala za své – a spolu
s ní i osv d ené divize. Druhým nejvyšším stupn m se stalo dvacet krajských
p ebor . Roku 1953 se vrátila 2. liga, ale korunu všemu zlu nasadilo sestavení
sout ží nikoli na základ p edchozího umíst ní, ale podle rozhodnutí politických míst.
Jen postupn

se da ilo zacelovat rány, které našemu nejpopulárn jšímu sportu

zasadily zmatené reorganizace. Roku 1955, byly obnoveny divize, ale o p t let
pozd ji znovu na

as zrušeny. Významný byl roku 1958 návrat k tradi nímu

evropskému sout žnímu standartu podzim – jaro (Jelínek, Jenšík, 2005).
I po federalizaci zem

v roce 1969 innost jednotlivých sportovních svaz

STV. Vrcholovým orgánem fotbalu byl

eskoslovenský fotbalový svaz

STV). Výkonným orgánem se stal Výbor fotbalového svazu ÚV
sebou soust e oval
STV a SÚV
vznikla

innost obou republikových výbor

ídil

STV ( FS

STV. Ten pod

fotbalových svaz

ÚV

STV. Jejich innost trvala do roku 1989, kdy na konci tohoto roku

eskoslovenská fotbalová asociace. Ta p i rozd lení federace ke dni

1. 1. 1993 zanikla (Horák, Král, 1997).
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

3.1 Hlavní cíl
Hlavním cílem bylo zachytit a nashromáždit informace o historii eskoslovenského
fotbalu a historie fotbalu v Holešov . Po té zpracovat historii fotbalu v Holešov od
prvních zmínek roku 1905 až po sou asnost.

3.2 Úkoly bakalá ské práce
1. Získat a set ídit poznatky o historii

eského fotbalu od jejho vzniku po

sou asnost.
2. Získat a set ídit poznatky o historii fotbalu v Holešov

a jeho klubu SFK

Holešov.
3. Zmapovat nejúsp šn jší momenty fotbalového klubu SFK Holešov po stránce
sportovní a organiza ní
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4 METODIKA
K této bakalá ské práci jsem využil metodu historickou, kterou jsem využil ke
spln ní cíl a úkol . Vše bylo shromážd no a využito z literárních informací a jiných
pramen .
Nejd íve byli získány poznatky z primárních a sekundárních zdroj , které byli po té
set íd ny, analyzovány a porovnány mezi sebou. Následn pomocí syntézy byly tyto
informace zpracovány a sepsány do záv re né podoby. Tudíž byl chronologicky
sestaven a provedena interpretace a reprezentace.
Použité metody:
•

Primární data – protokoly, zápisy, ú ední záznamy, kroniky, zpravodaje,
osobní materiály pana Mgr. Milana Krej ího, pohovor s prezidentem klubu
PaedDr. Zde kem Janalíkem.

•

Sekundární data –

lánky a publikace z dostupných zdroj

jako je

trnáctidenník Holešovsko.
•

Historická metoda – analýza minulosti, která staví na dostupnosti pramen

•

Analýza a syntéza provedených šet eních a zpracovaných pramen

•

Odborná literatura a její studium

•

Forma dotazování – dotazy na bývalé a sou asné hrá e a funkcioná e

Metodika ešena podle: Bartoš, J. (1999), Úvod do metodiky historického bádání a
nauky o pramenech.Olomouc.
Bakalá ská práce respektuje formální požadavky stanovené v Kompendiu psaní a
publikování v Kinantropologii (Frömel, 2002)
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5 HISTORIE FOTBALU V HOLEŠOV
5.1 Založení klubu a jeho po átky
Holešov, bývalé d ležité obchodní st edisko ležící na rozhraní Hané a Valašska a
mající také mnoho historických památek, pat í k nejstarším st edisk m kopané na
Morav . Již za átkem roku 1905 se n kolik pr kopník

sportu m sta Holešov

rozhodlo založit sportovní klub. Na jejich popud byla svolána na den 31.5.1905
ustavující sch ze, jež za ízení profesora Josefa Šváry založila Sportovní klub
Holešov. Zakladateli klubu byli: p. František Fialka, E. Hrubý, František Hejda, K.
Luzar, J. Procházka, H. Svato

a J. Švára. Prvním p edsedou byl zvolen finan ní

komisa m sta p. E. Hrubý, jednatelem právník p. František Hejda, pokladníkem
obchodník p. František Fialka a ná elníkem p. profesor Josef Švára.
V rámci sportovního klubu kopaná okamžit

p stována nebyla, ale hlavn

p i in ním studentstva z vyšších t íd místní reálky hrál holešovský fotbal již v roce
1906 dosti d ležitou roli v moravské kopané, o emž sv d í utkání s mužstvy SK
Vsetín a pozd ji SK Haná Krom íž a SK P erov.
V roce 1908 se utkalo v rámci jubilejní výstavy v Krom íži družstvo holešovských
fotbalist

a SK Haná Krom íž. Výsledek 14:0 pro SK Hanou nemusel tehdejší

fotbalisty rmoutit, nebo SK Haná m la velmi zkušeného trenéra a slavného hrá e
Slávie B lku (Hanzlík, zpravodaj, 20.let Hanáckého sportu, 1930).
P estože je možno, jak již bylo uvedeno, holešovskou kopanou

adit mezi

pr kopníky kopané na Morav , net šila se v po átku tato hra v samotném Holešov
velké p ízni. D kaz

je víc než dost. Hrá i z ad student

m li velké problémy se

svými profesory kv li kopané. P iblížil – li se k h išti n jaký profesor, studenti rychle
opoušt li hrací plochu, aby nem li nep íjemnosti ve škole. Proto se musíme
obdivovat houževnatosti a vytrvalosti hlavn t ch hrá

, kte í vyšli z ad studentstva

a pocítili nep íze nejen ze strany školských profesorských sbor , ale i od tehdejší
m stské rady. Zkrátka kopaná ve svých po átcích nem la na r žích ustláno (Krej í,
osobní komunikace 23. 11. 2010).
I zde však byly vzácné výjimky a mnohý z bývalých fotbalových student

jist

asto a rád vzpomínal na oddané p átele kopané z ad pedagog . Byli to zvlášt :
editel holešovské reálky p. Sácha, profesor a pozd jší editel p. Ladislav Jaroš, již
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vzpomínaný profesor Josef Švára , p edseda tehdejšího samostatného fotbalového
kroužku p. Vojt ch Mlodzik.
Mnoho t žkostí bylo s opat ením pozemku pro fotbalové h išt . První utkání se
hrála na St elnici, odkud však po regulaci eky Rusavy a s tím spojenou úpravou
pozemk

se musela kopaná p echodn

cukrovaru. T etí h išt

p est hovat na louky u Všetulského

bylo u h bitova. Pozd ji se poda ilo umístit h išt

na

pozemcích u tzv. privátní cesty vedoucí do tehdejší Koštárny, kde byl uspo ádán
v roce 1910 slet sokolské župy hanácké. Na tomto h išti se hrálo až do 1. sv tové
války.
Po první sv tové válce se hrála fotbalová utkání na h išti u reálného gymnázia,
které však v roce 1924 oddíl ztratil. V této pro n j svízelné dob vyšly vst íc sportovní
kluby z P erova a Zlína a ochotn

prop j ovaly svá h išt

k našim utkáním. Tato

nep íznivá situace našich fotbalist trvala jen krátce, protože ješt téhož roku došlo
k dohod se Sokoly, kte í byli majiteli h išt u gymnázia, a utkání se op t hrála na
jimi p j eném h išti.
Z jednatelské zprávy SK za rok 1927, kterou podával jednatel SK a zárove
p edseda oddílu kopané p. Jaroslav Chytílek, se dovídáme, že fotbalový odbor m l
pronajato sokolské h išt

u reálky, avšak obavy, že bude pronájem ze strany

t lovýchovné jednoty Sokol vypov zen, vedly fotbalový oddíl k rozhodnutí si
pronajmout vhodný pozemek obce na St elnici za tenisovými kurty. O vybudování
h išt na St elnici se hovo ilo již v roce 1924, ale m stská rada v ele se starostou
panem Rolkem hodlala na St elnici postavit okresní nemocnici s infek ním
pavilonem. Proto nemohla být zahájena stavba h išt . Plán m stské rady vystavit
nemocnici ztroskotal (Chytílek, jednatelská zpráva, 1927).
Vedle škvárového h išt na St elnici, které sloužilo jako hlavní sportovní stánek
fotbalist SK a pak Tatranu, byl otev en v roce 1958 stadión Míru, který je byl po
dlouhou dobu našim hlavním h išt m. Ve ejné používání názvu SK Holešov, oddíl
kopané, povolila ,, Valná hromada sportovního klubu ´´ v roce 1911 a také p iznala
právo vysílat na valné sch ze sportovního klubu dva delegáty oddílu kopané.
Vzpomínáme – li dnes období innosti oddílu kopané p ed 1. sv tovou válkou,
musím také vzpomenout na hrá e, kte í byli u zrodu oddílu. Jako jsou: Karel Cvek, V.
Janovský, František Hrn i ík, L. Sva ina, J. Janoský, K. Darebník, J.

ervinka, V.

Sach, František Jiroutek, L. Poledna, brat i Prusenovští, Fries, Wajnar, Jur ík a
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Slavík. To byli první hrá i v družstvu dosp lých, kte í již tehdy ší ili dobré jméno
holešovské kopané.
Nová innost oddílu po 1. sv tové válce za ala Valnou sch zí 13.8. 1918, která
byla v hotelu Moravia. Novým p edsedou byl zvolen pan Jaroslav Kraj a. Do práce
oddílu se s vervou a elánem poušt jí tito lenové a hrá i: Becher, Buká ek, brat i
Cvekové, Foltýn, Fuksa, Hlobil, Chytílek, Ji í ek, Koplas, Kušík, Matela, Matuška,
Muler, Nosek, Pasá ek, Prusenovský, Rolák, který byl zvolen jednatelem oddílu a
Vachta , který byl zvolen pokladníkem oddílu. Již 8. zá í 1918 hostovala na h išti u
gymnázia krom ížská Hanácká Slavia, která byla našimi hrá i poražena 2:1.
Ješt po roce 1918 nebyla innost fotbalových klub v oblasti Hané nijak ízena a
hrála se pouze p átelská utkání (Hlavica, zpravodaj k 5O. let m založení, 1955).

5.2 20. léta
Až po roce 1920, kdy byla založena Hanácká župa fotbalová HŽF, došlo ke
sjednocení innosti n kterých oddíl . Hanácká župa fotbalová organizovala sout že,
pohárové zápasy a mezinárodní utkání nejen v oblasti Hané, ale i Valašska a
Slovácka. Všechny kluby byly za azeny do jedné t ídy. mistrovství se hrálo
jednokolov

vy azovacím zp sobem. Již v následujícím roce však byly fotbalové

kluby rozd leny podle výkonnosti do 1.A a 1.B t ídy a sout ž se hrála dvoukolov
každý s každým.
P ibližn

ve stejném období, asi v roce 1920, byla založena Hanácká odbo ka

svazu eskoslovenských soudc

fotbalových, která žádala, aby všechna utkání a

mistrovská nebo p átelská byla obsazována rozhod ími, kte í jsou jejími leny.
V letech 1921 – 1922 nastal rozkol v eské kopané z ízením takzvané Amatérské
unie. SK Holešov, jako velká v tšina klub

v Hanácké žup

sdružených, se stává

lenem této unie. Nyní nastává v tší možnost k rozvoji fotbalového sportu
v Holešov

a skute n

se zdá, že vzestup bude trvalý (Hanzlík, zpravodaj 20. let

Hanáckého sportu, 1930).
D ležitým rozhodnutím mimo ádné valné hromady SK Holešov (4. 6. 1924) byl
slou en odbor kopané s klubem. Jak k tomu došlo se dozvídáme ze zprávy
sekretá ského klubu pana Jaroslava Chytílka. Zprávu p ednesl 28. 3. 1925 na ádné
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valné sch zi Sportovního klubu. Cituji úryvek ze zprávy: Po odchodu profesora Šváry
z Holešova byla obava, že fotbalový odbor tentokráte ješt

samostatný se úpln

rozpadne, nebo h išt se stává majetkem Sokola a ást pozemku ur ena jest pro
stavbu soudní budovy. Fotbalový odbor p ichází k výboru Sportovního klubu
s návrhem, aby tyto sportovní spolky splynuly,
sjednocení dává skute n

nov

ímž se navzájem upevní. Toto

vzniklému celku dalekosáhlejší finan ní i

administrativní samostatnost (Chytílek, zápis valné hromady, 1924 ).
Oddíl oplocuje h išt u gymnázia, zú ast uje se všech mistrovských i pohárových
župních sout ží, z izuje náhradní mužstva i dorostenecké jedenáctky.
Zásluhou pana Jaroslava Chytílka, který byl p edsedou v letech 1926 – 1945, bylo
po ádáno n kolik zda ilých sportovních i spole enských podnik
krom ížského ženijního pluku, jehož velitelství ochotn

za spolupráce

zap j ovalo i vojenskou

hudbu.
1.A mužstvo se zú astnilo turnaje o pohár m sta B eclavi a dosáhlo i p kného
umíst ní v mistrovství II. t ídy HFŽ vít zstvím nad SK Slavoj Prost jov v Prost jov
4:3. Avšak ve finále Hanácké župy prohrálo v Olomouci s SK echií 7:0.
Mimo Sk Holešov byly v Holešov

fotbalové oddíly DSK Podhorák, SK Sparta

Holešov, SK Moravan Ž. Sefíra, DSK. Tyto kluby se asem rozpadly a jejich lenové
p ešli do SK Holešov.
V sezón 1924 bylo sehráno 46 utkání. P i in ním p edsedy centrálního výboru
pana Ing. E. Buchera byl získán start mužstva pražské AC Sparty.
P átelské utkání s AC Sparta Praha se uskute nilo v Holešov 3. srpna 1924 a
t šilo se velkému zájmu celého regionu Holešovska. P ipomínkou této slavné
události je zápis výro ní zprávy oddílu:
T sný výsledek zápasu 3:2 pro pražské hosty mluví dosti p esv d iv

o dobré

výkonnosti našeho 1.A mužstva. Zápas sice utrp l na sportovní hodnot

nep ízní

po así, moráln však podpo il rozvoj fotbalu v našem m st . Posily Hanácké župy
fotbalové z prvot ídních klub

byly odmítnuty a bylo postaveno mužstvo domácích

proti pražským host m. P i utkání byly vym n ny klubovní vlajky a slavnostní výkop
provedl Ing. Bucher. Na po est host sehrál divadelní odbor klubu operetu Prodaná
láska. Hosté neradi Holešov opoušt li a jako vzpomínku obdržel každý hrá odznak
SK Holešov a pravá hanácký vdolek v pr m ru p l metru, z ehož m li hosté
obrovskou radost (Chytílek, zápis výro ní zprávy, 1924).
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V roce 1925 bylo sehráno druhé p átelské utkání s AC Sparta Praha II.
profesionální mužstvo. Výsledek utkání není znám a oddíl byl zklamán velkým
finan ním požadavkem hostí.
V roce 1925 bylo sehráno 37 zápas , 20 vít zných, 14 prohraných a 3
nerozhodn . Celkové skóre bylo pro Holešov 109:81. V tomto roce hrál hrá
Matlocha sv j 100. zápas za SK Holešov.
Na ja e v roce 1927 bylo p ikro eno, po vypracování nájemné smlouvy s m stem
a po schválení Moravským zemským výborem v Brn , k úprav terénu pro fotbalová
h išt na St elnici. H išt bylo b hem roku vybudováno a již v srpnu 1928 se na n m
hraje první p átelské utkání (Chytílek, kronika SK Holešov, 1925 - 1945).
Mistrovská utkání na novém h išti na St elnici se hrála až v roce 1929. Proto mohl
na valné hromad

SK Holešov 18. b ezna 1929 ve své obšírné zpráv

o innosti

odboru kopané jeho sekretá František Župka, že nejv tším problémem, který oddíl
provázel v roce 1928 p i utkáních, byla skute nost, že nebylo vlastní h išt . Z jeho
zprávy se také dozvídáme, že fotbalový odbor byl nejpo etn jší v SK a ítal 130
len (Chytílek, kronika TJ Holešov, 1925 - 1945).
Roku 1929 byly postaveny i šatny a b hem roku 1930 krytá tribuna. Návrh a
rozpo et na tribunu podali:firma Rolek, tesa ský mistr Petr Janoštík a stavitel Jan
Matuška, jehož návrh a rozpo et byl nejp ijateln jší, a proto práce na tribun
provedla jeho firma. Okolí sportovního stánku bylo stále upravováno. Byly
vysazovány stromy, p istavovány další šatny. Postupn
celého h išt

bylo provedeno oplocení

ádnou prkennou ohradou, o jejíž zbudování m li nejv tší zásluhu

pánové Bartoník, Kop iva a Petráš (Krej í, Zpravodaj k 90. let m založení, 1995).

5.3 30. léta
V roce 1939 byla osázena celá severní strana h išt vzrostlými topoly a na ja e
1940 západní strana mladými topoly, ímž vzhled h išt zna n získal.
Možnost mít vlastní h išt

nejen pro utkání, ale i pro tréninky se projevila na

výkonnosti družstev. První družstvo, které sehrálo v roce 1929 t icet sedm zápas ,
obsadilo 1. místo v II. t íd
v družstvu muž

Hanácké župy fotbalové. B hem roku startovalo

dvacet dev t hrá

, z nichž nejvíce zápas

Vaclach, jenž byl i nejlepším st elcem družstva.
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sehrál František

V roce 1930 hrálo 1. mužstvo muž

1.B t ídu a vzhledem ke stoupajícím

návšt vám bylo rozhodnuto o rozší ení hledišt .
U p íležitosti oslav 25. výro í založení klubu byla sehrána dv

p átelská utkání

s AFK Bohemians Praha. Utkání zanechala velmi dobrý dojem u divák . První zápas
skon il nerozhodn

3:3 a druhé utkání vyhráli hosté 5:0. Ob ma utkáním p ihlížel

p edseda HFŽ Otto Hamele a p edseda soudcovské odbo ky Gustav Krist. P ed
utkáním byl uspo ádán pr vod sportovc
vlajky.

v dresech a kapitáni si vym nily klubové

estný výkop provedl starosta m sta továrník Leopold Válek (Chytílek,

kronika SK Holešov, 1925 - 1945)
Od roku 1930 do roku 1938 hrálo družstvo muž st ídav 1.B a II. t ídu. Dokonce
se v roce 1933 objevuje na posledním míst

II. t ídy. Tato našt stí p echodná

nezávid níhodná situace byla zap í in na neukázn ností tehdejších hrá

. Situace

se však brzy lepší a již po první polovin sout že v roce 1934 se družstvo umístilo na
6. míst II. t ídy a na konci sout že vít zí v II. t íd a postupuje do 1.B t ídy.
Z dvanácti p átelských zápas , které družstvo muž v roce 1934 sehrálo, si nejvíc
cenilo nerozhodného výsledku 4:4 s družstvem II. profesionální ligy SK Židenicemi,
v jehož dresu se obecenstvu p edstavil jeden z nejpopulárn jších našich fotbalist
Dr. Pešek – Ká a, dlouholetý internacionál pražské Sparty.
V roce 1936, kdy družstvo muž

hrálo 1.B t ídu a umístilo se na 3. míst , si

v kv tnu pozvalo k p átelskému utkání kombinovaný ligový celek SK Prost jov.
V roce

1937

vysílá

odbor

kopané

svého

lena

profesora

Kellera

do

t lovýchovného kurzu pro vedoucí a trenéry. Kurz, který se konal v Nymburce,
po ádal

eský fotbalový svaz. Profesor Keller se z mnoha ú astník

velmi dob e

prezentoval a v hodnocení frekventant byl dán na velmi p kné 3. místo. Na základ
velmi úsp šného absolvování kurzu mu byla sv ena funkce trenéra všech družstev
SK Holešov, kterou vykovával nep etržit až do roku 1941. Pozd ji se k trenérské
práci ješt vrátil.
Výbor kopané se v tomto období snažil alespo

jednou za rok zajistit jedno

p átelské utkání se soupe i zvu ných jmen. V roce 1937 u nás hrálo divizní družstvo
SK Moravia Brno. 15. srpna téhož roku byl hostem u nás divizní SK Ba a Zlín.
V roce 1938 kon í 1. družstvo muž jako vít z sout že a postupuje do 1.A t ídy.
P ipomenu jména t ch, kte í se o tento vynikající výsledek zasloužili: Andrejko,
Bartoník, Benýšek,

e man, Hanulík, Helsner, Kadlec, Kolá , Kubí ek, Kucha ,

Nelešovský, Rabušic, Seget, Sovadina, Stoklásek a Šidla. P edsedou oddílu v té
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dob byl Jaroslav Chytílek, místop edsedou František Balatka a sekretá em Jind ich
echmanem (Chytílek, kronika SK Holešov, 1925 - 1945).
Rok 1938 byl však i pro náš národ rokem smutku, protože okupací pohrani ních
kraj republiky nejen pozbyla naše republika území vlasti a mnozí naši ob ané své
domovy, ale i náš fotbal ztratil mnoho svých dobrých a state ných len .
V tomto pro národ t žkém období nez stali lenové a hrá i SK Holešov mimo
d ní událostí a jako d sledek na kv tnové politické nepokoje vzešla podp rná akce
nesoucí název: Fond na obranu státu. Podobn jako každý spolek a korporace tak i
Sportovní klub Holešov uspo ádal 14. srpna sportovní den pod názvem: SK Holešov
– obran státu. Záštitu nad touto sout ží vzali okresní hejtman Dr. Seister, p edseda
hanácké župy fotbalové Otto Hamele, M stská rada Holešov, kterou zastupoval 1.
nám stek Antonín Tacl a pan Hrdina. V rámci této sportovní slavnosti bylo sehráno
p átelské utkání s kompletním ú astníkem Moravskoslezské divize SK Rolný
Prost jov. Ve velmi zajímavém a rušném zápase domácí podlehli t sným výsledkem
3:2.

istý výnos z této akce byl v nován fondu na obranu státu.

V roce 1939 družstvo pokra uje v úsp šném tažení v 1.A t íd a umístnilo se na 3.
míst , když nechalo za sebou družstva DSK P erov,

SS Olomouc a jiné. Dokázalo

porazit AC Slováckou Slávii Uherské Hradišt 5 : 0 a sehrát velmi dobrý zápas s SK
Ba ovem, ve kterým byli jen t sn poraženi. Podzimní sezóna 1939 byla zahájena
p átelským utkáním s SK Ba a Zlín, který p ijel s internacionály

ulíkem, Vidlákem,

Kuchy kou apod. Svou úrovní zápas pln uspokojil, byl vyrovnaný a domácí prohráli
t sn 2 :3 (Chytílek, kronika SK Holešov, 1925 - 1945).

5.4 40. léta a období II. Sv tové války
Na valné sch zi klubu k 35. výro í oddílu, která se konala 14. b ezna 1940
v hotelu Centrál, p ednesl sekretá fotbalového odboru Jind ich
o

innosti, v níž uvedl. Že družstvo muž

echmanem zprávu

obsadilo 3. místo v podzimních

mistrovských zápasech 1.A t ídy HHŽF. Poukázal, že celé družstvo vykazovalo tehdy
vzestupnou formu a podávalo ustálené výkony, jež ho adily mezi favority 1.A t ídy.
P kné výsledky vedly nejen hlavní výbor SK, ale i výbor oddílu kopané a hlavn
p íznivci tohoto sportu v Holešov

k nad ji, že by se mohlo v jubilejním roce
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postoupit do vyšší t ídy. Toto p ání však napln no nebylo ( echman, zápis sch ze,
1940).
Na po átku ty icátých let úsp šn složili rozhodcovské zkoušky a staly se leny
tehdejšího sboru rozhod ích tito lenové: Karel, Nezveda, Bed ich Pártl, František
Pospíšil, Josef Seget a František Vaclach.
V roce 1941 a 1942 hrálo družstvo muž úsp šn v 1.A t íd a umístnilo se na 3.
a 4. míst . V tomto období byly soupe i muž tyto celky: SK Byst ice pod Hostýnem,
SK Hodolany, SK Hulín, SK Kojetín, SK Malenovice, Podvesná – Zlín, Haná
Prost jov, Viktorie P erov, Sk Vyškov a další.
V roce 1942 uspo ádal oddíl dorostenecký turnaj, kterého se zú astnila družstva
okolních klub . Ceny do turnaje, v n mž dorostenci zvít zili p ed SH Byst icí, SK
Hulínem a SK Tluma ovem, v novali pánové Absolón, Chytilem a Kop iva. V tomto
roce byli dorostenci úsp šní i ve fotbalovém p tiboji, jehož se v té dob pravideln
ú astnili a v n mž zvít zili a obsadili první místo v okresní sout ži v Krom íži.
B hem vzpomínaného roku byla v Holešov

z ízena pro hrá e bezplatná léka ská

poradna, jíž se pro sportovce tak d ležité instituce ujal MUDr. J. Zlámal.
V roce 1943 a 1944 pokra ovalo 1. mužstvo v úsp šném tažení a umístilo se na
2. resp. 3. míst . V této sezón bylo sehráno 26 mistrovských zápas .
V roce 1944 se dorost zú astnil velkého letního dorosteneckého turnaje, kde
startovala i ligová družstva nap . AFK Bohemians Praha, SK Slezská Ostrava apod.
Tito chlapci byli velmi úsp šní a umístnili se na 1. míst

(Chytílek, kronika TJ

Holešov, 1925 – 1945).
V sezon 1944 – 1945 nebyly hrány rozlosované sout že. V naší 1.A t íd sice
došlo ke zm nám a místo postupující Slovácké Slávie Uherské Hradišt

a

sestupujících Hané Prost jova, Uherského Brodu, HSK Vyškova a HSK Ivanovice
byly nalosovány Holice, Hulín, Kojetín a Kunovice, ale vlastní sout ž neprob hla. Za
neuskute n ná mistrovská utkání byla hrána jen okrsková mistrovství.
Po osvobození naší vlasti sehrálo ješt na ja e družstvo muž , p t zápas . T i
z nich byly hrány jako tak zvané jarní hry s SK Kojetínem 4 : 1, s Viktorií P erov 1 : 2
a s SK Hulínem 4 : 4.

tvrté utkání bylo hráno v rámci Poháru osvobození a muži

v n m podlehli Hanácké Slávii Krom íž 5 : 2. Posledním utkáním jara 1945 byl
p átelský zápas s odv kým rivalem SK Byst icí pod Hostýnem, který se uskute nil 3.
ervna v n mž muži zvít zili 6 : 4, když autory branek byli Kucha 3, Janovský,
Kola ík a Papežík po 1.
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První výborová sch ze oddílu po osvobození se konala v šatn

tenisového

odboru 28. kv tna 1945 (Hlavica, zpravodaj k 50.let m založení, 1955).

5.5 40. léta povále né období
Valná hromada odboru kopané se uskute nila 2. ervence 1945 a m la slavnostní
ráz, protože byla konaná v osvobozené vlasti po t íleté odmlce, kterou zavinil zákaz
shromaž ování obyvatelstva vydaný n meckými okupanty v roce 1942.
Oddíl hrál stále 1.A t ídu, do které bylo za azeno 15 klub s perspektivou snížení
po tu ú astník na 14 v sezón 1946 – 1947. V sout ži byla družstva: SK Hodolany,
SK Holešov, Sk Holice, SK Hulín, Chválkovice, SK Jarošov, SK Kojetín, Sk Hanácká
Slávia Krom íž, SK Kunovice, Viktoria Vítkovice, SK Lutín, SK Malenovice, SK
Podvesná – Zlín, SK Sparta Prost jov a SK Záb eh.
K 40. výro í založení oddílu p ijala pozvání k p átelskému utkání Slavia Hradev
Králové,. Ze záznamu Jind icha

echmánka se dozvídáme, že byla pozvána i

družstva zvu n jších jmen, která však za nabídku pod kovala a odvolala se na
nedostatek termínu. Byla to Viktorie Žižkov, AC Sparta Praha a Slávia Praha, která
rovn ž nemohla p ijet, protože hrála finále poháru Osvobození. Utkání se Slávií
Hradec Králové se uskute nilo 11. srpna a hosté v n m vyhráli 6 : 4.
Slavnostní valná hromada celého Sportovního klubu Holešov ku p íležitosti 40.
výro í innosti klubu se konala 18. srpna v zámecké zimní zahrad .
Program této slavnostní sch ze, která podle písemných záznam

tehdejších

ú astník byla hojn navštívena a m la srde nou atmosféru, byl následující:
-

zaslání pozdravného telegramu panu prezidentu Dr. Edvardu Benešovi
etba protokolu o založení klubu z roku 1905 a jeho historie. Zde bylo
vzpomenuto, že 40-ti leté výro í slavíme v roce, kdy skon ila šestiletá tyranie
hitlerovského b sn ní, kterému položili své životy dva zasloužilý

lenové

klubu, editel reálného gymnázia Ladislav Jaroš a editel m stské spo itelny
pan Alois Kryšt fek
-

vzpomínkové projevy starších len

-

projevy hostí a tení pozdravných dopis

-

záv r
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Protože byl v dubnu roku 1946 na valné sch zi SK Holešov zvolen p edsedou
centrálního výboru Jaroslav Chytilem, kon í jeho velmi plodné a dlouholeté období
v ele oddílu kopané. Na postu p edsedy oddílu ho vyst ídal František Balatka
(Chytil, zápis sch ze, 1946).
Výsledky mistrovských utkání 1. mužstva m ly sestupnou tendenci a vedly na
konci sout žního ro níku 1945 – 1946 k sestupu do 1.B t ídy. Novými soupe i byli
hrá i z t chto oddíl : Sokol B est, SK Byst ice pod Hostýnem, SK Chropyn , HSK
Ivanovice, Hané Klenovice, SK Kozlovice, SK Lipník, SK Lov šice, SK N m ice na
Hané, SK Slušovice, SK Vizovice, HSK Vyškov a Sk Zdounky.
Ješt

p ed zahájením podzimní sezóny startovalo v p átelském utkání SK ASO

Olomouc, které v tomto roce postoupilo do ligy. . Utkání se uskute nilo 18. srpna a
hosté v n m zvít zili 5 : 1.
8. zá í 1946 dosáhli dorostenci p kného úsp chu v tehdy populárním fotbalovém
p tiboji a stali se mistry župy.
6. íjna sv j úsp ch v p tiboji zúro ili vít zstvím v Brn . Tímto vít zstvím se stali
mistry Moravy ve fotbalovém p tiboji (Balatka, kronika SK Holešov, 1945 - 1965).
V roce 1948, kdy došlo ke zm n politického klimatu v naší vlasti, se nov vzniklí
situace ve stát negativn promítla i do chodu oddílu. Již 11. dubna 1948 oznamuje
na výborové sch zi Jind ich

echmanem, že mu bylo na ízeno, aby se dobrovoln

vzdal lenství v SK Holešov. Dále bylo ak ním výborem okresu Holešov rozhodnuto,
aby byl zprošt n p edsednictví oddílu František Balatka. Samoz ejm , že se musel
vzdát své funkce dobrovoln .
Když na sch zce oddíl a korporací p edseda ak ního výboru referoval o další
jejich innosti, mez jinými sd lil, že byl podán protest proti odvolání jmenovaných
len

SK. Protest byl asi podán, protože Jind ich

echmanem z stal sekretá em

oddílu a František Balatka, i když nebyl p edsedou, z stal lenem výboru. P edsedou
oddílu byl ustanoven len ak ního výboru Jan Buká ek.
Z rozhodnutí župy museli všichni hrá i do 18. kv tna 1948 vstoupit do Sokola,
protože jinak by nemohli hrát a do 30. kv tna, musely být hrá ské pr kazy opat eny
sokolským razítkem. Na podn t župy bylo na výborové sch zi rozhodnuto, aby oddíl
nesl název Sokol SK Holešov.
Na podzim roku 1948 vznikl nový oddíl kopané DSK Bruna Holešov (místo dosud
DSK Holešov), dále úpln nový oddíl ZK Thonet Holešov a RH Holešov, kde hráli
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p íslušníci SNB. Vznikem t chto nových oddíl byl Sokol SK Holešov oslaben. Nové
oddíly však nem ly dlouhé trvání.
6. prosince 1948 p išli na výborovou sch zi DSK Bruna Holešov, v jejichž ele byl
Old ich Prusenovský, aby tlumo il usnesení svého výboru o slou ení obou oddíl .
Návrh byl p ijat a o týden pozd ji byl domluven nový název pro slou ené oddíly i
sestavena nová kandidátka, na níž byli zástupci obou oddíl . Kandidátku sestavili za
SK – Kubí ek, Polášek, Rabuši. Za DSK Bruna – Hlavica, Ju ena, Prusenovský,
která byla celkem p ijatá, m la tuto podobu:
- p edseda – Jan Buká ek
- místop edsedové – Old ich Prusenovský
- Rudolf Ju ena
- Vladimír Filip
- jednatel – Jind ich

echmanem

- Josef Brada
- pokladní – Ladislav Polášek
- zapisovatel Vladimír Otto
- matriká – František Bill
- správce h išt – Josef Janák
- hospodá – Josef Pospíšil
- lenové výboru – Balatka, Keller, Hlavica, Procházka, Liška, Mrázek
- revizo i ú t – Kop iva, Mikulík
- ná elníci – Kubí ek, Nelešovský
Oddíl dostal i nový název Sokol Holešov (Krej í, Zpravodaj k 90. let m založení
klubu, 1995).

5.6 50. léta
innost oddílu od roku 1949 – 1953 pravd podobn není písemn zaznamenána,
a proto nelze p esn

komentovat toto období. Od ledna 1953, kdy dochází op t

k reorganizaci sout ží a oddíl dostal nový název DSK Tatran Holešov, došlo i ke
zm n

ve výboru. P edsedou byl zvolen Jaroslav Vyhas, místop edsedou Rudolf

Ju ena, pokladníkem František Bill, referentem SHM Karel Reimer, vzd lavatelem
Karel Kubeša, technickým vedoucí František Kubí ek, referentem PPOV Rudolf
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Hlavica, vedoucím žák Karel Reimer, zapisovatelem Vladimír Otto a rozhlasovým
hlasatelem Osvald jan ík.

leny výboru ješt

byli Adámek, Drahotušský, Kop iva,

Krátký a Ku a.
Kádr družstva tvo ily tito hrá i: D di , Drahotušský, Ejem, Foltýn, Gogela, Havran,
Kola ík, Kopl, Krátký, Kuschnij, Ludka, Matyáš, Mikul ík, Mrkvan, N m ík, Palla,
Pokorný, Pospíšil, Procházka, Polášek, Prášil, Prusenovský, Reimer, Richter, Sitko,
Skali ka, Spá il, Šev ík, Troška, Vy uchal a Závora. Družstvo muž hrálo v tomto
období krajskou sout ž, v níž m lo tyto soupe e: Fryšták, Tatran Gottwaldov, Spartak
Hulín, Valašské Mezi í í, Podvesná, P íluky, Rohatec, Jiskra Rožnov, Spartak
Rožnov, Spartak Slavi ín, Mez Vsetín a Želechovice.
13.

ervence muži již podruhé vyhráli Byst ický Podhostýnský pohár, v n mž

dosáhli dvou vít zství nad Klánovicemi 3 : 1 a nad Novým Ji ínem 2 : 0 a ve t etím
zápase remizovali 2 : 2 s domácími (Otta, kronika TJ Holešov, 1945 – 1965)
Na výro ní sch zi oddílu v roce 1954 došlo k n kterým zm nám ve výboru.
Místop edsedou oddílu byl zvolen nový len výboru Josef Ivani Szyn, pokladníkem
Rudolf Hlavica st., jednatelem Josef Skopal, revizory ú t

Alois Nohál a Karel

Reimer, vrchním po adatelem Zden k Macík a dopravním referentem Josef
Tiefenbach.
V roce 1954 se poprvé hrálo takzvané sektorové mistrovství, které bylo pro oddíly
povinné a fotbalové celky byly do sout že za azeny podle rezort . Byly nap íklad
skupiny, kde byla družstva Tatran , Spartak apod. V našem krajském resortu byla
mužstva rozd lena do ty skupin. Holešov byl nalosován do druhé skupiny a to
Tatran

spolu s Byst icí, Loukovem a Všechvicemi. Vít zstvím se postoupilo do

druhého kola, kde byli soupe i Gottwaldov, Uherský ostroh, Valašské Mezi í í. Utkání
se hrála dvoukolov a m la tyto výsledky: S Gottwaldovem prohra 3 : 5 a výhra 4 : 3,
s Uherským Ostrohem prohry 1 :2 a 0 : 6 a s Valašským Mezi í ím prohra 3 : 8 a
výhra 5 : 3.
7. ervna odstoupil z funce trenéra 1. mužstva František Kubí ek a místo n ho
p evzal vedení družstva Josef Pokorný, dlouholetý trenér Holešovských družstev.
T etím vít zstvím po sob

A družstvo získalo do trvalého držení Podhostýnský

pohár, který se konal 11. ervence a muži v n m dosáhli t ech vít zství, když porazili
Strojírny Adamov 1 : 0, Tatran Byst ici 2 : 1 a Meoptu P erov 1 : 0.
V roce 1954 za ali oblékat dresy muž

dorostenci Adámek, Halaška, Kone ný,

K upala, Procházka. Z vojny se vrátil Duda, Kellner, Pisklák, Talaš.
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Pro sout žní ro ník 1955, kdy op t došlo k další reorganizaci sout že, vznikly t i
skupiny krajských sout ží po dvanácti oddílech. Oddíl Holešova byl za azen do
skupiny st edu, kde hráli zástupci okresu Holešov, Krom íž, ásti Gottwaldova a
Uherského Hradišt .
Nov

vytvo ená skupina st ed m la tyto ú astníky: Tatran Byst ici, Tatran

Gottwaldov, Tatran Holešov, Spartak Hulín, Jiskra Chropyn , Spartak Uherské
Hradišt , Sokol Kn žpole, Slavoj Krom íž, Slavoj Malenovice, Jiskra Otrokovice,
Sokol Spytihn v a Sokol Toporná. Do výboru oddílu byli v tomto roce kooptování dva
nový lenové Old ich Prusenovský a Old ich Veber (Otta, kronika TJ Holešov, 1945 –
1965).
V rámci oslav 50. výro í vzniku holešovské kopané byl uspo ádán turnaj
závodních jedenáctek a 6. srpna bylo sehráno p átelské utkání s ligovým celkem SK
Žilina. Utkání m lo velmi dobrou úrove a bohaté na branky, kdy skon ilo vít zstvím
host 5 : 4.
17.

ervence se uskute nilo kvalifika ní utkání dorostu o postup do krajského

dorosteneckého finále. Kvalifika ní zápas se hrál v Krom íži a Holešovští dorostenci
jako vít zové své krajské t ídy se utkali s dorostenci Krom íže, vít zem druhé
skupiny krajské sout že. Holešovští chlapci zvít zili 1 : 0 a postoupily do finále o
krajského p eborníka. Ve finále se utkali dvoukolov

s dorostenci Baníku

Ratíškovice, pozd jším mistrem republiky, se kterým prohráli 1 : 5 a 1 : 8.
P estože se finálové zápasy nevyda ily, celoro ní úsp šné výsledky v krajské
sout ži a ú ast ve finále byla velmi dobrou reprezentací oddílu, o níž se zasloužilo
celé dorostenecké družstvo.
I v podzimní ásti sout že pokra ovali dorostenci ve velmi dobrých výsledcích.
Op t vyhráli svou skupinu a postoupili do krajského finále, které se hrálo 27.
listopadu v Otrokovicích. Finále se zú astnili další t i vít zové krajských skupin
Spartak Kunovice, Podvesná a Vl nov. Chlapci op t neusp li, když porážkou se
Spartakem Kunovice 1 : 4 byli z dalších boj vy azeni (Hlavica, zpravodaj k 50. let m
založení, 1955).
Rok 1955 byl oddíl úsp šný. A družstvo muž

se umístilo na 2. míst

krajské

sout že, B mužstvo vyhrálo okresní p ebor a dorostenci suverénn zvít zili ve své
krajské sout ži.
P ehled výsledk jak je zaznamenal Vladimír Otto:
A mužstvo:
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22 mistrovských zápas 12 vít zství, 1 remíza, 0 porážek 60 : 47
B mužstvo:
20 mistrovských zápas 15 vít zství, 2 remízy a 3 porážky 76 : 63
Dorost:
20 mistrovských zápas 19 vít zství, 1 remíze a 0 porážek 120 : 14
(Otta, kronika TJ Holešov, 1945 – 1965)
Na výro ní sch zi , která se konala v lednu 1956 se vzdal p edsednictví Jaroslav
Vyhas a na jeho místo byl navržen a zvolen Rudolf Hlavica st., Jaroslav vyhas z stal
ve výboru a spolu s Rudolfem Ju enou zastával funkci místop edsedy. Jednatelem
z stal Josef Skopal a pokladníkem byl zvolen František Kubí ek. Dalšími

leny

výboru byli Adolf Kop iva, Bohumil Krátký, Karel Kubeša, Zden k Macík, Vladimír
Otto, Antonín Procházka a Josef Soušek. Novými

leny výboru se stali Jaromír

Kudlík, který byl pov en vedením oddílové matriky a Josef Samek. B hem jara
p išel do výboru Rudolf Smolka a p ebral funkci jednatele. Do mate ského
ernobílého dresu se vrátil František Gogola, Zden k Pospíšil a Vladislav Šev ík.
Z jiných oddíl

p estoupili František Crhák a František Škubal (Hlavica st., zápis

sch ze, 1956).
Ke kuriózní situaci došlo v tomto roce, když ob družstva muž hrála v jedné t íd
krajské sout že, v níž bojovala o body tato družstva: Tatran Gottwaldov (Vítkovice),
Tatran Holešov A, B, Spartak Uherské Hradišt , Spartak Hulín, Jiskra Chropyn ,
Dynamo Louky, Slavoj Ma atice, Slavoj Mozkovice, Jiskra Napajedla, Jiskra
Otrokovice a Sokol Spytihn v.
Na ja e roku 1956 byli do krajské reprezentace dorostu vybráni dorostenci Milan
Dvorník a Jan Šmigura.
7. srpna bylo sehráno p átelské utkání s ligovým celkem ÚDA Parha, které
skon ilo vít zstvím host 0 : 8.
19. srpna se hrálo mistrovské utkání mez mužstvy A a B, v utkání na ja e vyhrálo A
družstvo 10 : 1 a na podzim po bratrovražedném boji skon ilo výsledkem 3 : 3.
Pr b h a výsledek zápasu m l dohru i na výborové sch zi, kde došlo ke slovní
p tce, jejíž výsledkem bylo odstoupení trenéra A mužstva Josefa pokorného. Osi elé
družstvo bylo v dalších zápasech kou ováno samotnými hrá i za asistence zástupce
výboru.
3. zá í p estoupil Libor Sloven ík, jeden z nejlepších st elc v historii oddílu, do
Vsetína. Pro uvoln né místo trenéra cht li funkcioná i oddílu získat bývalého
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vynikajícího branká e Josefa Odstr ilíka. Zám r se však nezda il a vedení mužstva
se ujal Karel Nosek, který již v listopadu rezignoval na tuto funkci a zbývající zápasy
podzimu vedl družstvo František Kubí ek (Otta, kronika TJ Holešov, 1945 - 1965).
7. ledna 1957 se k trenérské práci u A týmu op t vrátil Josef Pokorný
s podmínkou, že se zlepší spolupráce s výborem. Po roce spole ného p sobení A, B
mužstva ve stejné sout ži B tým sestupuje do II. T ídy, kde ho uvítaly tyto oddíly:
Tatran Byst ice pod Hostýnem, Taran Fryšták, Slavoj Krom íž, Spartak Krom íž B,
Slavoj Medovice, Slavoj Mozkovice, Slavoj Prasklince, Slavoj Prusinovice, P íluky,
Slavoj Štípa, Tatran Tluma ov a Slavoj Žopy.
A družstvu muž p ibyli soupe i MEZ a RH Vsetín, v jejíž dresu hrál v roce 1957 –
1959 náš odchovanec Old ich Foltýn, tehdy voják základní vojenské služby, Spartak
Slavi ín, Jiskra Rožnov, Spartak Broumov, Valašské Mezi í í, Dukla Uherské
Hradišt , Jiskra Gottwaldov C – Podvesná.
Novými leny výboru se stali v roce 1957 Slávek Bartek, Bu ko, Josef Da a a
Josef lajda. P ed jarní sezónou a b hem ní doplnily kádr hrá

muž vojáci z místní

posádky. Tak se na soupisce mužstva objevila jména Br na, Eliáš, Hole ek,
Korecký, Synek, Koncer, Vydra, Zacha a Zemánek (Krej í, zpravodaj k 90. let m
založení, 1995).
Ze základní vojenské služby se vrátili odchovanci Miroslav Kone ný a Antonín
Procházka, z dorostu p ešli do družstva muž

Ji í Janošík a Václav Kone ný..

V tomto roce došlo k další reorganizaci a sout ž se znovu hrála systémem podzim –
jaro. Další zm nou byla i ta skute nost, že družstvo B muž

hrálo p edzápas A

družstvu, které bojovalo stále v sout ži 1.B t ídy. Utkání B družstev se po ítala jako
pohárová. 22. ervence byl uvoln n do divizní Zbrojovky Vsetín Miroslav Kone ný.
P ed zahájením nového sout žního ro níku 1957 – 1958, v n mž jsme hrál
Holešov 1.B t ídu se stále stejnými soupe i, posílil oddíl František Zapletal, který se
vrátil ze Spartaku Hulín.
3. února 1958 byl na výro ní lenské sch zi zvolen do ela fotbalového oddílu
Evžen Mrázek. Další lenové výboru z stali ve stejném složení.
18. kv tna 1958 za al trénovat 1. mužstvo muž profesor Rudolf Fuksa. B hem
jarní

ásti sezóny doplnili A družstvo muž

dorostenci Milan Dvorník a Stanislav

Úlehla.
7.

ervna byl v zámecké zahrad

plochou. Zahájení

slavnostn

otev en nový stadion s travnatou

innosti na stadiónu, který dostal jméno STADIÓN MÍRU, se
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uskute nilo v sobotu, když se nejprve st etli v p átelském utkání sta í páni Tatranu
s bývalími ligovými fotbalisty Zlína. Utkání skon ilo vít zstvím host 5 : 0. V hlavním
zápase A družstvo zvít zilo v mistrovském zápase 1.B t ídy nad

Spartakem

Broumov 6 : 1.
V ned li 8.

ervna se nejprve na tráv

nového stadiónu p edstavili žáci, kte í

porazili žáky s byst ice pod Hostýnem 9 : 0, dorost prohrál se Spartakem Vsetín 1 : 5.
V hlavním p átelském zápase A mužstvo prohrálo s ligovou Duklou Tren ín 1 : 5.
Záv r sezóny 1957 – 1958 nebyl pro oddíl lichotivý. I když B mužstvo v poháru
záložních družstev se umístilo na 1. míst rozdílem 5 bod , A družstvo sestupuje z 1.
B t ídy sever do II. T ídy. Neúsp šná sezóna byla zakon ena tradi ní ú astní na
turnaji v Byst ici pod Hostýnem. Ú inkování v tomto turnaji skon ilo naprostým
fiaskem, když Holešov prohrál s Byst icí 0 : 4, s Fryštákem 0 : 5 a s Rousínovem 0 :
11. Situace v družstvu muž nebyla dobrá, a proto se hledaly cesty, které by vedli ke
zlepšení tréninkové morálky a p ístupu reprezentaci oddílu. Snad i proto byl pozván
na výbor oddílu (28. 7. 1958) bývalý úsp šný a dlouholetý trenér profesor Albín
Keller, aby se ujal trenérské práce u družstva. Tento po in nebyl úsp šný, protože
profesor Keller necht l trénovat a byl jen ochoten p i trenérské práci pomoci radou.
V nové t íd byly soupe i tato družstva: Dukla Holešov, Hvozdná, Slavoj Krom íž
B, Kvasice, Mozkovice, Prasklince, Prusinovice, P íluky, Rošt ní, Tluma ov a
Všetuly. I jména na soupisce doznala mnoha zm n a b hem sezony se objevili
v zápisech o mistrovských utkáních tito hrá i: Crhák, Dvo ák, Dedi , Dvorník,
Doležal, Ejem, Foltýn, Holínek, Cholasta, Jan ík, Janošík, Julí ek, Kellanr, Kola ík,
Kone ný, Ku a, Kuschnij, Matyáš, Pisklák, Procházka, Šev ík, Teplí ek, Úlehla,
Vaculík, Vašátko, Vacek, Vl ek, Zapletal a Zemánek. Z po átku podzimu byl
nápomocen p i sestavování družstva profesor Fuksa, který se však pro nedostatek
asu v novat trenérské innosti (Otta, kronika TJ Holešov, 1945 – 1965).
P i výro ní sch zi v roce 1959 se stal novým p edsedou oddílu Josef Novotný,
pokladníkem Josef Samek, zapisovatelem Václav Polášek.
6. ervence 1959 se sešla ve sborovn Sokolovny v Holešov sch zka ohledn
slou ení fotbalových oddíl

Tatranu Holešov a Slavoje Všetuly. Této historické

události v existenci obou oddíl se zú astnil tém

celý výbor Tatranu Holešov. Za

Slavoj Všetuly byli p ítomni Old ich Paseka, František Šenky ík a Josef Výpusta.
Ke slu ení oddílu byla sestavena hospodá ská komise, která navrhla a sestavila
nový výbor, který byl 29. ervence právoplatn zvolen a spravoval spole ný oddíl,
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jenž i nadále nesl název Tatran Holešov. Podoba byla následující: p edseda – JUDr.
Kania, místop edseda – Old ich Paseka, jednatelé – Rudolf Smolka a Rudolf Fuksa
st., trenér A,B mužstva – Josef Pokorný, vedoucí A mužstva – Josef Heryán, vedoucí
B mužstva – Karel Sko ek, vedoucí A dorostu Evžen Mrázek, trenér A družstva
dorostu – Josef Da a, trenér B dorostu – Ludvík Rieger a vedoucí žák Stanislav
Julí ek (Polášek, zápis hospodá ské komise, 1959).

5.7 60. léta
V sezón

1960 – 1961, v níž m l oddíl t i aktivní rozhod í Františka Ku u,

Františka N m íka a Aloise Vachalu, hrálo A družstvo muž

okresní p ebor

Krom ížska, ve kterém bylo dvanáct ú astník : Sokol B est, Tatran Byst ice pod
Hostýnem, Sokol D ínov, Dukla Holešov, Tatran Holešov, Tatran Kory any, Dukla
Krom íž, Slavia Krom íž B, Sokol Kvasice, Slavoj Mozkovice, Sokol Rošt ní a
Ná adí Borovice (Polášek, kronika TJ Holešov, 1945 - 1965).
P estože bylo na novém stadiónu p kné travnaté h išt , hrál oddíl svá p átelská i
mistrovská utkání na škvárovém h išti na St elnici a stadión prop j il hlavní výbor TJ
do užívání holešovské Dukle.
Na za átku íjna se uskute nilo p átelské utkání s druholigovým celkem TJ
Gottwaldov, do kterého p estoupil holešovský odchovanec Old ich Foltýn.
V lednu 1961 byl na výro ní

lenské sch zi znovu zvolen p edsedou oddílu

Rudolf Hlavica. V sestav A mužstva se objevují krom hrá

z minulé sezóny hrá i

Bartoník, Janošík, Kone ný, Matyáš a Procházka.
Protože se oddíl umístil v mistrovské sout ži na druhém míst za postupujícím
Slavojem Morkovice, hrál i v sezón

1961 – 1962 okresní p ebor, kde vyst ídali

postupující Slavoj Mozkovice a setupující B est, Kvasice a Zborovice noví ú astníci
hrá i Sokola Kostelany, Jiskry Chropyn , Sokola Prusinovice a Sokola Rymice.
V této sezón

p estoupili do oddílu a oblékli

ernobílé dresy Duda, a Pr ša.

Z vojny se vrátil Darmovzal, Dvorník, Úlehla a Vl ek.
Zm ny nastaly i ve výboru, kde se do funkce místop edsedy vrátil Jaroslav vyhas.
Druhým místop edsedou byl zvolen Jan Buká ek, jednatele se stal Josef Iwaniszyn,
pokladníkem Alois Nohál. Ostatní funkcioná i z stali beze zm ny (Hlavica, zápis
výro ní lenské sch ze 1961).
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V únoru 1962 byl nominován do okresní disciplinární komise Alois Nohál. V této
sezón ješt hráli v oddíle bývalí všetulští hrá i, ale již v lednu 1962 se objevovaly ve
Všetulích první signály op tovného vzk íšení všetulské kopané.
Pro mistrovské zápasy v sout žním ro níku 1962 – 1963 byli p ipraveni
reprezentovat holešovský fotbal tito hrá i: Cápík, Darmovzal, Drahotušský, Dvorník,
Foltýn, Gogela, Hlobil, Hrudík, Janošík, Krej í, Krutil, Kv ták, Novák, Ondrá ek,
Rozkydal, Teplí ek, Trnka, Úlehla, Vl ek, Zapletal, Závora a Žá ek. Ve výboru oddílu
došlo k n kolika zm nám a do jeho ela byl zvolen Jaroslav Gybas. Novým lenem
výboru se stal Richard Mlýnek a místo Václava Poláška byl zapisovatelem
oddílových sch zí František N m ík.
Od 17. zá í místo trenéra Pokorného , jež odstoupil z trenérské funkce, vedl
tréninky muž

kapitán mužstva Ludvík Foltýn, který spolu s trenérem dorostu

Josefem Da ou sestavoval i družstvo pro mistrovská utkání. Po trnácti dnech tohoto
provizória se ujali tréninku a vedením družstva Jan Buká ek a Stanislav

e man.

Zimní p ípravu pro jarní ást sout že zahájil nový trenér Vladivoj Peška.
10. ervna 1963 se vzdal funkce p edsedy oddílu Jaroslav Gybas a za týden byl
zvolen novým p edsedou Stanislav

e man. Koncem m síce ervna povolil výbor

oddílu výbornému branká i Františku Zapletalovi p estup do mužstva Dolu Stachov
v Ostrav .
I když p ed zahájením sezóny 1963 – 1964 došlo k již avizovanému rozd lení
oddíl a k novému obnovení innosti Slavoje Všetuly, má celek Tatranu tolik hrá

,

že m že založit i B mužstvo, které hrálo II. T ídu. V ernobílém dresu pro tuto sezónu
startovali tito hrá i: Cápík,

ajka, Darmovzal, Dvorník, Duda, Foltýn, Gogela,

Herman, Janošík, Kasala, Kone ný, Kova ík, Kopásek, Krej í, Kv ták, Ondrá ek,
Procházka, Pr ša, Rozkydal, Sedlá , Ševela, Ševc j, Teplí ek, Trnka, Úlehla,
Vaculík, Vl ek, Zuzinec, Žá ek a Žerava (N m ík, kronika TJ Holešov, 1945 – 1965).
15. prosince byla výro ní sch ze oddílu, která byla svolána hlavním výborem
t lovýchovné jednoty Tatran. Za hlavní výbor byl ur en Josef Smolka jako
zodpov dný pracovník výboru jednoty a zárove

zastupoval i výbor kopané, který

v listopadu toho roku oznámil jednot , že pro jeho nepochopení práce ze strany
n kterých funkcioná

MNV nehodlají dále pracovat ve výboru oddílu. K tomuto

rozhodnutí jej vedlo velmi vleklé a neseriózní jednání p i vy izování bytu pro Ludvíka
Foltýna a finan ní potíže, které nem l síly ešit. Na této sch zi byl po delší diskuzi
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zvolen pracovní výbor ve složení: Jan ík, Krátký, Ku a, Kvapil, Neubauer, Pavlí ek,
Polášek, Pustka, Rozkydal, Smolka a Šev ík .
Z nov

zvolených

len

výboru byla provedena po ukon ení sch ze volba

funkcioná . P edsedou byl zvolen František Ku a, jednatelem Rudolf Smolka,
pokladníkem a zapisovatelem Václav Polášek, propaga ním Osvald Jan ík (N m ík,
zápis výro ní lenské sch ze, 1963).
Nový výbor byl v b eznu 1964 dopln n dalším

lenem výboru Vlastimilem

Strnadelem, který vykonával funkci pokladníka místo Václava Poláška, jež se stal
místop edsedou. V této funkci ho již v ervnu vyst ídal František Žerava a Václav
Polášek byl pov en vedením A mužstva. Místo Rudolfa Smolky se stal jednatelem
Miroslav Pavlí ek. Funkci trenéra A mužstva vykonával František Ku a. B hem jara
se stali novými leny výboru Vlastimil Deneš a Karel Domanský.
24.

ervence se na St elnici uskute nilo p átelské utkání s SC Víde , které

skon ilo vít zstvím hostí 1 : 2. Branku Holešova vsítil hrá Gottwaldovského mužstva
Old ich Foltýn, jež posílil celek i s dalšími odchovanci Miroslavem Kone ným a
Rudolfem Láníkem (Hlavica ml. osobní komunikace 12.11.2010).
Písemné záznamy z další innosti oddílu schází. Proto je možné o historii oddílu
zodpov dn informovat až od sout žního ro níku 1969 – 1970.

5.8 70. léta
V sezón 1969 – 1970, kdy družstvo hrálo 1. B t ídu St edomoravské župy a kdy
se již definitivn

hrálo na stadiónu v zámecké zahrad , byl kádr posílen vojáky

z místní posádky. Posílený celek tvo ily tito hrá i: Foltýn Old ich, Gun ík Zden k,
Hubá

Zden k, Chládek František, Hájí ek Stanislav, Kania Jan, Kausách Josef,

Kopásek Pavel, Kurka Jaroslav, Ondrá ek Alois, P ívara Jaromír, Šev ík Václav,
Škumat Petr, Šupa Josef, Trn ný Stanislav, Tu ek Evžen, Švec Ji í, Varga Ondrej a
Žerava František ml.
Výbor oddílu v tomto období pracoval v tomto složení: p edseda – František
Mrázek, místop edseda František Žerava st., organiza ní pr. – Josef Žvá ek,
pokladník – Jaroslav

ermák, propaga ní pr. – Osvald Jan ík a matriká Josef

Iwaniszyn. Dalšími leny byli Dvorník Milan, Hlavica Rudolf st., Houdek Miroslav,
Julí ek Stanislav, Krej í Milan, Kv ták Josef, Mr ka Antonín, Pifka Miroslav, Pokorný
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Josef (trenér A družstva), Pr ša František, P ívara Emil, Rozkydal Miroslav a Šr ta
Zbyn k. Soupe i v 1. B t íd , kterou Holešov vyhrál s velikým náskokem, když v jarní
ásti sout že ztratil jen jediný bod, byli: TJ Gottwaldov – Podvesná, Spartak Hulín,
Slavia Krom íž B, Spartak Lipník, Jiskra Otrokovice B, Sokol Prosebnice,
Lokomotiva P erov, Neoptá P erov, Dynamo P íluky, Tatran Tluma ov a Slavoj
Všetuly.
Suverén získáné první místo v sout ži zaru ovalo postup do výkonnostn velmi
náro né 1. A t ídy, jež pln

dokumentují jména tehdejších ú astník

a nových

soupe : Spartak Broumov, Tatran Byst ice pod Hostýnem, Dukla Uherské Hradišt ,
Sigma Hranice, Sokol Jalubí, Slavoj Kojetín,

SAD Kozlovice, Slavoj Malenovice,

JZD Nivnice, Lokomotiva Uherský ostroh, Spartak Slavi ín, Sokol Štítná a
Družstevník Vl nov.
Kádr družstva, který byl na po átku sezóny velmi dobrý, byl ješt b hem podzimní
ásti dopln n bývalým branká em Rudolfem Láníkem, p estoupil z Malenovic, a
odchovanci Ji ím Barbo íkem a Josefem Julí kem. Na konci podzimu odešli
z mužstva Stanislav Hájí ek do OP Prost jov, Zden k Hubá , Josef Kausách, Josef
Šupa a Ondrej Varga jako vojáci základní vojenské služby do civilu. Novými posilami
z ad voják

byli Julius Ková e a Pavel Miriam (Krej í, zpravodaj k 90. let m

založení, 1995).
Dob e rozehranou vyšší sout ž narušila v zimních m sících petice hrá

, která

byla namí ena proti trenéru Josefu Pokornému, jenž podle písemné stížnosti
n kterých hrá

za azoval do družstva hrá e vojáky a domácí civilní hrá i zah ívali

st ída ku, anebo se do sestavy nedostali. Tato nep íliš vhodná iniciativa n kterých
hrá

vedla k rezignaci Josefa Pokorného na funkci trenéra. Protože družstvo

muselo hrát a mít trenéra, byl výborem od 1. ledna 1971 ustanoven do funkce trenéra
1. mužstva do té doby trenér žák

Milan Krej í. Vedoucím družstva se stal po

Rudolfovi Hlavicovi st. František Žerava st (P ívara, osobní komunikace 16.12. 2010).
16. kv tna 1971 se v rámci šedesáti let ve ejného používání názvu SK Holešov
odehrálo utkání s prvoligovým celkem TŽ T inec. Tehdejší zapisovatel Pavel
Kopásek vylí il ve svých zápiskách utkání takto: Utkání probíhalo v p átelském
ovzduší. V první polovin

byl Tatran rovnocenným partnerem a m l n kolik

brankových p íležitostí. V druhé polovin hosté p idali na d razu. První branka padla
ve 13, minut z kopa ky Vápeníka. Ve 28. minut byl branká domácích bezmocný
proti hlavi ce Zbon áka, který zaznamenal druhou branku. Domácí se snažili úto it a
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jejich snaha p inesla úsp ch ve 33. minut . T etí branku dal ve 37. minut Sol án po
samostatné akci.
Proti T inci nastoupilo mužstvo v této sestav : Ji í Švec, Julius Kovací, Ji í Jan ík,
Ji í Vl ek, Alois Ondrá ek, Pavel Mi ian, Zden k Gun ík, Ji í Barbo ík, Václav
Šev ík, Petr Škumat, Jaroslav Kurka, Evžen Tu ek a Rudolf Láník (Zápis utkání,
Kopásek).
Po prvním ú inkování v 1. A t íd se celek Holešova umístil na 5. míst se ziskem
25 bod . Do druhé sezóny v 1. a t íd vstoupil p i podzimních zápasech pod novým
trenérem Markem Bohunickým, kterého však od 1. b ezna 1972 op t vyst ídal Milan
Krej í. Družstvo doznalo hodn

zm n a na soupisce se objevovala tato jména:

Barbo ík Ji í, Foltýn Old ich, Fuksa Rudolf, Gun ík Zden k, Chytilem Jaroslav, Jan ík
Ji í, Julí ek Miroslav, Kania Jan, Ondrá ek Alois, P ívara Jaromír, Šev ík Václav,
Škumat Petr, Švec Ji í, Vl ek Ji í, Žerava František ml. 1. ledna, kdy se zm nil název
oddílu na TJ Holešov, se vrátil Zden k Cápík z Hulína a p estoupil do Holešova
z Baníku Zvýšiv Stanislav Mikulášek. Ke zm nám došlo i v 1. A t íd , kde místo
Spartaku Brumov, Sigmy Hranice, Slavoje Kojetín,

SAD Kozlovice a Spartaku

Slavi ín byly nalosovány oddíly Dukla Holešov, Sokol Kn žpole, Jiskra Podvesná,
Železárny Prost jov B a Sokol Ur ice (Krej í, kronika TJ Holešov, 1965 - 1985).
25. ervna 1972 v rámci oslav 700 let m sta Holešov bylo na St elnici uspo ádáno
sportovní odpoledne, které vyvrcholilo utkáním v kopané mezi internacionály Sparty
Parha, kte í p ijeli k p átelskému utkání s hrá i Borovi kou,
Pazderou, Potm šilem,

tvrtní kem, Menclíkem,

íhou, Svobodou, Šafránkem, Tichým a dalšími a naším 1.

mužstvem. Zápas skon il nerozhodn 4 : 4, když domácí po polo ase vedli 3 : 1.
Utkání se hrálo za velmi p kného po así p ed více než 2000 diváky. V polo ase
bylo provedeno losování Sportky (Krej í, osobní komunikace 23.11.2011) .
V sezon

1972 – 1973 odešel z družstva Old ich Foltýn, který p estoupil do

Rošt ní, a na záv r sout žního ro níku odešla i velká osobnost mužstva Škumát
Petr, který odešel do divizní Slavie Krom íž. Celek naopak posílil Miroslav Motl ze
Slavie Krom íž a Josef Skopal ze Zahnašovic. Novými leny výboru se stali Jan
Kejval, Tomáš Netopil a Jaroslav O adlík, který p ebral od 1. ledna 1973 vedení A
mužstva. S prací ve výboru skon il Josef Iwaniszyn a Alois Nohál.
P ed za átkem sezóny zanikla St edomoravská župa a družstvo bylo za azeno do
1. A tídy Jihomoravského kraje. Touto zm nou byli získání i nový soupe i, kte í se
rekrutovali z t chto oddíl : Dukla Uherské Hradišt , Spartak Hulín, Sokol Jalubí, JZD
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Nivnice, Sokol Kn žpole, Letu Kunovice, Slavoje Malenovice, Jiskry Podvesné,
Starého M sta, Spartaku Slavi ín, Sokola Štítné, Valašských Klobouk a Vl nova.
Sezona 1973 – 1974 se vyzna ovala velkým pohybem v hrá ském kádru, a to
byla snad jedna s p í in, které Holešov vedly k sestupu do 1. B t ídy. B hem
sout žního ro níku odešli na vojnu Ji í Jan ík, Miroslav Julí ek, brat i Šabatovi a
Josef Zakopal. Aktivní innost zanechal Alois Ondrá ek. Pohyb byl nejen v hrá ském
kádru, ale i na trenérské lavi ce, kde se b hem jedné sezony vyst ídali t i trené i.
Místo p vodního trenéra Milana Krej ího p evzal 30. zá í post Pavel Kopásek, jehož
od 1. ledna vyst ídal Rudolf Nehoda.
Ke zm nám došlo i ve výboru. Místo Josefa Žá ka p evzal funkci organiza ního
pracovníka Ladislav Zavadil a místo Františka Žeravy st. Se stal místop edsedou
František Pr ša. Ve výboru za ali nov pracovat Rudolf Hlavica ml., Jaroslav Kužek
a Old ich Ko ínek, který p evzal funkci pokladníka po jaroslavu

ermákovi. P ed

zahájením sout že se ást družstva prvního zahrani ního soust ed ní ve stanovém
kempu Balatonfüredu. B hem týdenní p ípravy u Balatonu bylo sehráno p átelské
utkání s místním ma arským celkem. Utkání skon ilo nerozhodn

3 : 3. V dresu

Holešovského oslabeného celku se objevili tito hrá i: Cápík Zden k, Fuksa Rudolf
ml., Gun ík Zden k, Chytilek Jaroslav, Jirsa Karel, Kania Jan, Kužel Karel, Marek
Pavel, M rka Jaroslav, Mikulášek Stanislav, Motl Miroslav, P ívara Jaromír, Svoboda
Jaroslav, Vašina Josef, Zachara Stanislav a MUDr. Zezula Ladislav (Krej í,
zpravodaj k 90. výro í založení klubu, 1995).
Od sout žního ro níku 1974 – 1975 až do roku 1983 sehrálo Holešovské A
družstvo muž v 1. B t íd , které byli v sezón 1983 – 1984 p i reorganizaci sout ží
zrušeny a Holešov se automaticky dostal do nov utvo ených t íd krajské sout že.
Vstup do mistrovské sout že 1974 – 1975, kterou družstvo zahájilo po pádu z 1. A
t ídy pod vedením Rudolfa Nehody, se projevil velkou vým nou v hrá ském kádru.
Do družstva muž , které bylo dopln no i nad jnými dorostenci, byli nov za azeni
estmír Belza, Ji í Dan k, Eduard Dobeš, Josef Gröger, Jaroslav Kolá , Stanislav
Kurci, Litera Ladislav, Ondrušák Jaromír a Šim ík Zden k. Do jiných klub

odešli

Cápík Zden k, P ívara Jaromír, Vašina Josef a Zachara Stanislav. Pavel Marek,
Vladimír Mourek a Jaromír Ondrušák odešli na prezen ní vojenskou službu a
Stanislav Mikulášek zanechal aktivní innosti. Novými soupe i v 1. B t íd byli celky:
Tatran byst ice pod Hostýnem, RH Holešov, Ivanovice, Klenovice, Slavia Krom íž B,
Slavoj Mozkovice, Plumlov, Agrozet Prost jov, Železárny Prost jov, Tvorovice,
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Všetuly, Borovice a Zdounky. První kroky v sout ži nebyli nijak oslnivé a rovn ž
devátá p í ka v kone ném umíst ní nebyla úsp ch.
Pro sezónu 1975 – 1976 posílili celek další dorostenci Jaroslav Cvek, Ji í Hrudík a
Karel Vaculík. Z vojny se vrátil Ji í Jan ík, Miroslav Julí ek, Josef Smýkal a Vladislav
Šabata. Naopak na vojnu odešli Ji í dan k, Karel Jirsa a Zden k Šim ík. Místo
postupující RH Holešov a sestupujících Klánovic, Plumlova a Tvorovi, byly za azeny
do t ídy fotbalové celky TJ Vyškov, N m ic na Hané, Kory an a D ínova. Uspokojivé
bylo i kone né umíst ní v sout ži, kdy Holešov skon il na 3. míst (Krej í, kronika TJ
Holešov, 1965 – 1985).
V ro níku 1976 – 1977 vyst ídal trenéra Rudolfa Nehodu František Pr ša, jež
zastával i funkci místop edsedy oddílu. Z družstva odešli na vojnu

estmír Belza a

Karel Vaculík. Alois Novotný p estoupil do T šnovic. Družstvo bylo posíleno
Rostislavem Burdou, p išel ze Spartaku Hulín, Petrem Škumátem, který se vrátil ze
Slavie Krom íž, Milanem Ka ou a navrátilcem z vojenské služby Pavlem Markem.
Novými soupe i v této sezón

byli hrá i Slavoje Malenovice, Mor. Málkovice,

Slavoj Chval ov a Mostkovic. Tyto oddíly nahradily postupující Železárny Prost jov B
a sestupující Slavoj Mozkovice a Sokol D ínov. Po 26 mistrovských utkáních skon ilo
družstvo muž na velmi p kném 2. míst .
V sout žní sezón 1977 – 1978 op t dochází ke zm nám v kádru družstva i jeho
vedení. Místo trenéra Františka Pr ši se vrátil po n kolika letech k mužstvu Milan
Krej í a místo vedoucího Jaroslava O adlíka se staral o hrá e prvního mužstva nový
vedoucí Tomáš Netopil. Do dužstva muž p išli dorostenci Jaromír Helsner, Dušan
leško, Zden k Nedbal, Pavel Procházka, Pavel Sedla ík, Vladimír Šinky ík a
Stanislav Št pán. Z vojny se vrátil Ji í Dan k, Karel Jirsa a Jaromír Ondrušák.
Z jiných celk p išli Jaroslav Lacko a Jind ich Pr š. Prestože byl celek muž posílen,
nebylo jeho kone né umíst ní tak úsp šné a po absolvování všech mistrovských
zápas na n j zbylo jen 5. místo. Mezi tradi ními soupe i se objevili i nová ci, kterými
v tomto sout žním ro níku byli hrá i z Jiskry Otrokovice B, TJ vyškov, Sokola
Klenovice, a Spartaku Hulín. Tyto celky nahradily postupující Malenovice a
sestupující Mor. Málkovice, Ivanovice a Chval ov. Novým jednatelem oddílu se stal
Josef Kv ták a novým lenem výboru Karel Balcárek.
Kádr družstva muž se v další mistrovské sout ži 1978 – 1979 p íliš nezm nil. Na
vojnu odešli Zden k Nedbal, Pavel Procházka, Vladimír Šinky ík a Pavel Sedla ík.
Z vojny se vrátil Zden k Šim ík. Nová ky v 1. B t íd
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byly fotbalové oddíly TJ

Gottwaldov D – Prštné, Sokol Rataje a VTJ Vyškov. Z t ídy odešla postupující Jiskra
Otrokovice B a sestupující Sokol Zdounky a Ná adí Zborovice. K 1. lednu 1979
vyst ídal Milana Krej ího ve funkci trenéra Rudolf Láník a místo Tomáše Netopila se
stal vedoucím mužstva Old ich Ko ínek (Krej í , kronika TJ Holešov, 1965 - 1985).

5.9 80. léta
Družstvo v kone ném umíst ní skon ilo na 3. míst . P ed zahájením sout žního
období 1979 – 1980 došlo k reorganizaci krajských fotbalových sout ží, kde op t byl
nejvyšší v kraji jeden krajský p ebor, na který nov navazovaly dv 1. A t ídy místo t í
a ty i skupiny 1. B t ídy místo d ív jších šesti. Ve všech t ídách bylo nalosováno
šestnáct ú astník .
Holešovský oddíl, jenž získal po této úprav tém

nové soupe e, byl za azen do

1. B t ídy skupiny D, která m la tyto ú astníky: TJ Gottwaldov C, TJ Holešov, Sokol
Jalubí, Sokol Kn žpole, Let Kunovice, Sokol Mist ice, Sokol Nedachlebice, Sokol
Ostrožská Lhota, Moravan Otrokovice, Slovácká Slavia Uherské Hradišt , Sokol
Te ovice, Sokol T šnovice, Sokol Újezdec, Družstevník Vl nov, Slavoj Všetuly a
Sokol Želechovice.
erno bílé barvy pro takto upravenou sout ž hájili hrá i Ba ík Antonín, Dan k Ji í,
Fuksa František, Jan ík Ji í, Jirsa Karel, Julí ek Miroslav, Kania Milan, Kurci
Stanislav, Marek Pavel, Pruš Jind ich, P ívara Jaromír, Šim ík Zden k, Škumát Petr,
Št pán Stanislav a Vaculík Karel.
V lednu z družstva odešli P ívara Jaromír a Kania Milan. V dubnu se vrátil z vojny
Sedla ík Pavel a Vladimír Šinky ík. Po sezón zanechal aktivní innosti Ji í Jan ík a
v ervnu p estoupil Ing. Miloš Sklená . V šestnácti

lenném peletonu získal celek

v kone ném hodnocení p kné 4. místo.
Od roku 1980 až do roku 1985 bylo A družstvo stabilizováno a pravideln pat ilo
mezi p ední celky 1. B t ídy (Krej í, osobní komunikace 23. 11. 2010).
P i lednové výro ní sch zi roku 1981, jež prob hla v slavnostním rázu, bylo
vzpomenuto 75. výro í založení oddílu a bývalým hrá

m a funkcioná m byla za

ob tavou práci, kterou pro oddíl vykonali, p edána estná uznání. P es sto bývalých
žijících len oddílu nejen, že pozvání p ijalo, ale bylo i velmi pot šeno, že se na
jejich dobrou práci v holešovském fotbalu nezapomn lo.
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Mezi vzácnými hosty byli p ivítáni páni František Balatka, Stanislav

e man,

Jind ich Kolá , Ladislav Kuschnije, František Kubí ek, Josef Pokorný, Libor
Sloven ík, František Žerava st. A mnoho dalších. Na výro ní sch zi výboru došlo ke
zm nám, kde místo Františka Pr ši byl zvolen místop edsedou Milan Krej í,
p edsedou komise se stal Hlavica Rudolf ml. A novými leny výboru byli zvoleni Libor
Adámek, Jaroslav Hlobil a Ladislav Linda ( Zezula, zápis výro ní lenské sch ze,
1981).
Místo postupujícího Vl kova a sestupujících Mist i, Gottwaldova C, Jalubí a
Želechovic byly nalosovány do skupiny D fotbalové oddíly z Byst ice pod Hostýnem,
Moravského Písku, Uherského Ostrohu, Návojné a Slavie Krom íž B. Po sezón
1980 – 1981 získalo družstvo muž velmi p kné 2. místo za postupujícím Újezdcem.
Jen druhé místo zbylo na holešovský celek i v následující sezón , kdy obsadili
p ed nimi první p í ku, zajiš ující postup do vyšší sout že, Nedachlebice, se kterými
se svád l boj o vít zství v tabulce až do posledního mistrovského utkání.
Bohužel v záv re ném mistrovském zápase hostil Holešov tradi ního rivala Slavoj
Všetuly, který musel vyhrát, aby se zachránil a mohl i v novém ro níku startovat
v krajské sout ži. Holešov do vyšší sout že posouvalo jen vít zství. Nerozhodný
výsledek, kterým utkání skon ilo, nikomu z aktér zápasu nepomohl. Jinak v sezón
nedošlo k tém

žádné zm n

v hrá ském kádru a nová ky ve t íd

byli družstva

Sokol Mladcová, Lubná, Nivnice a Vracov. Po skon ení mistrovské sout žeodešli do
divizní Slavie Krom íž Antonín Ba ík a František Fuksa (Krej í, osobní komunikace
23.11.2010) .
Vynikajícího úsp chu dosáhli mladší žáci Holešova, když naprosto suverénn
vyhráli svou skupinu krajského p eboru a své velmi dobré kvality prokázali i ve finále
o p eborníka kraje v Brn , kde v konkurenci oddíl KPS Brno, Sokola Ok íšky, Sigmy
Hodonín, Moravské Slavie Brno a Zbrojovky Brno získali první místo a stali se
p eborníky kraje. O tento velmi p kný úsp ch se zasloužil spolu se žáky i velmi
ob taví trenér Ladislav Linda (Krej í, zpravodaj k 90. let m založení, 1995).
Do sout žního ro níku 1982 – 1983 posílili A družstvo Roman Lang, který p išel
ze Spartaku Hulín a hrá RH Holešov Ludvík Ture ek. A tým dosahoval v tomto
období velmi p kných výsledk a ze t iceti mistrovských zápas osmnáct vyhrál, ty i
remizoval a jen v osmi utkáních poznal ho kost porážky. Za vít zná a nerozhodná
utkání získal

ty icet bod , což mu vyneslo nejvyšší p í ku v tabulce. Do vyšší

sout že však nepostoupil, protože postupy nebyly uskute n ny pro zm ny ve
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struktu e v krajských sout žích. Místo jednoho krajského p eboru byly utvo eny jeho
dv skupiny se 14 ú astníky a 1. A t ídy byly po 14 ú astnících v 6 skupinách. 1. B
t ídy byly zrušeny.
Holešovský oddíl byl za azen do 1. A t ídy skupiny E a jeho soupe i byly celky
Tatranu Byst ice pod Hostýnem, Drnovic, RH Holešov, Sokol Hrub ice, Technoplast
Chropyn , Slavia Krom íž B, Sokol Kvasice, Opatovice, Pivín, Agrozet Prost jov,
Železárny Prost jov B, Ur ice a Všetuly. P ed za átkem sezóny 1983 – 1984 posílil
celek Antonín Ba ík a František Fuksa, kte í se vrátili z Krom íže, Ji í Hrudík a Ji í
Michálek vlastní odchovanci a František Sta ka, který p estupil ze Všetul. Vedoucím
družstva byl i nadále Old ich Ko ínek, ale od 1. 10. 1983 vyst ídal Rudolfa Láníka
nový trenér Ing. Ji í Mrázek. Kone né umíst ní bylo op t 2. místo za postupujícím
RH Holešov (Krej í, kronika TJ Holešov, 1965 – 1985).
P estože v nové sezón

1984 - 1985 nedošlo k velkému pohybu hrá

, odešli

Roman Lang do Otrokovic a Pavel Marek do Martinic, odkud p išel Petr N m ík.
Družstvo prohospoda ilo n kolik vyhraných zápas a v samotném záv ru sout že i
organiza ním nedostatkem se rázem objevilo v pásmu sestupu ze kterého se již
nedostalo. Tím byl osud setrvání v 1. t íd

napln n a zaznamenal sestup do

okresního p eboru. Tento sout žní ro ník byl velmi úsp šný pro starší žáky, kte í pod
vedením Jaroslava Hlobila se jako krajští vít zové sout že O mí

Ivo Viktora

zú astnili p tidenního celostátního finále od 5. do 9. ervna v Lounech. Na turnaji
skon ili v kone ném hodnocení na 7. míst , když jejich soupe i byli p ední žákovské
celky navšt vující sportovní t ídy z celé

SSR. Lépe se jim da ilo v sout ži slušnosti,

kde obsadili velmi p knou druhou p í ku (Krej í, kronika TJ Holešov, 1965 – 1985).
Od podzimu 1985 až do konce sout žního ro níku 1987 – 1988 trvala anabáze
v okresním p eboru, kdy se kone n po t ech letech poda ilo tuhle sout ž vyhrát a
postoupit zp t do krajské sout že. V dob ú inkování muž v okresním p eboru byla
dokon ena výstavba p kné klubovny a byly zrekonstruovány šatny, které byly dány
k dispozici 24. ervna 1988.
O vít zství v okresním p eboru se pod vedením hrajícího trenéra Romana Langa
a vedoucího družstva Milana Krej ího zasloužili Roman Adámek, Jaroslav Fuksa,
Zden k Chudárek, Daniel Hanzlík, Vít zslav Janoštík, Miroslav Krybus, Karel
Kubeša, Pavel Kulda, Roman Lang, Ing. Dušan Leško, Ji í Michálek, Ivan Ryška,
Radek Sedlá ek, Pavel Sedla ík, Ing. Miloš Sklená , Pavel Stoklasa, Zden k Šim ík,
Vladimír Šinky ík, Ing. Stanislav Št pán, Marek Teplí ek a Kamil Zachoval.
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V roce postupu bylo v zimním p ípravném období poprvé v historii klubu
uskute n no zimní soust ed ní v rekrea ním st edisku OZS na Kašav .
Vstup do 1. t ídy skupiny D se nepoda il a družstvo se od po átku sout že
pohybovalo na stupíncích dna tabulky. Nedobré umíst ní vedlo k vým n

trenéra,

jímž se od 1. íjna stal bývalý branká Miloslav Ondrá ek.
Tím, že nastoupil nový trenér, došlo i k zm nám v hrá ském kádru, do kterého
postupn

p icházeli z jiných oddíl

hrá i, jež d íve v mládežnickém družstvu RH

Holešov trénoval Miloslav Ondrá ek. Družstvo muž postupn posílili Milan Dvorník,
Pavel Hejní ek, Vladimír Horváth, Roman Chytil, Tomáš Mikeška, Miloslav Ondrá ek
ml., Josef Sedlá ek, Ludvík Ture ek. Dresy oddílu i když n kdy jen na krátlý as
ješt

oblékali Jaroslav Gába, Radek Gába, Ivan Jakubec, Milan Mandík a Pavel

Neradil.
Od 1. ledna 1989 byl novým vedoucím družstva Milan Vlasatík. V rámci oslav 85
let kopané v Holešov

se uskute nilo p átelské utkání s bývalými reprezentanty

SSR, kte í se v Holešov

prezentovali 28. kv tna a v jejich barvách nastoupili

Kouba, Macela, Herdovi, Stratil, Jane ka, Peleta, Knebort, Dvo ák a další (Seifert,
zpravodaj ke 100. let m založení, 2005).

5.10 90. léta
15. srpna 1990 byl uspo ádán první ro ník Memoriálu Rudolfa Láníka, bývalého
hrá e a trenéra, který zem el po t žké nemoci v nedožitých 50 – ti letech.
P ed zahájením sezóny 1991 – 1992 došlo ke zm n trenéra A družstva muž ,
kde místo Miloslava Ondrá ka, který se vzdal funkce, nastoupil bývalý hrá jaromír
P ívara. Vedoucím družstva místo Milana Vlastíka, který zd dil na krátký as funkci
tajemníka oddílu, se stal Jaroslav Gába a po n m Milan Mrkvan. Družstvo posílili
odchovanci Aleš Ryška a Richard Zachara. Celek muž
za átku na pátém míst . Úsp šné bylo tažení v

skon il po vlemi dobrém

eskomoravském poháru, kde se

družstvo dostalo až do župního finále.
Na cest do pohárového finále postupn porazili Slavoj Malenovice 2 : 1, Moravan
Otrokovice 5 : 3 a teprve ve finále se Zevetou Bojkovice po prvním domácím
vyhraném zápase 1 : 0 okusili ho kost porážky, kdy prohráli v odvet v Bojkovicích 6 :
1.
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V sout žním ro níku 1991 – 1992 byly sehrány dv p átelská utkání s Baníkem
Ostrava. V prvním 24. zá í hostil Holešov B mužstvo Baníku, ve kterém startoval i
Holešovský odchovanec Jaroslav

ajka ml.. Hosté v n m zvít zili 2 : 0.

V druhé p átelském utkání, které bylo sehráno na Stadionu Míru 26. kv tna 1992,
nastoupilo A družstvo Baníku pod vedením Jaroslava Gürtlera a Rostislava Vojá ka
v této sestav : Tomáš Bernády, Petr Remeš, Jind ich Dohnal, Jan Palínek, Petr
Karabela, Roman Sialini, Radomír Chýlek, Dušan Vr o, Libor Zelní ek, Martin

ížek,

Roman Pavelka, Ivo Staš, Petr Drozd a Petr Veselý. Utkání po po áte ní p evaze
hostí bylo vzácn vyrovnané a skon ilo š astným vít zstvím hostujícího celku 3 : 2,
když branky padaly v tomto po adí: 6. min. Roman Pavelka 0 : 1, 14. min. Libor
Zelní ek 0 : 2, 16. min. Radek Gába 1 : 2, 25 min. Roman Chytil 2 : 2, a 59 min.
z pokutového kopu Jan Palínek 2 : 3.(Mrkvan, kronika TJ Holešov, 1985 - 2005).
P i výro ní sch zi, jenž byla konána v prosinci 1991, se na vlastní žádost rozlou il
s funkcí p edsedy oddílu Zden k Mrázek. Tento byl v ele oddílu tém
toto funk ní období vykonal hodn

24 let a za

poctivé a sv domité práce, která udržovala

holešovskou kopanou mezi výkonnostn

solidními oddíly. Novým p edsedou byl

zvolen Rudolf Hlavica ml. A jeho místop edsedou byl ustanoven Jaroslav Kužel.
Do sezóny 1992 – 1993 p išli do celku nový hrá i Petr Duda a Václav Zívalík.
Z dorostu do muž

byli p e azeni Vladimír Dohnal, Erik Lang a Radek Zapletal.

Jediný odchod byl zaznamenán Aleš Ryška, který p estoupil do Spartaku Hulín,
odkud odešel p es druholigovou Krom íž až do prvoligové Sigmy Olomouc.
B hem letní p estávky byla do asn
projevilo na odlivu hrá

zrušena innost B družstva muž , což se

do jiných celk a z ásti na úpadku úrovn výkonnosti, který

pak následoval. Po dobrém vstupu do nového sout žního ro níku p išla krize, který
vyvrcholila v zimní p estávce, kdy družstvo tém

netrénovalo a nakonec t sn p ed

zahájením jarní ásti sezóny odešel trenér Jaromír P ívara za výhodn jší nabídkou
do Hulína. Takto nep ipraveného družstva se b hem jarní ásti ujal František Ku a a
pod jeho vedením se celek umístil na uspokojivé páté p í ce 1 A t ídy (Mrkvan,
kronika TJ Holešov, 1985 – 2005).
Do sout žního ro níku 1993 – 1994 družstvo nastoupilo sice pod vedením
nového trenéra Jaroslava Velíska, ale velmi oslabené, když z celku odešli Jaroslav
Gába, Pavel Hejní ek, Roman Chytil, Pavel Neradil, Miloslav Ondrá ek ml., Josef
Sedlá ek a Ludvík Ture ek. Vztah mezi hrá i nebyl dobrý a deváté místo po
podzimní ásti sezóny a nedobrá hrá ská situace vedla asi k rezignaci Ivana Velíska
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na funkci trenéra. V jarní ásti sout že byl nejd íve jako trenér Florián Jan ich a po
jeho odstoupení kon í sezónu v roli trenéra vedoucí družstva Ji í Jan ík.
27. dubna se uskute nilo na stadion p átelské utkání s prvoligovým celkem FC
Svit Zlín. Utkání skon ilo vysokým vít zstvím host
družstvo nastoupilo tém

v pom ru 14 : 0. Vít zné

v prvoligové sestav s t mito hrá i: Jaroslav Polášek, Ji í

Krbe ek, Petr Vrabec, Petr Novotný, Michal Gottwald, Petr

ervenka, Josef Mucha,

Martin Barbari , Jaroslav Novotný, Miroslav Mi ega, Dušan tesa ík, Miroslav
Hole ák, Igor Klejch, Petr Špak, Abu a Josef Gambách.
Záchraná ské úsilí v této sezón

se zda ilo a družstvo skon ilo v kone ném

hodnocení na desáté míst se ziskem 22 bod a brankovým pom rem 42 : 50.
Do nového ro níku 1994 – 1995 nastoupil celek hodn obm n n. Pro trenérský
post byl získán František B lí ek, vedoucím družstva z stal Ji í Jan ík. Do
fotbalového celku p išli Vít zslav Dohnal z Krom íže, Jan Nesrsta z Byst ice pod
Hostýnem, Petr Novák z Tu ap,a Jaroslav Zavadil z Chval ova. Z oddílu odešli Milan
Dvorník, Radek Gába, Radek Sedlá ek a Richard Zachara. Op t byla celá sezóna
zam ena záchranu v sout ži, což se nakonec poda ilo a celek mohl v ro níku 1995
– 1996 startovat v 1. A t íd .
Pro roky 1995 – 1997 není zmínky ani v kronice klubu a dle vzpomínek klub
pracoval v malých zm nách a už hrá ských tak i funkcioná ských. Celé tyto roky
setrvalo družstvo muž v 1. A t íd , kdy se umís ovalo ve st edu tabulky.
Do sout žního ro níku 1998 – 1999 hrálo družstvo muž v 1. A tíd . P ed touto
zmi ovanou sezónou bylo družstvo zna n

omlazeno a nezkušenost mládí se

projevila ve výsledcích, které za adilo družstvo v kone ném hodnocení až na 13.
p í ku tabulky a odsoudily tým k sestupu do 1. B t ídy (Krej í, osobní komunikace
23.11. 2010)

5.11 Rok 2000 po sou asnost
Ro ník 1999 – 2000 za íná hrát družstvo I. B t ídu pod vedením nového trenéra
JUDr. Jind icha Pruše, kdy se za átek i celá sezóna poda ila. Již na za átku vznikla
š

ra 10 vyhraných mistrovských utkání. Celý ro ník byl již n kolik kol p ed koncem

rozhodnut postupem do 1. A t ídy a s celkovým náskokem 15 bod na druhé mužstvo
tabulky. Úsp ch byl zaznamenán i v

eském fotbalovém poháru St edomoravské

župy, kde se mužstvo probojovalo až do finále, v n mž podlehlo fotbalovému oddílu
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z Vracova. O úsp šnou sezónu se pod vedením vedoucího mužstva Radka Hanzlíka
a trenéra JUDr. Jind icha Pruše zasloužili tito hrá i: Petr Bureš, Václav Hlobil, Petr
Horák, Petr Kavan, Martin Kone ný, Petr Novák, Aleš Ohlídal, Ji í Olša, David
Podhajský, Milan Roubalík, Radek Sedla ík, Radek Soldán, David Št pán, Michal
Truhlá , Jan Vaculík, Tomáš Vybíral, Petr Vysmek, Richard Zachara, Antonín
Zalabák a Radek Zapletal. Po roce setrvání v 1. B t íd tedy následoval postup do 1.
A t ídy, v níž Holešov setrval dva roky a pak následoval postup do krajského p eboru.
Než došlo k této pro oddíl významné události, po n kolika letech, kdy holešovský
fotbal stál doslova na n kolika jednotlivcích, došlo k pozitivní zm n . Výbor doplnili
bývalí hrá i, kte í m li zájem pomoci svému mate skému oddílu. Po vzájemné
dohod

byl zvolen na výro ní sch zi 16. b ezna 2001 výbor oddílu s novým

p edsedou PaeDr. Zde kem Janalíkem a místop edsedy Rudolfem Hlavicou a Mgr.
Rudolfem Fuksou. Další d ležitá zm na v organizaci oddílového života se udála 1.
ervence 2001, kde se oddíl osamostatnil a stal se samostatným právním subjektem
s názvem Fotbalový klub Holešov. Následovaly i další nové úpravy v oddílovém
hnutí. 24. dubna se sešli na oddílové sch zi zástupci holešovské kopané s zástupci
fotbalového oddílu Slavoj Všetuly a ešilo se slou ení obou oddíl . Návrh na slou ení
byl p ijat byly v Holešov a ve Všetulích svolány valné hromady. Holešovská valná
hromada se konala 6. kv tna a všichni p ítomní se vyslovili pro slou ení. Jednota už
nebyla p i hledání názvu pro vzniklý fotbalový celek. Nejp ijateln jší jméno pro nový
fotbalový subjekt, který akceptovaly ob strany, byl SFK ( Spojené fotbalové kluby )
Holešov (Janalík, zápis valné hromady, 2001).
13. kv tna 2002 se konala spole ná sch ze obou výbor , na níž bylo dohodnuto,
že v sezon

2002 – 2003 budou dosp lí obou tým

hrát samostatn

pod dosud

užívanými názvy. Mládežnická družstva od nového sout žního ro níku budou bojovat
o mistrovské body pod názvem FK Holešov. Také bylo rozhodnuto, že i nadále se
budou p ipravovat pot ebné písemné podklady pro spojení obou oddíl , které se
uskute nilo 1. srpna 2003.
Necelý týden p ed zahájením nového sout žního ro níku 2002 – 2003 bylo
z Fotbalového svazu Zlín nabídnuta možnost postupu do krajského p eboru, kde se
uvolnilo místo po odstoupení Vratimova z MSFL a následných posunech. Tuto
vyjíme nou možnost

postupu holešovští uvítali. Náro nost vyšší sout že byla

poznána v podzimní

ásti sezony a po podzimu Holešov obsadil poslední p í ku

tabulky krajského p eboru. Našt stí se b hem zimní p estávky poda ilo vhodn
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doplnit celek muž , v n mž byl nejv tší posilou odchovanec holešovské kopané Aleš
Ryška, jenž p ed návratem do svého mate ského klubu hrál 1. a 2. ligu. Velmi
d ležitou událostí oddílu byl

tvrtek 17. dubna 2003, kde schválilo zastupitelstvo

Holešova vy len ní finan ních prost edk

pro první etapu rekonstrukce h išt

na

st elnici, jehož celá úprava byla zdárn dokon ena v roce 2005. B hem léta došlo
k dlouze avizovanému spojení holešovského fotbalového klubu se Slavojem Všetuly.
26.

ervna 2004 byl místo PaeDr. Zde ka Janalíka, který m l hodn

jiných

povinností, zvolen novým p edsedou oddílu Ctirad Otta. Od tohoto roku došlo ke
zm nám v hrá ském kádru i ve vedení oddílu, kdy se na post p edsedy oddílu vrátil
PaeDr. Janalíka, který je p edsedou do te . Oddíl hraje krajský p ebor, kdy se
pravideln

umís uje na p edních místech v tabulce (Janalík, osobní komunikace

10.11. 2010).

5.12 Memoriál Rudolfa Láníka
Mezi bývalé hrá e, kte í se svou vynikající výkonností prezentovali v divizních
nebo ligových oddílech, pat il i branká Holešova Rudolf Láník.
Jeho sportovní dráha vedla z holešovského oddílu p es Duklu Tábor do
druholigových Otrokovic, kde dosáhl nejv tšího sportovního úsp chu. Pak chytal
v Malenovicích a v roce 1969se jako dvaat icetiletý vrátil do branky Holešova, v n mž
se po skon ení své aktivní kariéry sportovce v noval trenérství. Záke ná nemoc
ukon ila jeho nemoc na prahu roku, v kterém se m l dožít padesáti let.
K uct ní jeho památky se po ádá od roku 1990 každoro n turnaj muž , který se
hraje jako Memoriál Rudy Láníka.
Dosavadní vít zové:
-

1990 – TJ Holešov

-

1991 – Tatran Fryšták

-

1992 – Baník Ostrava B

-

1993 – Baník Ostrava B

-

1994 – Technoplast Chropyn

-

1995 – Technoplast Chropyn

-

1996 – Jiskra Otrokovice

-

1997 – TJ Holešov
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-

1998 – Technoplast Chropyn

-

1999 – Sigma Olomouc B

-

2000 – Sigma Olomouc B

-

2001 – SFK Holešov

-

2002 – Viktoria Otrokovice

-

2003 – FC Svit Zlín B

-

2004 – FC Svit Zlín B

-

2005 – SFK Holešov

-

2006 – Viktoria Otrokovice

-

2007 – Tatran Byst ice pod Hostýnem

-

2008 – FC Svit Zlín B

-

2009 – SFK Holešov

-

2010 – Fatra Napajedla

(Krej í, kronika TJ Holešov, 1985 – 2005)

5.13 Nejslavn jší odchovanci
Nejslavn jší odchovanci jsou azeni abecedn a kluby, které jsou uvedeny, kde
tito hrá i p sobili hráli nejmenší sout ž divizi.
Antonín Ba ík

Hanácká Slavia Krom íž

Marek Ba ík

FC Tescoma Zlín

Ji í Barbo ík

Sigma Olomouc, Baník Ostrava, SFC Opava, FC Zlín, SSV

Reutllingen, reprezentant do 21 let
Jaroslav

ajka

Baník Ostrava, FC Karviná, Tatran Poštovná

Vít zslav Dohnal

Hanácká Slavia Krom íž

Vladislav Dohnal

Hanácká Slavia Krom íž, Spartak Hulín

Josef Dvorník

Baník Ostrava, SK Žilina, FC Zbrojovka Brno

Old ich Foltýn

TJ Gottwaldov

František Fuksa

Hanácká Slavia Krom íž

Rudolf Fuksa

SK Židenice

Zden k Grygera

FC Zlín, FC Petra Drnovce, AC Sparta Praha, Ajax Amsterdam

Juventus Turín, reprezentace do 21 let, reprezentace
Miroslav Horák

Chomutov

Leopold Hošek

Mor. Olomouc
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R

Alois Kolá

Moravská Slavia Krom íž

Miroslav Kone ný Zbrojovka Vsetín
Milan K upala

Svit Gottwaldov

Erik Lang

Hanácká Slavia Krom íž

Radim Lang

Hanácká Slavia Krom íž

Roman Lang

Dukla Ji ín

Rudolf Láník

Dukla Tábor, Otrokovice

Roman Linda

TJ Gottwaldov, Dukla Tábor, Sp. Ústí n. Labem, Slezan Opava

Reprezentace do 18 let
Josef Odstr ilík

Gottwaldov, Otrokovice

Martin P ívara

Prost jov, Hanácká Slavia Krom íž

Aleš Ryška

Sigma Olomouc, FC Karviná, Hradec Králové, FC Zlín, Jihlava

Miloš Sklená

Hanácká Slavia Krom íž

Libor Sloven ík

Hanácká Slavia Krom íž, Zbrojovka Vsetín

Petr Škumat

Hanácká Slavia Krom íž

František Zapletal

D l Stachov Ostrava
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6 ZÁV R
V této práci jsem zpracoval poznatky o historii a vývoji fotbalu od prvopo átk ,
prvních zmínek o n m po sou asnost. Hlavním cílem byla zachycena historie fotbalu
v Holešov

a jeho klubu SFK Holešov. Práce se zam uje zejména na jeho

fungování po II. sv tové válce, kdy jsou zmi ovány zm ny ve výborech klubu,
p íchodu a odchodu hrá

, jeho organiza ní a sportovní stránka. Jsou zde

zachyceny i zm ny v sout žních t ídách, které holešovský klub hrál a byly provád ny
v pr b hu 50. – 80. let.
V práci jsem cht l zachytit poznatky o fotbalu a klubu, který sídlí v malém
m ste ku na pomezí Hané a Valašska a nejvyšší t ída, která zde byla hrána je
krajský p ebor.
Zvláštní pod kování bych cht l v novat svému otci Jaromíru P ívarovi, který byl
dlouholetý vynikající fotbalista a trenér klubu, jenž mi pomohl se získáním r zných
zdroj s kterých jsem erpal poznatky pro tuto práci.
Na záv r by se dalo citovat s knihy pana Pond líka ,,Století fotbalu“ : ,,Kopaná –
nejrozší en jší a nejpopulárn jší sportovní odv tví – vzrušuje každého muže bez
rozdílu v ku. Pronikla do všech kon in sv ta. Milujeme ji a zárove proklínáme.¨
Fotbalový mí , zelený trávník, dv

jedenáctky hrá

v barevných dresech a

p edevším jejich souboje s otev eným koncem – p itahují vážené pány a rozvernou
mládež. Má snad tato hra magický ú inek?“(Pond lík, 1986).
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7 SOUHRN
Cílem této bakalá ské práce bylo koncentrovat co nejvíce poznatk
fotbalu v

eskoslovensku a zejména v m st

k historii

Holešov. Tyto poznatky byly

analyzovány a set íd ny do historické posloupnosti až po sou asnost.
První kapitola p ehled poznatk

se zabývá vývojem fotbalu v

eskoslovensku

zejména jeho po átky až po rozd lení na dva samostatné státy.
V druhé kapitole je popsán cíl práce a úkoly, které mne po spln ní dovedly ke
spln ní cíle.
T etí kapitola uvádí, která metodika byla zvolena a dodržována. Díky níž byla
bakalá ská práce spln na.
Poslední kapitola se skládá s n kolika ástí, které popisují vznik a vývoj fotbalu
v Holešov , se zam ením na klub SFK Holešov. Zejména na jeho sportovní a
organiza ní chod od roku 1905 po sou asnost.
První období je zam eno na samotné za átky od založení klubu po 20. léta.
Popisuje, kde všude klub hrál než našel své stálé p sobišt . Vyjmenovává osobnosti,
které se zasloužily o vznik klubu a kdo p sobil v klubu jako hrá p ed I. sv tovou
válkou a po 1. sv tové válce.
Druhé období 20. léta popisuje chod klubu po 30. léta. Samotný vznik Hanácké
fotbalové župy a vznik rozhodcovské unie. Kluby byly nejprve za azeny do jedné t ídy
a následn rozd leny do dvou t íd, kde hráli dvoukolov . Holešov byl za azen do 1.A
t ídy. V 1924 dochází ke slou ení odboru jednoty s klubem a také k rozpadu jiných
klub

Holešova, kdy hrá i a funkcioná i p ešli do SK Holešov. V témže roce je

odehráno p átelské utkání se Spartou Praha.
T etí období jsou 30. léta až po II. sv tovou válku. Klub hraje st ídav 1.B t ídu
s II. t ídou. Na sklonku období postupuje zp t do 1. A t ídy. V roce 1930 u p íležitosti
oslav 25. výro í vzniku klubu bylo odehráno utkání s AFK Bohemians Praha.
Nejhorší roky pro klub jsou po roce 1939, kdy dochází k okupaci republiky.
tvrté a páté období je zam eno na chod klubu v pr b hu druhé sv tové války a
povále né období do roku 1950. I když období II. sv tové války bylo kruté, lidé se
snažili zp íjem ovat chvíle fotbalem

i jinými aktivitami. Totéž probíhalo ve

fotbalovém klubu SK Holešov. Po II. sv tové válce, kdy je klub zna n
dochází k posílení o hrá e místní posádky SNB.
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oslaben

Další období 5O. léta až 90. léta po sou asnost popisují chod klubu, zm ny ve
složení funkcioná , hrá
zm n

a v neposlední ad názvu klubu. V této dob dochází ke

z SK Holešov na Sokol Holešov, Tatran Holešov, TJ Tatran Holešov zp t

k názvu SK Holešov až po sou asný název SFK Holešov. Klub st ídá také t ídy, kdy
dochází k sestup m a následným postup m od okresního p eboru, p es 1. B a 1. A
t ídu po sou asný krajský p ebor.
V záv ru této kapitoly je zmínka o tradi ním Memoriálu Rudolfa Láníka, který se
každoro n

koná v m síci srpnu a je p ípravou pro nadcházející ro ník. Poslední

ást je v nována nejlepším odchovanc m, kte í p sobili v Holešov a po p estupech
hráli v r zných klubech, kdy nejznám jším odchovancem je Zden k Grygera,
n kolikanásobný reprezentant

eské republiky.
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8 SUMMARY
The aim of this thesis was to concentrate as much knowledge of the history of
football in Czechoslovakia, particularly in the city of Holešov. These findings were
analyzed and sorted into the historic succession to the present.
The first chapter drala with the review of the knowledge development of
football in Czechoslovakia in particular, its beginning to its division into two separate
states.
The second chapter describes the objectives of the work and tasks, which led me
tomeet meet the target.
The third chapter shows which methods were chosen and observed.
The last chapter consists of several sections that describe the emergence and
development of football in Holešov, focusing on the club SFK Holešov. In particular,
the sports organization and operation from 1905 to the present. The first period is
aimed at the very beginning of establishing the club until year 1920. It describes
where all the club played until it found a permanent place where to stay. It lists
individuals, who deserve credit for the emergence of the club and who worked at the
club

as

a

player

before

the

First

World

War

and

after

this

war.

The second period, the twenties on nineteenth century, describes the running of
the club until yaer 1930. The origination Hanacka County Football Union and the
emergence of arbitration. Clubs were originally classified into one class and then
divided into two classes, where they played two rounds. Holešov was included in
Class 1A. In 1924 the department merged with the Unity Club, and the fate of other
Holešov clubs when players and officials switched to SK Holešov. In the same year,
played a friendly match against Sparta Prague.
The third part are the 30th years of nineteenth century until the World War II. The
club plays alternately 1B class with the Class II. At the end of this period go back to
Class 1A. In 1930, celebrating the 25th anniversary of the club, the match was played
with AFK Bohemians Prague. The worst years for the club since 1939 were under the
occupation of the Czech Republic.
The fourth and fifth part focuses on the running of the club during the World War
II. until the year 1950. Although the period of World War II was harsh, people try to
enjoy the time playing football or doing with other activities. The same was done in
the football club SK Holešov. After

the end of World War II., when the club is
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weakened,

start

the

reinforcement

of

the

local

SNB

garrison

players.

Another period from 1950 to neneteenth years or twentieth century after
describing the present running of the club, changes in the composition of officials,
players and ultimately the club's name. At this time there is a change from the SK
Holešov to Sokol Holešov, Tatran Holešov, TJ Tatran Holešov, back to the name of
SK Holešov to the present name of SFK Holešov. Club turns a classes that includes
the descents and then progresses from the district championship, over 1 B and 1 A
class up to present regional championship.
At the end of this chapter is the mention of the traditional Rudolph Laník Memorial
held annually in August and it is preparing for the upcoming year. The last part is
devoted to the best and the most known players who played in Holesov and after the
transfers have played in various clubs, where it is grown famous Zdenek Grygera,
multiple representative of the Czech Republic.
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