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TJ Řetězárna Česká Ves:

Založení:
Počet členů:
Předseda:
Tajemník:
Výkonný výbor:

Kontrolní komise:

21. listopadu 1946
576
Ing. Pavel Michálek

Ing. Vladislav Cypra, Miroslav Čecháček, Vojtěch Klobučník,
Ladislav Los, Ing. Pavel Michálek, Alena Střílková, František
Šalplachta
Štěpánka Beníčková, Jana Havlíčková, Pavlos Vlachopulos

Krátce z historie:

Tělovýchovná jednota Řetězárna Česká Ves byla založena 21. listopadu 1946. Ale již před
tím, od podzimu r. 1945 se mladí zájemci o cvičení sdružovali pod hlavičkou Sokola za
vedení náčelníků Ing. Miroslava Čermáka, Marie Albrechtové a Františka Blaháčka. U zrodu
tělovýchovy v České Vsi v r. 1946 byli Ertelt F., Zbořil F., Nezval Č., Jiskra A., Gonsior F.,
Vaigl O.

Protože však byl větší zájem o kolektivní sporty, vznikl v roce 1946 oddíl kopané s názvem
AC Sparta Česká Ves. Ten byl pod patronátem Báňské a hutní společnosti, pod kterou pak
přešlo rovněž od roku 1950 cvičení žen a mužů při sjednocování tělovýchovného hnutí.
Rovněž se změnil i název na DSO Baník Česká Ves. Se svými výsledky se stává mužstvo
brzy známé na celém okrese. Že se v České Vsi hrál dobrý fotbal svědčí i řada odchovanců,
kteří to dotáhli až do nejvyšších soutěží. Tak například Karel Petroš se v Tatranu Prešov
vypracoval na jednu z opor tohoto ligového celku, stal se dokonce králem ligových střelců a
oblékl i reprezentační dres. Další výborný fotbalista Zdeněk Jurček hrával ligu za TŽ Třinec,
Jaroslav Kotrla II. ligu za ŽD Bohumín (dneska je masérem fotbalistů v Baníku Ostrava),
Břetislav Spáčil divizi za Duklu Písek, v současné době Mirek Laštůvka, který k nám přišel
z Mikulovic, hraje za juniorku Sigmy Olomouc II. ligu atd.

Postupně vznikaly i další oddíly, a to kuželky, stolní tenis, box, sálová cyklistika. Kromě
kuželek však poměrně brzy zanikly, kuželky se přece jen hrály na velmi dobré úrovni ještě
v padesátých letech. Jednou z nejlepších hráček v kuželkách byla paní Jarmila Trávníčková,
žena bývalého vynikajícího fotbalového brankáře a funkcionáře Vojtěcha Trávnička.

V roce 1966 se změnil název na TJ Řetězárna a tento název zůstal až do dnes. Změna
názvu je vyjádřením podpory, kterou závod Řetězárna věnuje rozvoji tělovýchovy a sportu
v obci. Ve funkcích předsedy TJ po Ing. Nápravníkovi jako prvním předsedovi se vystřídali
postupně Miroslav Hill, Robert Gvozď, Ing. Břetislav Sedlák, Miroslav Juřica, Bedřich
Heiser, Oldřich Oškera, Ing. Oldřich Máša, Jiří Hadaš. Po jeho smrti byl předsedou v letech
1973 až 1996 Ing. Miroslav Fojtů, předtím tajemník TJ, nyní první předseda Okresního
sdružení ČSTV nově ustanoveného okresu Jeseník. Bývalý tajemník TJ Ing. Pavel Michálek
po Jannisi Pavlidisovi a Janu Šamanovi se stal předsedou TJ od r. 1996, ve funkci tajemníka
mu pomáhal Ing. Ladislav Kalina až do r. 2003, oba dlouholetí bývalí fotbaloví brankáři.

První hřiště pro kopanou bylo vybudováno uprostřed obce. Jelikož bylo poměrně malé,
vybudovalo se druhé hřiště na dnešním místě. K tomu se v polovině 60. let postavily nové
šatny s klubovnou a sociálním zařízením, které jsou využívány a slouží svému účelu dodnes.
Ve druhé polovině 80.let za předsednictví Františka Knedly došlo za výrazné finanční pomoci
závodu Řetězárna a pod vedením Ing. Václava Novotného k zásadní přestavbě fotbalového



hřištč. Bylo vybudováno hlavní travnaté hřiště, škvárové hřištč, dvč UÍUtOVá lifiSIč pro
míčové hry, zábrany, zábradlí, odvodnění, zavlažování systém, zpevněné asfaltoví* n (tunelové
komunikace v areálu. Později již za předsednictví Josefa Kozla byla postavenu IONIIIUIIKC
Sport, v r. 1994 byla vybudována krytá tribuna pro 300 diváků, později zde byly iimlnloviiny
sedačky a dalších 100 míst pro sedící diváky bylo vybudováno na protilehlé sliiine hfislč,
dále stánky s udírnou a občerstvením a přírodní kluziště. V r. 2002 bylo otevřeno víceúčelové
hřiště, které nákladem 3 mil Kč vybudovala Řetězárna a.s. Kolem tohoto hřiště vzniklo velmi
pěkné zázemí s bufetem a přístřeškem, na jeho vzniku měla velký podíl firma JuBo v čele s p.
Kozlem a Kudličkou.

Vedle nové základní školy vznikl atletický areál s běžeckou dráhou, doskočištěm,
sektorem pro vrh koulí a pro skok vysoký, vzniklo i asfaltové hřiště pro míčové hry. V roce
1969 pak byl založen lehkoatletický oddíl, jehož prvním předsedou byl Mgr. Jindřich Jermář.
Duší oddílu byli především manželé Svačinoví, kteří vychovali řadu mladých atletů a atletek,
kteří se stali chloubou TJ i školy. Z těch nejlepších si můžeme připomenout Karla Hradila,
mistra republiky a našeho reprezentanta v troj skoku a držitele českého rekordu na 60 m
výkonem 6,6 vt., dorostenecké přebornice České republiky Zdenu Lipovou v běhu na 100
metrů a Zdenu Šikulovou ve vrhu koulí, dále přebornice tehdejší ČSSR v přespolním běhu
Alenu Trojákovou a Janu Honsovou. V atletickém oddílu dosahoval dobrých výsledků rovněž
i náš současný olympionik a jeden z nejlepších našich biatlonistů Petr Garabík. Bohužel tento
oddíl v letech 1990/91 zanikl a tak atletický areál u školy osiřel. Po povodni v r. 1997 byl za
pomocí obce, školy a dalších finančních prostředků úplně přebudován v nádherný atletický
stánek, který slouží nyní převážně dětem ZŠ, ale i veřejnosti.

V roce 1971 byl založen další oddíl, a to lyžování, předsedou se stal Ing. Miroslav
Čermák. Tento oddíl začal v r. 1975 budovat vlastní zimní lyžařské středisko na Ostružné
s kotvovým 520 m dlouhým vlekem, dolní a horní stanicí, startovací věží, strojovnou,
klubovnou, dále postupně členové vybudovali lyžárnu, sklady, sociální zařízení a občerstvení
pro členy oddílu i veřejnost. Oddíl je činný dodnes a oslavil tak 35 let svého trvání. Jeho
činnost je zaměřena především na žákovské kategorie a i když výsledky a umístění na
závodech nedosahují momentálně úrovně z let osmdesátých , oddíl má vytvořeny předpoklady
k tomu, abychom na podobné výsledky nemuseli dlouho čekat.

Rovněž v roce 1971 byl otevřen krytý plavecký 25 m bazén a tak byly vytvořeny základní
podmínky pro rozvoj plaveckého sportu v jesenické oblasti. V následujícím roce především
díky iniciativě Jiřího Hanefla , Oldřicha Zelingra, Květoslava Kozáka a prvního předsedy
Čestmíra Richtra vznikl oddíl plavání. Již o rok později se uskutečnilo na bazénu v České Vsi
národní finále „Cena plaveckých nadějí", kde startovali nejlepší mladí plavci z celé České
republiky. Největších sportovních úspěchů oddíl dosáhl vletech 1974-1980, kdy se oddíl
zařadil mezi jedny z nejlepších v republice a členové oddílu pravidelně startovali v nejvyšších
soutěžích. Mezi nejúspěšnější plavce patřili zejména Monika Walterová, Zdena Lukešová a
Milan Hudec, kteří získali řadu medailí a bodovaných míst. V roce 1977 bylo zřízeno při TJ
Středisko plavecké výuky, které se výrazně přičinilo o odstranění plavecké negramotnosti
v celé jesenické oblasti a do pokladny TJ přispělo nemalou částkou. Rok 1980 byl posledním
rokem úspěšné závodní činnosti oddílu, kdy tři velké získané poháry na mezinárodních
plaveckých závodech (mimo jiné účastníci z tehdejší NDR, Jugoslávie, Rumunska a NSR)
budou trvale připomínat slávu plaveckého oddílu. V následujícím roce vypukla v naší oblasti
epidemie žloutenky, oddíl byl prakticky v klidu. V květnu 1985 byl bazén uzavřen pro hrubé
závady na střešní konstrukci a tím byl de facto dán i konec oddílu. Po opravč buzenu oddíl
znovu začal pracovat, ale již po Sokolem Jeseník.



Oddíl šachů vznikl v roce 1986, prvním předsedou byl zvolen Eduard Till. Oddíl oslavil
v letošním roce 20. výročí svého založení. První mistrovské Šachy se u nás hrály již v roce
1952, oddíl v r. 1958 však zanikl, takže nový oddíl je po téměř třicetileté odmlce jeho
důstojným pokračovatelem.

V roce 1998 byl založen oddíl volejbalu. Předseda, trenér, rozhodčí a někdy i hráě
František Salplachta st. si s celým kolektivem hráčů za pár let působení připsal celkem 7 titulů
okresního přeborníka!

O rok později v r. 1999 skupina žen navázala na předchozí činnost ZRTV a v oddíle SPV
(sport pro všechny) se věnují cvičeni žen. Cvičí většinou v tělocvičně, která je otevřená pro
všechny zájemce z řad široké veřejnosti.

Stav členské základny TJ Řetězárna v letošním jubilejním roce:

Oddíl
Fotbal
Lyžování
Šachy
Volejbal
SPV
Celkem

Muži
195
73
15
16
0
315

Z*ny
4
76
0
0
26
106

Doře i
34
5
2
0
0
41

Dorky
0
6
0
0
0
6

Žáci
70
13
5
0
0
88

Žačky
0
13
0
0
0
16

Celkem
303
209
22
16
26
576

Jen stěží si lze představit fungování tělovýchovy bez sponzorů. Proto patří poděkování
generálnímu sponzorovi Řetězámě a.s. za finanční a materiální pomoc, kterou již mnoho let
poskytuje naší TJ. Bez této pomoci bychom nemohli v oblasti masového sportu vytvářet
podmínky pro sportovní vyžiti našich členů a všem dalším příznivcům a fandům přinášet
radost z dosahovaných výsledků.

Rovněž Obec Česká Ves se výraznou pomoci jako finanční tak i materiální podílí na
podpoře sportu v obci. Dalšími významnými sponzory jsou firmy JuBo Jeseník s.r.o. a VPO
Plast, s.r.o., Česká Ves. Dalších drobnějších sponzorů je celá řada, všem patří velké
poděkování a uznání za to, že ze svého dokáží podpořit rozvoj tělovýchovy a sportu v obci.



Oddíl kopané:

Založení:
Počet členů:
Předseda:
Výkonný výbor:

21.listopadu 1946
303
Vojtěch Klobučník
Ing. Petr Číka, Jaroslav Dostál, Vojtěch Klobučník, Ing. Pavel
Michálek

Krátce z historie:

Léta 1946 - 1948

Vznikem oddílu kopané začíná tělovýchovná činnost naší TJ. Od podzimu 1946 mužstvo
dospělých zahajuje aktivní činnost ve IV. třídě na bývalém okrese Frývaldov. Výsledky
mužstva jsou od počátku velmi dobré a tak naši fotbalisté se stávají známí na celém okrese.
Vůbec první hráči v České Vsi byli: Voloch, M. Kolek, Antoníček, Jeřábek, O. Škarvan,
Staněk, J. Kočí, Kotrla, Komárek, M. Kolek, Bureš, který byl také první kapitán mužstva.
Všichni hráči byli z České Vsi. V roce 1947 bylo mužstvo doplněno příchodem dalších
hráčů, L. Kočí, V. Trávníček, M. a J. Oškera, Z. a S. Žák, Václavík, Sedláček, Sahánek,
Tihelka, a o něco později Zeman, K. Pergl, L. Hlavsa, K. Komárek. Je dodělána nová hrací
plocha, která se stala jednou z nejlepších na okrese. V roce 1948 mužstvo postupuje do III.
třídy a je doplněno dalšími hráči: Kurivial, Orálek, Marek, Dvorník, Lysek, Strašák, Cigánek,
Kutal.

Léta 1949 -1950

V tomto období mužstvo již pravidelně trénuje pod vedením Frgála, hraje již určitým
systémem, což se projevilo ve výsledcích a postupem do II. Třídy. Mužstvo posílili E. Dostál,
J. Baroš, J. Mádr a Karel Petroš - pozdější král ligových střelců za svého působení v Tatranu
Prešov. Z Jeseníku přišel L.Lerch. Hybnou pákou oddílu byl jednatel Dobroslav Žák, který
dojednával zápasy jen s kvalitními soupeři v rámci přípravy. Přesto, že na postupu mělo
zásluhu celé mužstvo, připomeňme si nejlepší střelce: K. Petroš - 20 branek, K. Pergl -
11 branek, J. Baroš - 11 branek, M. Kutal - 11 branek, L. Kočí - 8 branek.

Léta 1951 - 1954

Nejčastější sestava: Mádr, Trávníček, Orálek, Letoch, Spáčil J., Škavran, Baroš, Dostál,
Lysek, Kočí, Hradil, Kutal, Vícha a o něco později L. a J. Novákové a mladý Miloš Pohl,
talentovaný fotbalista. Vlétni přestávce 1951 se mužstvo zúčastnilo na turnaji v Dolní
Lipové, kde také hrála Bohemians Praha a měla velký zájem o našeho brankáře Mádra. Na
podzim odchází na vojnu Karel Petroš. V rocel952 se mužstvo umístilo na 2. místě. Mužstvo
posílil velký hráč a dobrý kamarád Jarda Hečko. Byl to skutečně výborný hráč a dobře zapadl
do kolektivu, kde byl velice oblíben. Pro tyto vlastnosti se navždy zapsal do historie kopané
v České Vsi. Vlétni přestávce 1953 bylo mužstvo na zájezdu v Třinci a sehrálo několik
utkání na Ostravsku. Oporou mužstva byl brankář Zdeněk Oškera a mladý hráč Č. Richter,
který do mužstva výborně zapadl a svoji dravostí oživil hra celého mužstva. V těchto letech
se oddíl důsledně stará o žákovské a dorostenecké mužstvo. Tato práce s mladými hráči se za
několik let projevila, že řada těchto hráčů posílila mužstvo dospělých. V roce 1954 se umístilo
mužstvo na 5. místě ve II. třídě. Složení mužstva bylo prakticky stejné a za zmínku stojí



vzpomenout nejlepšího střelce tohoto ročníku, jedinou posilu Arnošta Víchu, který nastřílel
soupeřům 29 branek.

Léta 1955 -1957

V roce 1955 mužstvo postupuje do krajské soutěže. Postup vybojovali: V. Trávníček, L.
Kočí, K. Pergl, A. Vícha, J. Baroš, E. Dostál, Č, Richter, F. Dvorník, M. Pohl, J. Hečko, M.
Hrachovina, J. Kašpar - posila Jeseníku, mladý -Formánek, hrající trenér Janovský a F.
Krystýn. Také výbor v tomto období velice aktivně pracuje ve složení: M. Juřica, S. Špit,
Č. Zmeškal, O. Vaigl, A. Krečmer, V. Trávníček, O. Oškera, O. Trávníček. Po počátečních
porážkách se mužstvo dalo dohromady a skončilo na 5. místě. V roce 1957 dochází
k reorganizaci v kopané a tak naše mužstvo je zařazeno do nově utvořené II. třídy, která je
mezi okresní soutěží. Dochází také k úpravě hrací plochy, která je vzorně upravena a
absolutně rovná. Do sousedního Jeseníku odchází Zdeněk Oškera , ale mužstvo posiluje Z.
Petruška z Bohumína a Milan Beňo, která byl v Jeseníku na vojně a trvale zůstává v České
Vsi. Mužstvo, které bylo velice dobré však nesplnilo očekávané výsledky a skončilo na 5.
místě. Pro místní fanoušky to bylo zklamání.

Léta 1958 - 1960

Nastává přestavba mužstva, které se značně omlazuje. Z vojny se vrací Jarda Formánek a
přivádí další dva hráče Ladislava Matelu a Tibora Filipoviče. Navíc je mužstvo doplněno
dorostenci J. Koutným, L Knedlou. V letní přestávce mužstvo doplňuje další dorostenec P.
Polanský. Mužstvo se stává nejmladší v celé soutěži. V letní přestávce v přátelských zápasech
podává výborné výkony, ale nemá brankáře. Z. Oškera odešel chytat do Jeseníku. Do
podzimního kola se podařilo získat do branky B. Fikáčka z Mikulovic a po něm přišel
výborný brankář Mirek Grégr - pozdější ligový rozhodčí v ledním hokeji. Hráči ve složení:
Grégr, Fikáček, Pergl, Richter, Matela, Knedla, Koutný, Formánek, Polanský, Kočí, Dvorník
Filipovič, Beňo, Hrachovina a o něco později M. Michálek, J. Baďura a L. Zbranek
vybojovalo postup do I. B. třídy. V této třídě hrála výborná mužstva jako: Šumperk, Bruntál,
Černovír, Šternberk, Mohelnice, ale také sousední Jeseník. Trenérem mužstva byl Láďa Kočí,
který v případě potřeby ještě hrál. V roce 1960 došlo k další reorganizaci v kopané a přesto,
že mužstvo skončilo na 6. místě, muselo hrát okresní přebor, když prvních 5 mužstev
postoupilo do I.A. třídy.

Léta 1961 - 1963

Vletech 1961-1963 se na trenérské lavičce vystřídali Jožka Kohl a Ladislav Lerch. Do
mužstva přichází Z. Bata, Z. Lasovský a M Čalkovský. Odešli F. Filipovič, L. Zbranek a
kopané zanechávají L. Kočí, F. Dvorník, J. Formánek, C. Richter. Na podzim roku 1962
mužstvo začíná trénovat Jan Racek a po jarním kole 1963 mužstvo postupuje do I.
třídy.Příchodem J. Racka se mužstvo pozměnilo a na postupu měli zásluhu tito hráči: Z.
Oškera, který se vrátil z Jeseníku, P. Skaličan, L. Křenek, J. Koutný, L.. Matela, T. Čolas, M.
Michálek, J. Knedla, J. Baroš, P. Polanský, Z. Petruška, J. Baďura, Z. Malina, Ch. Dalabiras,
Straka aj. VI. třídě mužstvo bojuje o udržení v soutěži, což se nu podařilo až v posledním
zápase v Mariánském Údolí, kde sehrálo remizu.

Léta 1964 -1966
Do podzimu 1966 mužstvo zůstává stejné, až na odchod Z. Petrušky do Jeseníku, výměnou

za F. Golda. V roce 1965 se vrací do mužstva ing. L. Zbranek, který úspěšně vystudoval



Vysokou školu. Za zmínku stojí navázání družby s polským mužstvem Unia Glucholazy.
Začíná také velká výstavba nových šaten a sociálního zařízení na hřišti, kterou vede Oldřich
Oškera. V ročníku 1965 mužstvo skončilo v soutěži na 3. místě a předstihlo tak Jeseník. Do
mužstva byl zařazen další dorostenec Jaroslav Kolek. V roce 1966 , kdy oddíl oslavuje 20.
výročí , byly uspořádány důstojné oslavy a vyvrcholením bylo utkání TJ Řetězárna posílena
hráči jiných oddílů proti ligovému Třinci. Utkání vyhrál Třinec 5:2. Sestava TJ Řetězárna:
Skaličan, Křenek, Zbranek, Matela, Barč, Koutný, Knedla, Jakuba, Hynšt, Petroš, Malina.

Léta 1967 - 1970

Od mužstva odešel trenér J. Racek a tak celý podzim bylo mužstvo bez trenéra. Mužstvo
bylo posíleno Zdeňkem Konečným a později přišli P. Gotthard, J. Halama, M. Simko. Od
jarní části 1968 mužstvo trénuje František Svačina, který opět zavádí určitý systém a herní
projev.V letní přestávce hostíme na našem hřišti II. ligový Motor Dóbeln z NDR s výsledkem
1:1. Mužstvo hraje opět v I. B. třídě a na sezónu 1969 - 1970 se připravuje pod vedením
trenéra L. Kočího. Mužstvo je posíleno o F. Hynšta, Jurčeka, F. Šimka, V. Hasila, P.
Michálka, J. Valtoše a mladé B. Spáčila a F. Dvorníka a postupuje do I. A. třídy. Postup do I.
A. třídy vybojovali: Skaličan, Klein, Zbranek, Baroš, Knedla, Koutný, Gotthard, Jakuba,
Polanský, Konečný, Kolek, Valtoš, Simko, M. Michálek, P. Halama, Hradil. V letní
přestávce se mužstvo pilně připravuje do vyšší soutěže a sehrálo několik utkání na turnajích
v Jeseníku, Velkých Losinách. Do I. A. třídy nastupuje v tomto složení: P. Michálek,
Dvorník, P. Gotthard, F. Simko , Z. Konečný, V. Zbranek, Z. Grund, J. Kolek, J. Valtoš, B.
Spáčil, A. Makarenko, Kočí P., A. Koňarik, M. Simko a K. Hradil. V prvním ročníku
působení v I. A. třídě jsme skončili na 9. místě.

Léta 1971 - 1973

Sezóny 1971 - 1972 jako i sezóna 1972 - 1973 můžeme hodnotit jako velice úspěšná léta.
Obsadili jsme 7. a další ročník 6. místo v tabulce. Nejčastější sestava byla: P. Michálek, L.
Klein, J. Dostál, V. Optis, Z. Konečný, V. Zbranek, B. Spáčil, F. Simko, Z. Grund, A.
Koňarik, A. Makarenko, Z. Juřica, Jurček, Janků, Hutyra a L. Kočí ml., Mužstvo je na dobré
úrovni a hráči jako Grund, Spáčil, Konečný, Simko v nejlepších fotbalových letech a to se
projevuje na jejich hře. V československém poháru mužstvo postoupilo až do semifinále, kde
bylo vyřazeno na pokutové kopy. Trenérskou práci končí Ladislav Kočí. Na vojnu odchází
Karel Hradil.

Léta 1974 - 1976

Sezóna 1974 - 1975 byla ve znamení poklesu formy. Na podzim se hráčům vůbec nevedlo.
Mužstvo je prakticky bez trenéra a to muselo se projevit. Na jaře se ujímá trenérské práce
Zdeněk Grund, ale již se mu nepodařilo mužstvo udržet v I. A. třídě a tak po 5 letech
sestupujeme zpět do I. B. třídy. Odchází od nás Jurček do TŽ Třinec a B. Spáčil do Jeseníku.
Oddílu kopané je po vyhodnocení závazku udělen titul „ Vzorný oddíl ČSTV III. stupně".
Sezónu 1975 - 1977 již ví . B. třídě jsme nezačali dobře. První tři zápasy jsme prohráli.
Podzimní část jsme skončili na 7. místě. Na jaře 1976 přebírá mužstvo jako trenér jeho
dlouholetý hráč Josef Koutný, který si vytýčil cíl co nejrychleji se vrátit do I. A. třídy. Snad
ani největší optimista tomu nevěřil, že to bude ještě v tomto roce. Mužstvo se dalo
dohromady, tvrdý tréninkový režim zavedený J. Koutným dával signál, že on sám to myslí
s návratem vážně. Tak se stalo, že mužstvo v jarní části neprohrálo ani jediný zápas, vyhrálo
soutěž a postoupilo zpět do I. A. třídy. Na postupu do I. A. třídy se podíleli: Michálek, Optis ,



Kolek J., Kolek M., Koňarik, Zbranek, Konečný, Juřica, Byrtus, Makarenko, Škrabal,
Aslanidis, Hutyra, Kaděra. Nejlepší střelci jaro 1976: A. Makarenko - 8 branek,
Z. Juřica - 6 branek.

U příležitosti oslav 30. výročí založení TJ bylo sehráno přátelské utkání s XI.
internacionálů Sparty Praha. Po tomto utkání se uskutečnila přátelská beseda. V letní
přestávce bylo sehráno několik přípravných utkání, která naznačila, že někteří hráči působí
unaveným dojmem. Bylo to způsobeno tím, že začali stavět rodinné domky. Také odchod
Škrabala a Krutila a dlouhodobé zranění Hutyry mužstvo oslabilo. A tak po skončené
podzimní části bylo mužstvo na 11. místě a mělo pasivní skoré 13:23. Příprava mužstva na
jarní část soutěže byla zahájena již druhý týden v lednu. Trénovalo se 2x týdně v tělocvičně,
běhalo se venku a v tvrdých podmínkách se hrály i přípravné zápasy. Přes veškerou snahu
mužstva se nepodařilo v I. A. třídě udržet a s 20 body a pasivním skoré 27:48 jsme sestoupili,
což znamenalo poslední účast v I. A. třídě. Po této neúspěšné sezóně se uskutečnil první
družební zájezd do Weisenfeldu v NDR. Hráči našeho oddílu jakoby chtěli odčinit neúspěch
z jarní části, zde podali výborný výkon a obě utkání se silnými soupeři vyhráli.

Léta 1977 - 1978

Podzimní část ročníku 1977 - 1978 jsme zahájili na domácím hřišti proti ČSAD Zábřeh
vítězstvím 2:0. Dařilo se nám i v dalších zápasech a tak po skončení této části jsme mohli
radostně bilancovat. Z odehraných 11 zápasů jsme 6x byli vítězní, 4x remizovali a jen lx
prohráli. S 16 body a aktivním skoré 26:15 jsme skončili druzí za Olomouc B. Všech 11
zápasů odehráli: V. Zbranek, B. Spáčil. Nejlepší střelec podzimu byl P. Marcinov s 8
brankami. Do jarní části 1978 vstupuje mužstvo pod vedením hrajícího trenéra Vojtěcha
Zbranka. Bylo sehráno před zahájením soutěže 7 přípravných zápasů, které skončily 4x
vítězstvím, lx nerozhodně a 2x porážkou. Jarní část soutěže byla pro nás velké zklamání. Po
podzimní části jsme věřili a s námi i naši příznivci, že mužstvo udělá všechno proto, aby se
vrátilo zpět do I. A. třídy. Na jaře jsme však 6 zápasů prohráli, 1 jsme hráli nerozhodně a jen
4x vyhráli. Skončili jsme na 4. místě a 25 body, Také v soutěži slušnosti jsme 8. místem
patřili do spodní části. V tomto ročníku tvořili mužstvo tito hráči: Michálek, Dostál, Kolek J.,
Kolek M., Spáčil, Zbranek, Pilný, Juřica, Makarenko, Marcinov, Optis, Netopil, Aslanidis,
Janků, Koňarik. Nejlepší střelci: P. Marcinov - 14 branek, B. Spáčil - 9 branek.

Léta 1978 - 1979

Během letní přípravy na nastávající sezónu bylo sehráno několik přátelských zápasů.
Hlavní událostí v létě bylo uspořádání turnaje našim oddílem za účasti mimo jiné i družstev
dražebního Weisenfeldu z NDR. Tato utkání prokázala, že mužstvo nehraje dobře a tak do
podzimních mistrovských zápasů se nastupovalo s obavami. Tato předpověď se naplnila hned
prvními zápasy. Vždyť z prvních pěti zápasů jsme získali jen 2 body. Po těchto zápasech
výbor oddílu kopané byl nucen k tomuto nezdara zaujmout tvrdé stanovisko. Byla provedena
hráčská schůze za účasti výboru, kde hráči jednoznačně prohlásili, že vydají všechny síly
v tréninku a zápasech, aby výkon mužstva šel nahoru. A skutečně, začala se hrát úplně jiná
kopaná a mužstvu se začalo dařit a tak v podzimní části jsme skončili na 4. místě. Mužstvo
hrálo ve složení: Michálek, Kalina, Optis, Kolek J., Fedor, Spáčil, Kolek M., Zbranek, Pilný,
Marcinov, Koňarik, Janků, Juřica, Krutil, Vavřín. Nejlepšími střelci podzimu byli: Janků
8 branek, Marcinov - 6 branek. Do jarní části soutěže mužstvo nastupuje oslabené o
výborného hráče V. Pilného,, který odchází do Jeseníku. Odchází také Krutil do Písečné.
Mužstvo doplňují dorostenci A. Neumann a K. Pergl. Na jaře získáváme jen 8 bodů a jsme
rádi, že jsme se udrželi v I. B. třídě.



Léta 1980 - 1981

K mužstvu jako trenér se opět vrací Josef Koutný, který nasadil tvrdý režim v tréninku,
přestavěl některé hráče na jiná místa v sestavě a výsledek se dostavil. Po podzimní části
mužstvo vedlo tabulku před Velkými Losinami s 2 bodovým náskokem a aktivním poměrem
branek 25 : 12 . Ne malou zásluhu na vstřelených brankách měl Karel Hradil, který nastřílel
19 branek . Za zmínku stojí, že k nám přestoupil dobrý hráč z Č. Vody Danielko.

Léta 1982 -1983

V tomto období dochází k další reorganizaci v kopané. Našim úkolem bylo dostat se do
krajské soutěže. Výbor oddílu kopané společně s trenérem a hráči vytvořili ty nejlepší
podmínky, aby tohoto cíle bylo dosaženo. Po ukončeném ročníku této soutěže jsme mohli
hlásit - splněno. Skončili jsme na druhém místě s 32 body a skoré 47 : 30. Nejlepší střelci
tohoto ročníku: Burku - 11 branek, Hradil - 10 branek, Anft - 7 branek, Spáčil - 7 branek.
Mužstvo se prakticky neměnilo a hrálo v sestavě jako minulý rok.

Léta 1983 - 1984

Do podzimní části v krajské soutěži si mužstvo určilo jako cíl hrát v první polovině
tabulky. Mužstvo, které je dobře trénované a dostatečně vyzrálé dává předpoklad, že tento
úkol je v jeho silách. Mužstvo posílil Jiří Hynšt, syn známého fotbalisty. Který působil
v našem oddíle vletech 1969 - 1971. Po podzimní části jsme skončili na 4. místě. Dobré
výkony mužstvo podávalo i v jarní části. Všechna mužstva v krajské soutěži hrála s velkým
respektem proti nám. Po odehrané jarní části a ukončeném ročníku bylo mužstvo na 3. místě
s 32 body a skoré 56 : 37. Nejlepšími střelci ročníku byli: Burkuš - 11 branek, Hradil - 11
branek, Danielko a Hynšt po 6 brankách.

Léta 1984 - 1985

Příprava na podzimní část soutěže byla opět náročná. Mužstvo sehrálo 5 přípravných
zápasů, zúčastnilo se 4 turnajů, kde sehrálo dalších 12 zápasů. Mužstvo bylo velice dobře
připraveno. To se také projevilo na prvních mistrovských zápasech. Častá zranění klíčových
hráčů zapříčinila, že některé zápasy jsme hráli značně oslabeni. Přesto jsme skončili na 4.
místě. Mužstvo výborně doplnil mladý Pavel Simko, který svým elánem strhl i takto oslabené
mužstvo k dobrým výkonům. Tvrdá zimní příprava byla zárukou, že mužstvo bude bojovat
ještě o lepší umístění. Kádr mužstva ve složení: Kalina, Hutyra, Marcinov P., Optis, Byrtus,
Mondek, Spáčil, Anft, Koňarik, Janků, Simko, Čzedroň, Neumann, Hradil, Danielko, Burkuš,
však našla daleko horšího soupeře v podobě chřipkové epidemie. Veškerá snaha a bojovnost
mužstva nenahradila hráče, kteří v horečkách leželi doma místo toho, aby za mužstvo bojovali
o lepší umístění. Tak se stalo , že po skončené soutěži jsme byli na 9. místě s 24 body a
pasivním skoré 44 : 50. V podzimní části dochází v oddílu kopané k značným změnám.
Aktivní činnost zanechávají B. Spáčil, K. Hradil, Janků, Optis, Burkuš. Od mužstva odchází
také trenér Josef Koutný , kterého nahrazuje Břetislav Spáčil. Také vedoucí mužstva Stanislav
Pišovský v mužstvu končí a jeho funkci přebírá Pavel Michálek. Mužstvo je doplněno o
Stanislava Resutíka, L. Flégla, Kašpárka a A. Žáka. Značně pozměněné mužstvo skončilo na
10 místě a to je velké zklamání pro naše příznivce. Trenér Spáčil má těžkou pozici zvláště,
když dlouholeté opory mužstva zanechali aktivní činnost. Po podzimní části odchází od
mužstva také Tonda Koňarik. Do jarní části 1986 má mužstvo tento kádr hráčů: Anft, Byrtus,



Čzedroň, Danielko, Flégl, Kalina. Hutyra, Kašpárek, Maceček, Marcinov P., Mondek,
Nedbálek, Neumann, Resutík, Žák, Mikulášek, Marcinov M.

Léta 1986 - 1987

Muži pod vedením trenérů p. Hýbla a p. Stefanakise v krajské soutěži II. třídy se umístili
na 6. místě, kdy nejlepšími střelci byli Marcinov P. a Danielko, kteří vstřelili po osmi gólech.
Kádr mužstva: Mikulášek, Hutyra, Neuman, Marcinov P., Byrtus, Flégl, Danielko, Frkán,
Čzedroň, Václavek, Macík, Haas, Babčák J.

Léta 1987 - 1988

Mužstvo hrající krajskou soutěž II. třídy pod vedením P. Stefanakise obsazuje 3. místo.
Nejlepšími střelci: Resutík - 12 branek, Marcinov P. - 9 branek

Léta 1988 -1990

Nově utvořené trenérské dvojice J. Anft a B. Spáčil se nepodařilo navázat na loňské
umístění a skončilo na 8. místě v I. B třídě.

Léta 1990 -1991

Přestože reorganizace soutěží zajišťovala postup z 8 místa, tak umístění na 10. místě nám
nezajistilo postup do vyšší třídy a zůstali jsme v I. B třídě.

Léta 1991 -1993

Mužstvu pod vedením nové trenérské dvojice B. Spáčil a I. Toth se nedaří postoupit do
vyšší soutěže a obsazuje 4 místo v I. B třídě přes posily Jurčeka a Šibravy.

Léta 1993 - 1994

Nejlepší umístění mužstva v I. B třídě za poslední roky - 2. místo pod vedením B. Spáčila
a I. Tótha.

Léta 1994 - 1995

Nástup nových trenérů Dvorníka a Baroše stále nenaplňuje očekávání fanoušků na postup
do I. A třídy. Sezónu končíme na 2. místě tabulky.

Léta 1995 -1997

Na podzim roku 1995 přichází k mužstvu s velkým odhodláním konečně postoupit dvojice
trenérů p. Byrtus, p. Marcinov, ale ani jim se postup nepodařil. 6. 7. 1997 po skončení sezóny
96/97, kdy 1. mužstvo skončilo na 2. místě však přišly velké záplavy, které zničily doslova
celý stadión včetně sociálního zařízení pro hráče. Pro výbor a pro všechny členy TJ včetně
sponzorů nastala obrovská práce zprovoznit celý areál. Toto se však podařilo až pro sezónu
1997/1998.



Léta 1997 - 1998
Na podzim roku 1997 se všechny zápasy dospělých a mládežnických družstev hrály na

hřištích soupeřů. Hráči se semkli, včetně posil Bartonce, Mráze, a Kolaříka, okolo nové
trenérské dvojice Gottharda a Fedora a postoupili do I. A. třídy. Kádr mužstva: Bartonec,
Zrník, Simko, Vršan, Kachtík, Dostál J., Baroš L., Baroš P., Hapal, Mráz, Hanslík, Kolařík,
Fedor, Lejsal, Hradil, Makarenko, Dostál K., Dvorník P., Peňák P., Skoupil P.

Léta 1998 - 1999
Po špatných výsledcích na podzim 1998 byl odvolán trenér Gotthard a mužstvo trénuje

pod vedením Anfta a Fedora. Mužstvo má však špatnou tréninkovou morálku a vlivem
zranění hráčů si na poslední chvíli zachovává účast v dalším ročníku I. A třídy.

Léta 1999 - 2000
V této sezóně dochází k stabilizování kádru a trenéři Anft a Dvorník a mužstvem končí na

6. místě 1. A. třídy se 43 body. Kádr mužstva: Šesták, Havrila, Kachtík, Anft J., Zrník, Sedlář,
Žáček, Dostál J., Baroš L., Kolařík, Sláma, Fedor, Simko, Makarenko, Malachta, Hradil,
Spáčil.

Léta 2000 - 2001
Před sezónou dochází k posilnění mužstva o Anfta M., Zapletala a brankáře Jurčáka.

Smyslem tohoto posilnění je postup do župního přeboru. Zůstalo však jen u přání a mužstvo
končí na 3. místě tabulky. Mužstvo mělo sérii 19 zápasů po sobě bez porážky. Postup do vyšší
soutěže mužstvu zhatil nebývalé velký počet nerozhodných výsledků - celkem 14. Kádr
mužstva: Jurčák, Laskaroglu, Čuj, Kachtík, Svoboda P., Anft J. Sláma, Kolařík, Zapletal,
Šoltýs, Dostál J., Dostál M., Oškera, Fedor, Simko, Spáčil, Hapal. Trenéři - Hradil a Dvorník.
Z mužstva odchází Jurčák, Sedlář, Havrila, Žáček, Zbyňovec. Dlouhodobě je zraněný
Zapletal. V měsíci červenci 2001 byly uskutečněny oslavy 55. výročí vzniku TJ Řetězárna
Česká Ves. u této příležitosti byl uspořádám mezinárodní turnaj v kopané za účasti FC
Slušovice, MKS Olawa (Polsko), Club 99 Altmunster (Rakousko), výběru Jesenicka a
domácího mužstva.

Léta 2001 - 2002
Fotbalový oddíl TJ Řetězárna Česká Ves měl na začátku roku 2002 364 členů a patří

k největším oddílům v jesenickém okrese. Činnost fotbalového oddílu řídil výbor ve složení:
J. Kozel - předseda, M. Kudlička - místopředseda, členové - Ing. I. Sommer, J. Dostál, B.
Spáčil, L. Kočí, S., Sedláček, J. Sedláček, L. Svoboda a R. Hanzlík. Správcem sportovního
areálu je Z. Mestický. „A" mužstvo hraje 1. A třídu Hanácké fotbalové župy pod vedením
trenérů Hradila a Dvorníka. Sezónu ročníku 2001 - 2002 ukončilo mužstvo na 5. místě se
skórem 47:44 a s 37 body. Do mužstva přišli Šoltys a Holan z Písečné, Maceček ze
Supíkovic, Juhaňák ze Staré Červené Vody a Kalina z Podkopné Lhoty. Nejlepším střelcem je
M. Fedor s 9 zásahy.

Léta 2002 - 2003
Fotbalový oddíl řídil 11 členný výbor pod vedením J. Kozla. Mužstvo pod vedením trenérů

P. Marcinova a F. Dvorníka obsadilo v konečné tabulce 1. A třídy 10. místo.

Léta 2003 - 2004
Novou sezónu zahájilo mužstvo pod vedením trenérů V. Pilného a F. Dvorníka. Po

podzimní části obsadilo mužstvo až 12. místo. Na začátku jarních bojů „A" mužstva mužů o
záchranu byl zvolen nový výbor fotbalového oddílu ve složení: V. Klobučník - předseda, J.
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Dostál - místopředseda, Ing. Petr Čika - sekretář a členové ing. P. Michálek a P. Klíč. Nový
výbor vytýčil cíl - záchranu v soutěži. Kádr mužstva: N. Laskaroglu, J. Juřátek, P. Svoboda,
M. Svoboda, R. Michálek, J. Dostál, L. Oškera, D. Spáčil, L. Samek, M. Juhaňák, P. Hradil,
Š. Galík, M. Fedor, M. Dostál, L. Baroš, R. Baršč. Trenér V. Pilný byl po dvou úvodních
zápasech v 1. A třídě uvolněn a nahrazen trenérskou dvojicí P. Gotthard a Kolařík a vedoucím
mužstva zůstal F. Dvorník. Z mužstva odešel do Jeseníku M. Kolařík a místo něj přišel
z Jeseníku na hostování brankář J. Juřátek a na hostování do Dolan odešel brankář N.
Laskaroglu. Po 6 letech „A" mužstvu mužů zůstala osudná sestupová karta v jeho rukou
sestoupilo do 1. B. třídy. Pro všechny příznivce, sponzory a funkcionáře to byl
nepřekonatelný šok. Je celkem již zbytečné rozebírat to, co bylo, co se pro záchranu mohlo
udělat a neudělalo, protože všichni, kteří se kolem fotbalu točíme na tom má svůj podíl -
někdo větší, někdo menší.

Léta 2004 - 2005
Vše bylo s hráči na jejich schůzi rozebráno a společně byl vytýčen cíl - postup do 1. A

třídy již v sezóně 2004/2005. Muselo dojít ke konsolidaci mužstva, k jeho posílení, k výměně
trenéra a ke zvýšení konkurence hráčů. Trenéři Gotthard a Kolařík byli odvoláni a nahrazeni
Janem Jechem. Mužstvo pod vedením Jana Jecha a Františka Dvorníka se dalo dohromady a
posílili jej hráči Stanislav Šuba a Pavel Kocich z Vápenné, Karel Bejdák z Mikulovic a
Marcel Cyrzyk z Vidnavy. Do branky se vrátil Nikolas Laskaroglu. Velmi dobrou pozici si
v mužstvu vybudoval dorostenec Jiří Paščinský a dobře se v mužstvu uvedli také někteří naši
dorostenci kteří již hráli za první mužstvo. Také ostatní hráči, kteří nastoupili k utkáním
odváděli kus práce. K v tisku avizovanému „velkému třesku" v mužstvu nedošlo, mimo
Lubomíra Samka, který přestoupil do Bělé a hostování skončilo Martinu Makarenkovi
z Mikulovic a Jiří Juřátek, který se vrátil do Jeseníku, nikdo další z „A" mužstva neodešel a
mužstvo se v tichosti připravovalo na boje v 1. B třídě.

S velkým ohlasem se setkal také mezinárodní turnaj mladšího dorostu, který FO v loňském
roce za podpory Řetězárny a.s., Obce Česká Ves, VPO PLAST, s.r.o. JUBO s.r.o. a mnoha
dalších obětavců zorganizoval. Turnaje se zúčastnila mužstva Harlow (Anglie), Wodzislaw
(Polsko), SK Horní Měcholupy a domácí mužstvo. Vítězem turnaje se stalo mužstvo
z anglického Harlow, na druhém místě polský Wodzislaw, třetí domácí mužstvo a čtvrtí hosté
z Horních Měcholup. Po stránce organizační a finanční šlo o rozsáhlou sportovní a
společenskou akci, jejíž kvalita překročila hranice Jesenicka a obec Česká Ves měla tímto
turnajem propagaci, která doposud neměla obdobu. Nebýt však sponzorů velmi těžko
bychom si mohly pořádání takové monstrózní akce dovolit.

Léta 2005 - 2006
Po podzimní části bylo mužstvo na 2. místě se ztrátou 5 bodů na vedoucí Leštinu.

Mužstvo mužů absolvovalo náročnou zimní přípravu a účastnilo se velkého a dlouhodobého
Zimního turnaje v Mikulovicích. Kádr mužstva: T. Mrlina, N. Laskaroglu, R. Michálek, P.
Svoboda, M. Svoboda, K. Bejdák, D. Spáčil, J. Paščinský, L. Juríček, R. Baršč, J. Dostál, L.
Malachta, M. Kadlec, P. Kocich, S. Šuba, M. Beňo, Š. Galík, L. Oškera, M. Cyrzyk, M.
Juhaňák, P. Hradil. Trenéři: J. Jech a F. Dvorník. I když na valné hromadě byly výsledky „A"
mužstva hodnoceny jako dobré, přesto výbor fotbalového oddílu odvolal z funkce trenéra Jana
Jecha a nahradil jej bývalým vynikajícím hráčem Jiřím Vršanem. Jarní sezónu začalo
mužstvo velmi dobře a celou sezónu zakončilo druhým místem v tabulce se 63 body se
skórem 77:26 a postoupilo z druhého místa do l.A třídy. Soutěžní ročník v l.A třídě mužstvo
pod vedením J. Vršana začali velmi dobře a atakovalo vedoucí pozici v tabulce. Po podzimní
sezóně bylo mužstvo v tabulce 1. A třídy na 7. místě s 19 body, s čímž nebyla spokojenost a
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v žádném případě toto umístění neodpovídalo možnostem mužstva, které má rozhodně na
lepší výsledek. Kádr mužstva v l.A třídě: N. Laskaroglu, M. Michálek, P. Valenta, P.
Svoboda, M. Svoboda, J. Paščinský, R. Michálek, L. Juríček, L. Oškera, J. Harazim, M.
Beňo, L. Malachta, J. Vavrač, M. Dostál, P. Hradil, Š. Galík, M. Juhaňák, M. Fedor, L. Baroš,
D. Spáčil, V. Zdražil, P. Pučan.T. Kozel. Z mužstva odešli J. Vavrač, P. Kocich, a L.
Malachta a přišli V. Zdražil a P. Pučan. Z důvodu dlouhodobých zranění a poklesu formy byl
kádr mužstva v jarní části soutěžního ročníku 2005/2006 takový: L. Baroš, M. Beňo, M.
Dostál, M. Fedor, Š. Galík, J. Harazim, P. Hradil, M. Juhaňák, L. Juríček, N. Laskaroglu, M.
Michálek, R. Michálek, L. Oškera, J. Paščinský, M. Svoboda, P. Svoboda, V. Zdražil.
Mužstvo mužů skončilo v konečné tabulce na 8. místě s 35 body a skóre 51:38. Střelci
branek: Š. Galík 12, J. Harazim 7, P. Hradil 6, M. Beňo 5, L. Oškera 4, M. Dostál 3.

„B" mužstvo

Začátkem padesátých let je o kopanou v České Vsi tak velký zájem, že bylo utvořeno
druhé mužstvo. Toto mužstvo se stává jako rezerva pro první mužstvo. Hrají zde mladí,
nadějní hráči, kteří čekají na zařazení do I. Mužstva, které doplňují starší hráči, končící svoji
kariéru v í . mužstvu. Mužstvo hraje v počátcích jen přátelské zápasy a od roku 1956 je
přihlášeno do okresní soutěže. Mužstvo hrálo v sestavě: Ziegelbauer, Novák, Moisidis, Vícha,
Vičík, Valach, Austanovský, Řezník, Letoch, Chaloupka, Baroš J., Lysek, A. Zbranek,
Drulák, Mondek, Václavík, Trávníček.

V roce 1960 hraje mužstvo ve III. třídě. Mužstvo je poměrně dobře, vždyť zde hráli velmi
dobří hráči z I. mužstva na které v sestav nezbylo místo. Tak se zde postupně vystřídali V.
Navař (zaskakoval za I. mužstvo) M. Beflo, M. Michálek, J. Straka, S. Jakuba, A. Květák, E.
Dostál, M. Čalkovský, Z. Lasovský, E. Walter, J. Štrama, J. Vrožina, M. Bureš, M. Moisidis.
Reorganizace vkopané v roce 1973 odsoudila naše II. mužstvo hrát opět v okresní soutěži.
Mužstvu se však podařilo hned prvním rokem postoupit do okresního přeboru. Postup
vybojovali: Polanský, J. Svoboda, M. Svoboda, M. Kolek, Reichl, Urban, Bláha, Koutný,
Jurášek, Ščury, L. Baroš, Pergler, Hanulík, P. Lysek, J. Kozel, Čapek, Klosovský, a posila
Václav Svoboda, který hrál střídavě za I. mužstvo.

Po dvouletém působení v okresním přeboru přichází první porážky, protože mužstvo málo
trénuje a časem přestává mít zájem o hru a je ze soutěže odvoláno. Byl to důsledek také
ekonomický, nemělo význam financovat mužstvo, které již nemohlo dodávat hráče do „A"
mužstva.

Od sezóny 2001 - 2002 vstoupili opět do soutěže OP Jeseník muži „B" pod vedením trenérů
L. Baroše, J. Kubaníka, Kádr tvořila většina mladých hráčů kolem straších J. Babčáka a J
Čzedroňě.

Sezóna 2002 - 2003 - mužstvo pod vedením trenérů L. Baroše a J. Kubaníka skončilo
v jesenickém okresním přeboru na 10. místě, což nelze považovat za úspěch, protože za toto
mužstvo nastupovalo vždy několik hráčů „A" mužstva.

Sezóna 2003 - 2004 byla zahájena pod vedením hrajícího trenéra J. Babčáka, kterého
vystřídali L. Kelnar a L. Polívka skončil na 8. místě tabulky okresního přeboru.
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Sezóna 2004 - 2005 byla zahájena pod vedením trenérů L. Kelnara a L. Polívky a mužstvo
skončilo v okresním přeboru na 7. místě. Hráči: J. Babčák, J. Balvin, D. Medek, V. Duda, L.
Kočí, T. Kozel, P. Marcinov ml., O. Tóth, R. Volík, P. Vlachopulos, R. Jaroš, L. Matocha.
Mužstvo bylo dále doplňováno o dorostence a hráče „A" mužstva.

Sezóna 2005 - 2006 byla zahájena s trenérem P. Marcinovem a vedoucím mužstva L.
Polívkou. V konečném součtu skončilo toto mužstvo v okresním přeboru na historickém 2.
místě s55 body a impozantním skóre 101:37. Střelci. M. Juhaňák 13, R. Michálek 10, O.
Tóth 10, M. Fedor 9, J. Dostál 8, L. Baroš 7, L. Beňo 7, M. Michálek 7.
Hráči: P. Valenta, P. Vlachopulos, L. Kočí, P. Marcinov ml., P. Bundil, K. Dostál, L. Baroš, J.
Babčák, S. Kachtík, J. Dostál, O. Kočíb, T. Kozel, B. Kubíček, S. Šuba, P. Simko, D. Spáčil
a dorostenci L. Beňo, J. Andrušík, M. Hanzlík. Mužstvo dále doplňovali hráči „A" mužstva
M. Juhaňák, M. Fedor, R. Michálek, M. Michálek, M. Dostál a další.

DOROST

Do roku 1956 nebyli dorostenci v žádné soutěži, hráli jen přátelská utkání. Trenérskou práci
začal Jaroslav Kotrla , který vytvořil silné dorostenecké družstvo, z kterého za dva roky přešli
hráči P. Polanský, J. Koutný, V. Knedla, M. Bureš, Z. Malina a později L. Zbranek do I.
mužstva dospělých. Bylo to skutečně výborné mužstvo, jaké se již v pozdějších letech
nepodařilo sestavit. V roce 1958 trenér Kotrla u dorostu končí a přechází trénovat žactvo.
Dorost postupně pak trénovali R. Mužík, Z. Petruška, F. Šalplachta.

V letech 1974 - 1978 se podařilo trenérovi L. Barošovi a Kaděrovi dát opět dohromady dobrý
kolektiv dorostenců, kteří v okresním přeboru hráli na špici tabulky.

V sezóně 1991 - 1992 se trenérovi p. Dvorníkovi podařil husarský kousek, když s mužstvem
obsadil 1 místo v okresním přeboru,ale z finančních důvodů oddílu nepostoupil do župního
přeboru. Postup si mužstvo opětovně vybojovalo v sezóně 1994 - 1995 , kdy pod vedením p.
Byrtuse a p. Marcinova postoupilo z 2 místa do župního přeboru. Nejlepším hráčem byl
Mirek Laštůvka, který dal 24 branek a dnes hraje za juniorku Sigmy Olomouc II. ligu. Další
střelci. Baroš L. - 16 branek, Masařík - 15 branek. Kádr staršího dorostu tvořili: Makarenko,
Andrušík, Bejdák, Svoboda M., Tesař, Kahoun, Černý, Oškera, Sommer, Šoltýs, Michálek,
Kočí, Glombíček, Janků, Laskaroglu.

Další významná sezóna byla 1998 - 1999 , kdy mužstvo pod vedením p. Dvorníka a Papeže
bojovalo o postup do 1. ligy , ale nakonec se umístilo na 3. místě 2 body za prvním družstvem
soutěže. Poslední dvě sezóny se mužstvo stabilně umisťuje ve středu tabulky a to se týká i
mladšího dorostu, který byl přihlášen do soutěže od podzimu 1999. Toto mužstvo vede trenér
Milan Fedor a v r. 2001 je na 4. místě župního přeboru.

V sezóně 2000-2001 si mladší dorost rovněž nevedl špatně, mužstvo skončilo nakonec na 7.
místě, nejlepšími střelci byli Šibl Jan - 14 branek, Mestický 9 branek. Hráči: Mestický, Pacas,
Šibl Jiří a Jan, Beňo, Kadlec, Stavinoha, Hanzlík Martin a Michal, Andrušík Jiří, Holán,
Paščinský, Fiala, Furík, Sedlák, Wator, Hynek.

Sezóna 2001 - 2002. V této sezóně obsadil starší dorost pod vedením trenérů J. Byrtuse a M.
Fedora které vystřídali trenéři L. Kočí a B. Spáčil konečné 10. místo a mladší dorost pod
vedením trenéra Kelnara 9. místo.
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Sezóna 2002 - 2003. Mužstvo staršího dorostu pod vedením trenérů J. Jecha aj. Kolaříka
skončil na 10. místě v župním přeboru a mladší dorost pod vedením trenéra Kelnara na 8.
místě. V jarní části soutěže vedla mužstvo staršího a mladšího dorostu trenérská trojice J.
Jech, J. Kolařík a Ing. M. Rudolf, kterým také vypomáhal trenér brankářů J. Valenta. V této
sezóně se začal projevovat nedostatek hráčů dorostu.

Sezóna 2003 - 2004. Starší dorost pod vedením trenérů J. Jecha, M. Rudolfa a P. Marcinova
(J. Kolařík odešel k „A" mužstvu mužů) skončil v konečné tabulce na 7. místě a mladší dorost
na 10. místě krajského přeboru.

Sezóna 2004 - 2005. Tuto sezónu je nutno považovat za nejúspěšnější. Starší a mladší dorost
vedli trenéři - Ing. M. Rudolf A. Žák a P. Marcinov. Po podzimní části soutěže byl starší
dorost na 1. místě krajského přeboru. V konečné tabulce se starší dorost umístil na 5 místě
s 37 body - nejlepší střelci - J. Mestický 15, T. Wator 10, M. Beňo 10, Jiří Andrušík 9, V.
Lapčík 6 branek, starší dorost se v konečné tabulce umístil na pěkném 3. místě s 51 body.
Nejlepšími střelci byli - Pavel Sogel 11, Petr Sogel 6, J. Vlachopulos 6, R. Poutecký 5 branek.
Kádr hráčů: J. Andrušík, J. Mestický, B. Rudolf, M. Beňo, L. Beňo, T. Wator, Z. Mikulík, P.
Kuchař, P. Valenta, M. Dudík, Petr a Pavel Soglovi, J. Žák, M. Sedlák, M. Hanzlík, V. Zajac,
J. Šibl, V. Holčík, M. Falát, V. Lapčík, J. Paščinský, D. Klár. V měsíci březnu se dorostenci
účastnili historického zájezdu společně s pražskými dorostence SK Horní Měcholupy do
anglického Harlow, kde sehráli tři zápasy, navštívili fotbalové utkání třetí anglické divize a
absolvovali exkurzi po Londýně. Zájezdu se zúčastnili: Vedoucí Ing. P. Michálek, trenéři P.
Marcinov, A. Žák a Hráči: Jiří Andrušík, Josef Andrušík, Lukáš beňo, marek Dudík, Michal
Hanzlík, Václav Holčík, Jaroslav Job, Václav Lapčík, Jan Mátl, Jakub Opálka, Pavel Sogel,
Petr Sogel, Janis Vlachopulos, Jakub Žák, Bronislav Rudolf, Kamil Bilík a tlumočnice Lenka
Marcinova.

Sezóna 2005 - 2006 byla pro mužstvo staršího a mladšího dorostu pod vedením trenérů Ing.
M. Rudolfa, A. Žáka aj. Opálky neúspěšná. Družstvo staršího a mladšího dorostu sestoupilo
do krajské soutěže, ve které bude hrát pouze jedno mužstvo. Starší dorost byl v tabulce
poslední s 8 body a skóre 27:104 a mladší dorost také poslední s 12 body a skóre 30:106.
Příčiny sestupu jsou - nedostatek kvalitních hráčů pro tuto soutěž, špatná tréninková morálka
a přístup k utkáním, řada hráčů na tuto vysokou soutěž prostě neměla. Ve starším dorostu
nastřílel 10 branek R. Jakubík, 6 J. Andrušík a 5 M. Hanzlík, v mladším 6 branek R.
Poutecký, 5 J. Žák a 3 M. Flégl. Kádr hráčů: B. Rudolf, R. Poutecký, J. Andrušík, L. Beňo, J.
Žák, M. Příhoda, L. Kuběnka, P. Kuběnka, K. Bilík, M. Falát, V. Holčík, M. Vaniček, V.
lapčík, J. Opálka, J. Vlachopulos, R. Jakubík, M. Hanzlík, J. Mátl, J. Job, P. Čičák, M. Kočí,
V. Šmíro, D. Hlavatý, M. Hockicko, M. Janita, K. Juřátek, L. Cintler, M. Pešan, T. Novák, J.
Koukol, T. Liško, R. Starý M. Domes, M. Příhoda, J. Knoz, M. Flégl, T. Hajný.

ŽÁCI

Také žáci hráli až do roku 1958 jen přátelská utkání. Od tohoto roku pod vedením trenéra
Jaroslava Kotrly hraje okresní přebor, který vyhrává. I v následujícím roce a také v roce 1960
se mužstvo stává okresním přeborníkem. J. Kotrla z tohoto mužstva vychoval řadu výborných
fotbalistů, kteří později hráli za I. mužstvo. Patřili mezi ně B. Spáčil, Z. Konečný, J. Kolek,V.
Zbranek a jeho syn J. Kotrla, který v pozdějších letech úspěšně hájil branku Bohumína v I.
národní lize. Od roku 1963 pokračoval v úspěšné práci započaté J. Kotrlou jako trenér Eman
Valach, který utvořil také dobré mužstvo, hrající na špici tabulky okresního přeboru. Eman
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Valach důsledně pokračoval v práci Započaté J. Kotrlou a jen nemoc ho v roce 1970 odvedla
od žactva. Od roku 1975 se u mužstva vystřídali trenéři Miloš Pohl a Zdeněk Petruška.

V roce 1975 je utvořeno jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. Mladší
trénuje Zdeněk Konečný a starší Martin Simko. Starší žáci vyhrávají okresní přebor. Přesto,
že oba trenéři mají dobré výsledky a hlavně značné předpoklady mužstva vést, zanechávají
trenérské práce a tak o žactvo se starají L. Baroš a A. Zbranek, po kterých začínají trénovat
Václav Novotný a Ladislav Kelnar. Oba jmenovaní trenéři se žactvu věnují od roku 1980. V
jejich práci jim přechodně pomáhali B. Spáčil, L. Baroš, Růžička, Papež, Starý, Kahoun,
Štětka, Fedor, Koňarik, Žák A. a Žák P.

V roce 1988 se mužstvu nepodařilo udržet krajskou soutěž a sestupuje do okresního přeboru.
V sezóně 1990 - 1991 mužstvo pod vedením p. Kelnara splnilo svůj slib a postupuje z 2. místa
do župního přeboru. Další soutěžní roky jsou jako přesýpací hodiny. Sezóna 1992 - 1993
sestup, 1993 - 1994 postup, 1995 - 1996 sestup.

V ročníku 1994-1995 mužstvo žáků sestoupilo z župního přeboru. Trenér Hýbl odstoupil a
mužstvo převzal Žák Antonín a Růžička Václav ml. Po sestupu z mužstva odešlo 8 hráčů do
Jeseníku, který vybojoval žákovskou ligu, takže zůstalo jen 5 hráčů. V dalších ročnících
1996-1998 bojovali starší žáci v l.A třídě, kde skončili na 3. a 2. místě. Kádr hráčů: Oškera,
Pěček, Jurčák, Řepa, Černý,Kahoun, Svoboda, Janků, Lapka, Neugebauer, Janíček, Bílek,
Michálek, Andrušík, Kadlec, Juráš, Matlocha, Juríček, Haas, Mestický, Siarka Jaroslav a Jiří,
Sommer, Pstronk.

V sezóně 1998-1999 se po třech letech žákovská mužstva vracejí zpět do župního přeboru.
Trenérská dvojice Kubaník Josef a Žák Antonín posílení vedoucím Marcinovem Petrem tak
zúročila tříletou práci při budování nové žákovské základny. Postup byl skutečně impozantní,
mužstvo získalo 55 bodů (jen jedna prohra a remíza), skóre bylo 120:7, nejlepší střelci
Michálek R. - 29 branek, Glombíček Jan - 25 branek, Sommer Jan - 19 branek. Rovněž
mladší žáci si vedli velmi dobře. Pod taktovkou Petra Žáka a Jaromíra Byrtuse obsadili rovněž
1. místo. Nejlepší střelci za mladší žáky byli Šibl 57 a Mestický 22 branek. Dalším trenérem
ml. žáků se stal Kelnar Ladislav.

Že se tato nastoupená cesta vyplácí dokazuje fakt, že v sezóně 2001-2002 většina níže
jmenovaných žáků nastupovala rovněž v župním přeboru za mužstva staršího a mladšího
dorostu.

V sezóně 1999 - 2000 obsadili v župním přeboru starší žáci 7. místo s 27 body a mladší žáci
se umístili na 11. místě. V této sezóně se naši žáci účastnili mezinárodního fotbalového
turnaje v polské Varšavě. Odehráli vyrovnaná utkání s předním celky z Polska, Dánska a
Německa. Trenéry st. žáků byli J. Kubaník a A. Žák, mladších žáků Žák P. a L. Kelnar.

V sezóně 2000 - 2001 se starší žáci v župní soutěži zachránili až v posledním kole a skončili
celkově na 7. místě, mladší žáci na 11. místě, nejlepším střelcem mužstva byl R. Poutecký
s 9 brankami. Trenéři u obou mužstev v této sezóně zůstali nezměněni.

Sezóna 2001 - 2002 již tak úspěšná nebyla. Obě žákovská mužstva skončila na posledních
místech a jen díky reorganizaci v souvislosti s krajským uspořádáním nesestoupila do nižší
soutěže. Na trenérských postech byli L. Kelnar, J. Štětka, A. Žák, P. Žák.
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Sezóna 2002 - 2003 přinesla trenérům A. a P. Žákovým, kterým vypomáhali Baroš a Falát
hodně starostí. Obě žákovská mužstva sestoupila z krajského přeboru do 1. třídy.,

Sezóna 2003 - 2004. V této sezóně si starší a mladší žáci počínali velmi úspěšně. Starší žáci
se v 1. třídě krajského přeboru umístili na 3 místě a mladší žáci na 5. místě.Protože vítěz této
soutěže TJ Písečná se postupu do vyšší soutěže vzdal a oddíl na 2. místě Zábřeh „B" postoupit
nemohl, měli možnost postupu také naši žáci. Z důvodu, že řada starších žáků v této soutěži
již dále hrát nemohla a bylo velmi těžké tyto hráče nahradit, vzdala se postupu také Česká
Ves. Do krajského přeboru postoupil ze 4. místa Jeseník „B". Mužstva vedl jako hlavní trenér
A. Žák a pomocnými trenéry byli E. Till, J. Václavek, J. Opálka a vedoucím mužstva byla D.
Žákova. Sestava starších žáků: V. Holčík, R. Dobeš, D. Hlavatý, M. Vaniček, J. Mátl, T.
Lysko, R. Poutecký, J. Žák, J. Opálka, M. Příhoda, F. Červinka, K. Hák, J. Fárek, P.
Konečný, J. Vlachopulos, D. Jankem, P. Adam. Mladší: J. Bonczek, T. Charvát, F. Machala,
L. Komůrka, L. Cintler, M. Furik, P. Karger, P. Cintler, J. Sýkora, M. Procházka, J. Till, T.
Machala, M. Žák, P. Beňo, D. Michálek Z. Kekely.

Sezóna 2004 - 2005. Tato sezóna se žákům nevydařila. Trenérem starších žáků byl J. Mátl a
trenérem mladších žáků E. Till a J.Václavek. Starší žáci skončili na předposledním 11. místě
s 12 body a mladší na 8. místě s 27 body. Tady začal generační problém v této kategorii.
V závěru měsíce června 2005 se starší žáci účastnili kvalitně obsazeného turnaje o pohár
starosty MČ Prahy 15 v Horních Měcholupech. Poprvé naši žáci nastoupili proti prvoligovým
žákovským mužstvům Bohemians Praha a SK Hořovice. Nakonec skončili na 7. místě, a
porazili jen anglický žákovský klub Harlow. Turnaj měl vysokou sportovní i společenskou

Sezóna 2005 - 2006 nedopadla dobře pro starší a mladší žáky. Po mnoha letech v krajských
soutěžích obě mužstva žáků pod vedením trenérů J. Štětky, J. Václavka a E. Tilla (skončil
v průběhu soutěže) sestoupila do přeboru okresu Jeseník. V konečné tabulce skončili starší
žáci v tabulce 1. třídy na posledním místě s i l body a skóre 28:87 a mladší žáci na
předposledním místě se 17 body a skóre 25:91.

BENJAMINCI - 1999 - 2006

V roce 1999 bylo založeno mužstvo benjamínků a přihlášeno do soutěže pod vedením
Šimka F., Šimka M., Konečného, Koňarika, Ing. Ryčla. Po počátečních vysokých prohrách se
mladí hráči otrkali a v současné době jsou ve své soutěži již na 2. místě. Důležité je však to,
že se nám podařilo podchytit zájem mladých a nyní trenérům chodí pravidelně 2-3x týdně
přes 30 chlapců na tréninky a zápasy.

Již několik let úspěšně trénují toto mužstvo A. Koňarik a Z. Konečný. V soutěžním ročníku
2001 - 2002 se dokonce stali přeborníkem okresu Jeseník. I v dalších letech se mužstvo
benjamínků umísťovalo v horní polovině tabulky, v sezóně 2002 - 2003 3. místo, 2003 - 2004
rovněž 3. místo, 2004 - 2005, 3. místo. K mistrovským utkáním nastupovali tito hráči: M.
Příhoda, J. Dostál, D. Schneider, L. Jurček, P. Pospíšil, M. Růžička, M. Buček, D. Maryško,
Z. Fojtík, F. Vlachopulos, D. Bambušek, D. Kekely, J. Babčák, L. Krátký, v sezóně 2005 -
2006 se benjamínci umístili na 4. místě. Nejlepším střelcem mužstva byl R. Ponížil se 20
brankami. I přes neustálé doplňování mužstva novými hráči, se projevuje velmi dobrá práce
trenérů Z. Konečného a A. Koňarika, kteří každoročně dodávají několik hráčů do žákovské
kategorie.
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Oddíl lyžování:

Založení:
Počet členů:
Předseda:
Výkonný výbor:

21. ledna 1971
220
Ing. Vladislav Cypra
Zdeněk Konečný, Anna Keppertová, Zbyněk Keppert, Ing. Petr
Labounek, Josef Střílek, Lada Kroupová, Vladimír Navrátil, Josef
Drozd

Období 1971-1979

Rok 1971 - V lednu 1971 byly mimořádně dobré sněhové podmínky přímo ve městě Jeseník
a to dalo podnět uspořádat po dlouhé době sjezdové závody pro mládež místních škol.
Ladislav Matela a Václav Konečný, kteří se touto myšlenkou zabývali společně s Josefem
Kollerem začali závod organizovat. Pochopení měli u TJ Řetězárna Česká Ves, ZV ROH
Řetězárna a SSM Retězárna. Zajistili dostatek funkcionářů mezi které patřil i předseda TJ Ing.
Miroslav Fojtů a známý jesenický lyžařský rozhodčí I. Třídy MUDr. K. Langr.

A tak 16. ledna na svahu pod Křížovým vrchem soupeřilo 86 školáků ve třech kategoriích.
Úspěch tohoto závodu, nadšení a šikovnost některých dětí dával předpoklad věnovat se
lyžování organizovaně. Bylo hovořeno s těmi nejlepšími dětmi a jejich rodiči a došlo se
k názoru, že o lyžování je velký zájem.

21. ledna 1971 požádal Ladislav Matela na výroční schůzi TJ Řetězárna účastníky a výbor
TJ o schválení založení oddílu sjezdového lyžování. Žádost byla schválena a tak byl vytvořen
první výbor lyžařského oddílu v tomto složení:
Ing. Miroslav Čermák - předseda oddílu

Josef Šteigl -jednatel
Josef Koller -pokladník
Ladislav Matela - cvičitel, člen výboru
Václav Konečný - cvičitel, člen výboru
Miloš Pohl - cvičitel, člen výboru

Práce výboru je zaměřena na zahájení pravidelného lyžařského výcviku a z těch nejlepších
vytvořit závodní družstvo. Výcvik byl zahájen 29. ledna a pokračoval pravidelně každou
sobotu a neděli v Petříkově a později na Pradědu za vedení L. Mately a V. Konečného v počtu
30 dětí. Koncem února se 10 nejlepších zúčastnilo prvních závodů, které pořádal okresní
výbor SSM Šumperk v Branné „Memoriál Ing. Františka Švédy" v obřím slalomu. Žáci
oddílu byli hned na prvním závodě úspěšní, když získali první a druhé místo zásluhou Jana
Jedličky a Luďka Mately.

Rok 1972 - Vybudovali jsme lyžařský vlek na svahu pod Křížovým vrchem v Jeseníku, který
jsme později předali MěNV Jeseník pro špatné sněhové podmínky v Jeseníku. Za sněhem se
stále dojíždělo do Petříkova, na Červenohorské sedlo nebo na Praděd. V tomto roce jsme
získali první titul přeborníka okresu a 6 žáků oddílu se zúčastnilo krajských klasifikačních
závodů.

Rok 1973 - Poprvé se účastníme na závodech krajského přeboru, kde mladší žák Jiří Švub
dosáhl výborného umístění ve slalomu, když skončil na 5. místě. V letních měsících
zařazujeme do tréninkového procesu jízdu na kolečkových bruslích. Na popud našeho oddílu
se schází zástupci oddílu Tatran Litovel, TJ Břidličná, HS Šumperk a TJ Řetězárna a je
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založena oblastní soutěž Jesenický pohár mládeže. Prvním předsedou soutěžního výboru se
stal L. Matela.

Rok 1974 - Do nominace okresního družstva se dostali naši žáci Luděk Matela, Jiří Švub
Dušana Choutková a v roce 1975 je doplnil Miloš Albrecht. Členové oddílu zahájili v tomto
roce výstavbu vlastního zimního střediska na Ostružné. Začalo se z odlesňováním svahu,
budováním těžkého, kotvového vleku, spodní stanicí, kde se stavěla také šatna a převlékárna.
Oddíl získal na členské základně a měl již 32 dětí a 25 dospělých. Trenérskou práci dělali
L.Matela, V. Konečný, O. Choutka, Ing L. Šibrava a vypomáhali R. Dulínek a K. Byresch.

Rok 1976 - Máme vytvořena dvě závodní družstva. Jedno tvoří dorostenci, kde L. Matela, J.
Švub a B. Peštuková jsou v nominaci okresního družstva a druhé tvoří žactvo, z kterého je
v nominaci okresu M. Albrecht, Z. Příbramská a r Bureschová. Začíná se taká tvořit nový
mladý kádr závodníků, kde se prosazuje Dita konečná a o něco později Zdeněk Konečný.

Rok 1977 - Pro náš oddíl je tento rok význačný. Jsme nositeli „Vzorný oddíl III. stupně".
V závodní činnosti jsme dosáhli několika výborných výsledků v Jesenickém poháru. Na
krajském přeboru dorostu v obřím slalomu Luděk Matela skončil na pěkném 5. místě.
V Jesenickém poháru skončila mladší žačka Regina Bureschová na 2. místě. V žácích
nejlepších výsledků dosahoval M. Albrecht. V listopadu jsme slavnostně otevřeli naše zimní
středisko v Ostružné. Byl zvolen také nový výbor oddílu a jako předseda se ujal funkce
MUDr. M. Albrecht. Ve vánočních svátcích jsme již trénovali na našem svahu a nový vlek
dopomohl k většímu objemu naježděných branek.

Rok 1978 - Stabilní výkony podával L. Matela, který se zařadil mezi 15 závodníků kraje
v dorostu. R. Burechchová dosáhla několika dobrých výsledků v žačkách. Avšak největší
radost nám udělala Dita Konečná, která v kategorii přípravky v Jesenickém poháru skončila
na 3. místě. Na podzim přichází do oddílu Ladislav Škrabal, který se zapojuje do trenérské
práce. Do oddílu přicházejí mladí zájemci, kteří později vytvořili dobrý kádr dalšího
žákovského družstva, M. Špiriaková, M. Vele, L. Škrabal ml., R. Škrabal.

Rok 1979 - Poprvé získáváme absolutní vítězství v Jesenickém poháru. Dorost vyhrál Luděk
Matela a žačky EVA Bauerová. Druhá místa ještě získali Miloš Albrecht a Zdenka
Příbramská. Kvalita tréninku na vlastním kopci za pomoci vleku se projevila. Dobré sportovní
výsledky a veliká aktivita oddílu přivádí další zájemce do našich řad, jako jsou manželé
Dumbrovští a jejich dva synové Klímovi a dvě děti, přichází Pavel Štancl, René Náglovský,
Darina Daňková, Jana Strakošová, David Března a další. Správce celého střediska na
Ostružné se stává Zdeněk Konečný.

Rok 1980
Členové výboru:
MUDr Albrecht Miloš - předseda
Bauer Jiří, Konečný Zdeněk, Křupala Radek, Malina Zdeněk, Matela Ladislav, Ing. Peštuka
Miroslav, ing.Šibrava Lubomír, Škrabal Ladislav

Vstupujeme s utvořeným družstvem dorostu, žactva a přípravky. V závodní činnosti v tomto
období nám největší radost udělali právě ti nejmladší z přípravky. Monika Špiriaková byla
druhá a Pavel Štancl třetí v Jesenickém poháru. V kategorii starších žaček byla Zdenka
Příbramská druhá a v dorostu Jarek Konečný třetí. Krajských kvalifikačních závodů žactva se
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zúčastnil T. Dumbrovský a Dita Konečná. V měsíci srpnu bylo poprvé uspořádáno letní
soustředění na umělé hmotě v délce 7 dnů v M. Hradisku. Od tohoto roku sem pravidelně
jezdíme i když jen v říjnu a na 4 dny. Ve vánoční svátky bylo uspořádáno další soustředění
v našem středisku. Za zmínku stojí, že do oddílu přišli manželé Svrčkovi a s nimi dva synové.
Trénovat začal Petr Lučan, Tomáš Netolická a Jiří Havlíček. Na výroční schůzi oddílu byl
zvolen nový výbor a funkce předsedy se ujal Ing. Miroslav Peštuka.

Rok 1981 - Do okresního družstva na rok 1981 jsou zařazeni : T. Dumbrovský, L. Škrabal,
D. Konečná, M. Špiriaková. Nejlepšího umístění dosáhla D. Konečná na 7. místě ve slalomu a
T. Dumbrovský 7. místo v obřím slalomu, v krajských závodech. První závodní činnost
v našem oddílu měl velice úspěšnou Filip Svrček, který v přípravce Jesenického poháru
skončil na 2. místě. Také Darina Daňková ve stejné kategorii děvčat úspěšně bojovala a
skončila třetí. Třetí místo v dorostenkách získala i Zdena Příbramská. V létě přistavujeme na
Ostružné lyžárnu, na rozjezdovou věž je položena umělá hmota. V říjnu se zúčastňujeme
závodu ve slalomu na umělé hmotě v Hradci Králové za účasti předních oddílů ČSR. Velkou
radost nám udělal T. Dumbrovský, který vyhrál ml. žáky.

Rok 1982 - Byl rokem největších úspěchů v závodní činnosti. Byla utvořena trenérská rada
za vedení Ladislava Mately a trenérů V Konečný, L. Škrabal. Ing Dumbrovský, J. Svrček,
Ing. Šíbrava a H. Svrčková, která systematicky pracovala. Byly utvořeny nové tréninkové
plány a výsledky se dostavily. Do okresního mužstva byli jmenováni : T. Dumbrovský, L.
Škrabal, D. Svrček, D. Konečná, J. Klimková a M. Špiriaková. Úspěšnou sérii závodů zahájil
T. Dumbrovský, který se stal krajským přeborníkem v obřím slalomu a tím se nominoval na
přebor ČSR. Na přeboru ČSR opět úspěšně bojoval a získal titul přeborníka ČSR ve slalomu.
Tyto úspěchy potvrdil přebornickým titulem ČSSR ve slalomu. Také Dita konečná se začala
prosazovat v kraji. Na jednom závodě krajské klasifikace skončila na druhém místě ve
slalomu.V Jesenickém poháru se stal vítězem v přípravce F. Svrček.D. Konečná a T.
Dumbrovský za výborné výsledky byli zařazeni do TSM Ostrava.

Období 1983-1985
Členové výboru:
Ing.Peštuka Miroslav - předseda
Bauer Jiří, Konečný Zdeněk, Konečná Alena, Křupala Radek, Malina Zdeněk, Matela
Ladislav, Ing. Peštuka Miroslav, Střílek Josef, Škrabal Ladislav

Rok 1983 - V okresní nominaci na rok 1983 jsme měli 8 závodníků a T. Dumbrovský byl
členem krajského družstva. Ziskem dvou stříbrných medailí na přeboru ČSR ve slalomu a
obřím slalomu se dostal do nominace žactva ČSSR. V dresu ČSSR získal stříbrnou medaili na
Mezinárodních žákovských závodech v Říčkách v obřím slalomu. Byl také v nominaci ČSSR
na žákovské mistrovství Evropy do Itálie, které se však pro špatné sněhové podmínky
nekonalo.Podruhé za sebou vyhrává F. Svrček Jesenický pohár. Pilně se také pracuje na
vylepšení našeho střediska v Ostružné. Byl prodloužen svah o 120 m, postavena rozjezdová
věž, provedena oprava a nátěry vleku za vedení Josefa Střílka. Největší akcí bylo přistavení
klubovny, kde se projevila zručnost Jiřího Havlíčka a Josefa Lučana.

Rok 1984 - Osm žáků bylo v nominaci okresu na rok 1984. Na krajském přeboru se prosadili
ml. žáci M. Špiriaková a P. Standovi unikla bronzová medaile těsně, když oba skončili na
čtvrtém místě. V obřím slalomu zajel dobře D. Března, který skončil sedmý. Na národních
závodech, kromě T. Dumbrovského byli ještě povoláni D. Konečná, M. Špiriaková a D.
Března. V Jesenickém poháru zvítězil D. Března. Druhá místa obsadili P. Lučan a M.
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Špiriaková. V tomto roce se prakticky rozpadlo družstvo dorostenců. Čtyři I. VTM, osm II.
VTM a 18 III. VTM, byla výborná bilance po skončené sezóně. Na podzim jsme se zúčastnili
závodu ve slalomu na umělé hmotě v M. Hradisku, kde jsme byli velice úspěšní. D. Března
vyhrál ml. žáky, P. Dumbrovský byl třetí, M. Špiriaková byla třetí v ml. žačkách, D. Konečná
druháve st. Žačkách. Ve st. Žácích byl L. Škrabal druhý a T. Dumbrovský třetí. Do trenérské
práce se zapojuje J. Keppert a P. Kočí.

Rok 1985 - Dobrá výkonnost opravňuje po přechodu z žactva do dorostu L. Škrabala a D.
Svrčka do nominace okresního družstva na rok 1985. V závodech krajské klasifikace však
získávají zkušenosti a zatím se neprosadili ve výsledkových listinách. V žactvu je situace
radostnější. V okresním družstvu máme: T. Dumbrovský, P. Štancl, P. Lučan, F. Svrček, D,
Března, D.Konečná, M. Špiriaková, D. Daňková, H. Strakošová, J. Klímková. Na krajském
přeboru D. Daňková získala titul krajské přebornice ve dvojkombinaci a byla druhá v obřím
slalomu. V národních závodech startují T. Dumbrovský, P. Štancl, F. Svrček, D. Března a D.
Konečná. V tomto složení se také účastníme přeboru ČSR ve Špindlerově Mlýně. Nejlepší
umístění dosáhl T. Dumbrovský šestým místem v obřím slalomu. V Jesenickém poháru
získáváme dvě druhá místa zásluhou H. Strakošové a J Klinikové. Na podzim startujeme
podruhé na umělé hmotě v M. Hradisku, kde jsme získali tři poháry zásluhou D. Konečné, F.
Svrčka, Z. Konečného. Druhý byl P. Lučan a třetí M. Špiriuaková. Z oddílu odchází nejlepší
náš závodník T. Dumbrovský společně s D. Březnou do Rožnova, kam přechází studovat na
elektroprůmyslovku. Ve vánoční svátky přichází do oddílu Stanislav Lochman společně se
svým synem. Tak jsme získali kvalitního trenéra a dobrého závodníka.

Období 1986-1987
Počet členů 150.
Členové výboru:
Ing.Peštuka Miroslav - předseda
Bauer Jiří, Havlíček Jiří, Konečný Zdeněk, Konečná Alena, Kočí Pavel, Matela Ladislav, Ing.
Peštuka Miroslav, Střílek Josef, Škrabal Ladislav

Rok 1986 - Je rokem jubilejním, protože oddíl zahájil 15 sezónu své činnosti. Utvořilo se
dobré družstvo dorostu, kde se prosadila D. Konečná a L. Škrabal. Vhodně je doplňují Z.
Konečný,S. Lochman, D. Svrček, M. Vele aj. Klinikova. Dita konečná přivezla z krajského
přeboru bronz za slalom a dobře si počínala i v Národních závodech společně s L. Škrabalem.
V žácích se prosadil Filip Svrček, který na Krajském přeboru získal dvě stříbrné medaile a
stal se přeborníkem ČSR ve slalomu. Ve starším žactvu odváděl slušné výkony R. Náglovský
a M. Špiriaková. V Jesenickém poháru v dorostu vyhrál L. Škrabal, Michal Března
v přípravce byl druhý a Jana Klimková v dorostenkách třetí.

Období 1988-1989
Počet členů 160.
Členové výboru:
Ing. Peštuka Miroslav - předseda
Ing.Chytil Jan, Konečná Alena, Střílek Josef, Netolická Vladimír, Havlíček Jiří st.,
Matela Ladislav,Konečný Zdenek,Kočí Pavel,Bauer Jiří

V rámci brigádnické činnosti bylo vysázeno 4200 ks stromků v polesí Petříkov. Vybudován
přívod vody do chaty v délce 130m,natažen a zakopán kabel el.vedení v délce 500m.
Dobudována startovací věž.
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Pořádané závody:
Jesenický pohár 1987 mladšího žactva
Jesenický pohár 1987 staršího žactva a dorostu lx l.a lx 3.místo
Jesenický pohár 1988 mladšího žactva.
Okresní přebor žactva pro rok 1988 - 1 zlatá, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile
Krajský kvalifikační závod 1988 ve slalomu a obřím slalomu staršího žactva
Přebor dorostu ČSR pro rok 1988 - Červenohorské sedlo - 1 zlatá medaile - Dita Konečná
Krajský přebor dorostu pro rok 1989 - Petříkov
Přebor dorostu ČSR pro rok 1989 - Ramzová-Šerák
Cena Jeseníků 1989 - přípravka

Období 1990-1991
Počet členů 165
Členové výboru:
Klosovský Karel - předseda
Ing.Peštuka Miroslav, Konečná Alena, Střílek Josef, Netolická Vladimír, Konečný Zdenek,
Konečný Václav,Havlíček Jiří st.,Kočí Pavel

V rámci brigádnické činnosti byla vykopána nová studna a dokončena startovací věž.
V roce 1990 vstoupil oddíl do nově vytvořeného Českého svazu lyžařů .
V roce 1991:
- oddíl zakoupil sněžné pásové vozidlo pro úpravu sjezdovky LAVINA 1000 za 125 000,-Kč
- oddíl získal první pozemky - 64m2 pod chatou převodem od Státního statku Hanušovice
- byl zpracován nový Statut oddílu a oddílová pravidla

Pořádané závody:
MSKZ staršího žactva
Jesenický pohár přípravky

Období 1992-1993
Počet členů 202.
Členové výboru:
Havlíček Jiří st. - předseda
Ing.Cypra Vladislav, Konečný Zdenek, Střílková Alena, Střílek Josef, Keppert Jiří,
Netolická Vladimír

V průběhu tohoto období byly prováděny další práce na úpravě areálu. Byla postavena strážní
budka u koncové stanice vleku, upraven nájezd a výstup u koncové stanice, oprava malé
startovací věže, likvidace horní startovací věže,vytyčení sjezdovky a hranice lesa,nátěr vleku
Byl koupen pozemek pod chatou o výměře 573m2 od pana Vlacha
Pořádané závody:
MSKZ mladšího žactva pro rok 1993
Přebor ČR parašutistů v zimním trojboji

Období 1994-1995
Počet členů 210.
Členové výboru:
Havlíček Jiří st. - předseda, Ing.Cypra Vladislav, Konečný Zdenek, Střílková Alena, Střílek
Josef, Keppert Jiří, Netolická Vladimír
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V roce 1994 se oddíl stal členem Svazu provozovatelů vleků a lanovek ČR.
Byla provedena rekonstrukce přípojky el.vedení k vleku.
Byly zhotoveny skříňky pro úschovu výstroje.
Uzavřena smlouva na dobu neurčitou na pronájem sjezdovky s Lesy ČR.
Uzavřena pojistka na chatu u pojišťovny KOOPERATIVA na 1.5 mil Kč
V roce 1995 byla provedena:
- rekonstrukce topení - zhotoveno el. Akumulační vodní topení.
- výměna lana
Pořádané závody:
Jesenický pohár 1994 -přípravka a mladší žactvo.

Období 1996-1997
Počet členů 208
Členové výboru:
Havlíček Jiří st. - předseda
Ing.Cypra Vladislav, Konečný Zdenek, Netoličková Anna, MUDr NovotnýMiroslav,
Střílek Josef, Keppert Jiří, Netolická Vladimír, Konečná Lada

Prováděly se drobné úpravy v chatě a v okolí chaty. Běžná údržba vleku.
V roce 1997 oddíl zakoupil pozemky okolo chaty a louku nad chatou. Parcely
554/1,554/2,554/61/1,1/2.1/3 od PF ve výměře 45464 m2 a parcely 554/4,554/5,554/7 od
pana Vlacha o výměře 2412 m2..
V roce 1996 jsme oslavili 25.výročí založení oddílu v restauraci v Ostražné.
V roce 1997 rezignoval na funkci předsedy Jiří Havlíček. Novým předsedou se stal Karel
Klosovský a do výboru zvolen Václav Konečný.
V roce 1997 jsme oslavili 20 let provozu vleku.
Pořádané závody.
Oddílový závod k 25.výročí založení oddílu.
Pohár MSLS STOP DROGY 1997 2 x 3.místo v OS přípravky - Jedličková Ivan,Tomáš
Pospíšil

Období 1998-2000
Průměrný počet členů 205
Členové výboru:
Klosovský Karel. - předseda
Ing. Cypra Vladislav,Konečný Zdenek, Netoličková Anna, MUDr. Novotný Miroslav,
Střílek Josef, Keppert Jiří, Netolická Vladimír, Konečná Lada, Konečný Václav

V roce 1998 jsme upravili v chatě umývárnu se sprchovým koutem a teplou vodou.
Podzimní členské schůze konaná 20.11.1998 rozhodla o zákazu kouření v celé chatě.
V roce 1999 je zbourána stará šopa na uhlí a dřevo a postavena nová kolna pro dřevo a
materiál. Zakoupili jsme pozemky pro přibližovací vlek ,parcela 547/5 o výměře 29034 m2.
V roce 1999 ze zdravotních důvodů odchází z výboru Josef Střílek.
Pro závodní činnost bylo v roce 2000 zakoupeno 5ks vysílaček.

Pořádané závody:
MSLS STOP DROGY 2000 - přípravka a ml.žactvo
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Období 2001-2004
Počet členů 220
Členové výboru:
Ing.Cypra Vladislav - předseda
Konečný Zdenek, Keppertová Anna, Keppert Zbyněk, Ing.Labounek Petr, Střílek Josef,
Kroupová Lada, Navrátil Vladimír, Drozd Josef,

V letním období byla provedena generální oprava sněžného vozidla - výměna motoru
,baterie,oprava spojek a celkové nátěry. Byla natřena celá chata včetně vnitřních dveří a
zárubní, mříže oken. Opraveny WC pro členy i veřejnost. Upraveno podkroví - vytapetováno
sklotextilní tapetou a vymalováno. Provedena rekonstrukce kuchyně - výměna kuchyňské
linky, zlepšeno osvětlení,zavěšený strop. Postavena další kolna pro potřeby úschovy lyží při
lyžařských výcvicích a veřejnost. Stržena plocha pro reklamní tabule a postavena nová.
Chata označena dvěmi znaky TJ v průměru lm. Zhotoveny 2 poutače k vleku a umístěny
v obci u hlavní komunikace.
V roce 2001 byl zpracován projekt na výstavbu nového přibližovacího vleku „B". Postaven
bufet pro veřejnost obestavěním mobilní buňky. Dostavba šopy II a vybavením kójemi pro
úschovu lyží veřejnosti. Zateplení bojleru a drobná údržba chaty a vleku. Instalovány 2
snowboardové rampy na louce. V roce 2002 byla prodána Lavina a zakoupena starší
s hydraulikou. V roce 2004 po havárii motoru byla provedena výměna motoru za diesel.
V roce 2005 provedena oprava hydraulických prvků.

Sportovní činnost:
Rok 2001:
Uspořádali jsme veřejný závod MSLS 2001 - přípravka a předžáci
2x 1.místo a lx 2.místo v OS - Kristýna Ottová

Rok 2002:
Oddíl reprezentovaly 2 závodnice: Novotná Silvie v kat.juniorek a Labounková Romana
v kat. mladšího žactva umístění obou závodnic se pohybovalo mezi 10-20. Místem.
Rok 2003:
Začínají trénovat naši nejmenší pod vedením Pavla Dumbrovského
Antončík Filip, Dumbrovský Michal, Havlíček Matěj, Keppert Adam, Urbášková Tereza.
Uspořádali jsme závod mistrovství republiky v PARA-SKI.
Rok 2004:
Uspořádali jsme závod mistrovství republiky v PARA-SKI.
Uspořádali jsme závod pro účastníky lékařského kongresu na svahu Miroslav v Lipové
V letošní zimní sezóně začaly závodit kromě našich starších závodníků i děti v kategorii
přípravky a předpřípravky.. Děti se zúčastnily pěti závodů.
Nejlepší umístění:

Antončík Filip 21.místo Karlov STOP DROGY
Dumbrovský Michal 17.místo Praděd Velikonoční vajíčko
Havlíček Matěj 18.místo Praděd Velikonoční vajíčko
Havlíček Martin 11.místo Praděd Velikonoční vajíčko
Urbášková Tereza 29.místo Soláň

V této zimní sezóně proběhlo také zimní soustředění na naší chatě a chystáme letní
soustředění o prázdninách, kterého by se měli zúčastnit i naši nejmenší (mimina).
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Ve starších žačkách nás reprezentovala Romana Labounková. V územním kvalifikačním
závodě na Bílé obsadila v OS 17.místo a Mistrovství Moravy a Slezska na ČHS v OS 22.
místo aSG ló.místo.

Období 2005-2006
Počet členů 210
Členové výboru:
Ing.Cypra Vladislav -předseda
Ing.Heger Jiří, Konečný Zdenek, Kučák Miroslav Ing.Labounek Petr, Kroupová Lada,
Drozd Josef,
Novým správcem vleku po Josefu Střílkovi se stává Miroslav Kučák.
Byla provedena oprava hydraulických prvků na Lavině . Prodej starého skútru a nákup
repasovaného skútru Bombardier 500. Vybudovaná vlastní vrtaná studna o hloubce 28m pro
zásobování chaty vodou. Je zpracován projekt pro prodloužení kanalizačního řádu obce
Ostružná a kanalizační přípojky chaty. Oprava startovací věže, údržba vleku.

Sportovní činnost.:
Rok 2005:
Uspořádali jsme závody přípravky a předžaku v OS na Ostružne . Z toho 2 o pohár STOP
DROGY a jeden veřejný. Opět jsme pořádali závod PARA SKI.
V této sezóně oddíl reprezentovali:
v kat. předžáci Antončík Filip a Havlíček Matěj
v kat. přípravka Dumbrovský Michal, Kytlica Dominik, Pastucha Jan, Havlíček Martin

Urbášková Tereza
Trenéři: Dumbrovský Pavel, Havlíček Jiří ml.,
Asistenti: Antončík Vilém, Urbášek Jan
Nejlepší výsledky:
VZ Karlov: Dumbrovský 2., Kytlica 3. Urbášková 4. Antončík 5.
Stop Drogy ČHS Dumbrovský 10., Antončík 11. Havlíček Matěj 13.
přebor Olm.kraje Dumbrovský 1.

Rok 2006:
Pořádali jsme závody v alpských disciplinách v rámci I.dětské olympiády pořádané
Sdružením měst a obcí Jesenicka pro mladší žáky z Jesenicka, Prahy a Polska na Lázeňském
svahu v Lipové (lxOS a 2 kola SL)
Uspořádali jsme 2 veřejné závody přípravky a předžaku v OS na Ostružne a zúčastnili jsme se
závodů o pohár STOP Drogy a krajského přeboru na ČHS.

Umístění našich závodníků:
Jméno

Předžáci:
Antončík Filip
Dumbrovský Michal
Havlíček Matěj
Urbášková Tereza
Přípravka:
Havlíček Martin
Kytlica Dominik
Pastucha Jan

1 .závod
Ostružná

1.
3.
2.
3.

7.
4.
5.

2.závod
Ostružná

1
2.
3.
4.

8.
4.
6.

přebor
Ol.kraje

2.

4.

4.

Stop
Drogy

26
38
33

21
46
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Oddíl šachů:

Založení:
Počet členů:
Předseda:
Výkonný výbor:

9. září 1986
22
Ladislav Los
Ladislav Los, Tomáš Pišovský, Václav Toffl

První šachový oddíl byl v České Vsi založen v roce 1951 pod názvem TJ Řetězárna Česká
Ves. Veškerý materiál potřebný k činnosti šachového oddílu - šachové stolky, hodiny a
figurky - zakoupil ZV ROH podniku Řetězárna Česká Ves. Od roku 1952 hrával oddíl
Krajskou soutěž za účasti družstev ze Šumperka, Olomouce, Rýmařova, Hodolan, Mohelnice,
Prostějova, Šternberka a Zábřehu. K těmto zápasům cestovali členové oddílu vlakem na
vlastní náklady. Oddíl hrával utkání ve složení Štefan Kekely, Oldřich Grimm, Oldřich
Oškera, Jindřich Krejza, Jan Šmahlík, Bořivoj Štalmach, Václav Štěpán, Richard Horníček,
Martin Hastík, Jindřich Ryba, Alois Mangl a Ladislav Škavran a další. Prvním předsedou byl
zvolen Štefan Kekely. V mistrovských utkáních se jim dařilo, většinou skončili v horní
polovině konečné tabulky. Po několikaletém úspěšném účinkování v Krajské soutěži se
někteří hráči začali věnovat jiné činnosti, někteří se odstěhovali, až posléze v roce 1958 oddíl
pro nedostatek hráčů zanikl. Zbývající hráči přestoupili do Jiskry Jeseník a do Lokomotivy
Lipová Lázně.

Nový šachový oddíl byl založen na ustavující schůzi 9. září 1986 za účasti :
Jaroslav Till, Eduard Till, Oldřich Grimm, Štefan Kekely, Luděk Dias, Ladislav Los, Oldřich
Horníček, Rudolf Urban, Rudolf Řezník a Miroslav Čecháček a Pavel Hondl.
O založení šachového oddílu se zasloužili především bratři Jaroslav a Eduard Tillové a
Oldřich Grimm.

První zvoleny výbor pracoval ve složení:

Eduard Till předseda
Pavel Hondl místopředseda
Jaroslav Till jednatel

Postupně se přihlásili do oddílu další hráči: Tomáš Pišovský, Periklis Rizopulos, Jaroslav
Vláčil, Pissios Stavros, Martin Szajko, Tomáš Babic, Oldřich Mika, Zdeněk Pivoňka, Václav
Toffl st, Miroslav Maceček, Albín Kekely, Daniel Hondl a Petr Březina.

Již v prvním soutěžním ročníku 1987/1988 byla utvořena dvě soutěžní družstva, která se
přihlásila do Okresní soutěže skupiny SEVER okresu Šumperk za účasti TJ RD Jeseník „C",
SSN Skorošice „B", Dynamo Javorník, Baník Staré Město a naše „A" + „B"- Za družstvo
„A" nastupovali k mistrovským utkáním Jaroslav Till, Eduard Till, Luděk Dias, Ladislav Los,
Tomáš Pišovský, Rizopulos Periklis, Oldřich Grimm a Zdeněk Pivoňka. Za „B" družstvo
nastupovali v základní sestavě Rudolf Řezník, Štefan Kekely, Albín Kekely, Václav Toffl,
Rudolf Urban, Pissios Stavros, Martin Szajko, Oldřich Mika. V případě potřeby nastoupili
k utkání i ostatní členové našeho oddílu. Tento soutěžní ročník 1987/1988 naše družstvo „A"
vyhrálo a postoupilo do dvoukolového utkání o postup do Okresního přeboru okr.Šumperk
s vítězem Okresní soutěže skupiny Jih Sokolem Štíty, nad kterým zvítězilo doma i na hřišti
soupeře dvakrát 3:2 a postoupilo do Okresního přeboru. Družstvo „B" se umístilo na pátém
místě v konečné tabulce Okresní soutěže. Z Okresního přeboru jsme již nikdy nesestoupili,
ale několikrát jsme se umístili na prvním místě a postoupili do Oblastní přeboru, kde se nám
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však příliš nedařilo a většinou po ročním až tříletém působení jsme sestoupili. V dalších
ročnících Okresního přeboru jsme se většinou umisťovali těsně za postupovým místem.
V sobotu 11.10.1987 se zúčastňujeme turnaje o pohár města Javorníku, kde se Jaroslav Till
umístil na třetím místě.

Náš člen Miroslav Čecháček byl v roce 1987 zvolen předsedou sportovně technické
komise Okresního šachového svazu Šumperk. Od roku 1987 se věnují práci s mládeží Eduard
Till, Jaroslav Till a Tomáš Pišovský. V hlavním výboru TJ Řetězárna Česká Ves v průběhu
15-ti let pracovali Eduard Till, Miroslav Čecháček a nyní je členem Výkonného výboru TJ
Řetězárna Česká Ves Václav Toffl. Tomáš Pišovský byl v roce 1990 zvolen do kontrolní a
revizní komise TJ Řetězárna Česká Ves, kde pracoval do února 2001. Členové oddílu se
zúčastňovali akcí na brigádách např. při budování mateřské školky, fotbalového hřiště,
vysazování lesních stromků, výstavby požární zbrojnice, atd. a někteří členové se stali
bezplatnými dárci krve.

V ročníku 1988 / 1989 hrajeme Okresní přebor za účasti družstev TJ RD Jeseník „B",
Lokomotiva Zábřeh „B", TJ Libina, Lokomotiva Pramet Šumperk „D", SKP Loštice, Státní
statek Žulová a Sokol Velké Losiny. K utkání nastupovali hráči Jaroslav Till, Eduard Till,
Miroslav Čecháček, Luděk Dias, Tomáš Pišovský, Rudolf Urban, Ladislav Los, Oldřich
Grimm, Zdeněk Pivoňka a Rizopulos Periklis. Hrací místností je klubovna SSM v Závodním
hostinci v České Vsi. Skončili jsme ve středu tabulky a zachovali si účast i v dalším ročníku.
Družstvo „B" v sestavě Řezník Rudolf, Václav Toffl, Pissios Stavros, Albín Kekely, Kekely
Štefan, Mika Oldřich, Martin Szajko, Tomáš Babic, Pavel Hondl, Ladislav Skřivánek a Petr
Březina se po skončení mistrovských utkání s družstvy z ČSD Hanušovice, RD Jeseník „D" a
„C", ŠK RD Vápenná, TJ Dynamo Javorník, Statní statek Žulová „B" a Sokola Velké Losiny
„B" umístilo na druhém místě v konečné tabulce. Pořádáme turnaje pro zaměstnance závodu
Řetězárna Česká Ves, pro svazáky ZO SSM v České Vsi, žákovský turnaj v základní škole.
Zúčastňujeme se turnajů o pohár města Javorník, o Libinskou věž, Open Šumperk, ve
Skorošicích, okresního přeboru jednotlivců Jeseník, atd.

Ročník 1989 / 1990 hrajeme Okresní přebor s družstvy Jiskra Libina, Sokol Úsov, LP
Šumperk „C" a „D", Loko Zábřeh, Sokol Loštice, ČD Hanušovice, TJ RD Jeseník „C" a OÚ
Žulová. Skončili jsme opět ve středu tabulky. Sestava jako v minulém ročníku, družstvo bylo
posíleno na hostování hráčem RD Jeseník Jiřím Robenkem. Družstvo „B skončilo v Okresní
soutěži ve středu tabulky.

Ročník 1990 / 1991 hrajeme již v klubovně na fotbalovém hřišti TJ Řetězárna Česká Ves.
Hrajeme Okresní přebor za účasti LP Šumperk, Sokol Úsov, SKP Loštice, Sokol V. Losiny,
Loko Zábřeh „C", Sokol Skorošice, RD Jeseník „C". V tomto ročníku jsme zvítězili a sehráli
s vítězem skupiny Jih Sokolem Mohelnice dvoukolové utkání o postup do Oblastního
přeboru. V obou utkáních jsme prohráli a nepostoupili. Družstvo „B" skončilo v Okresní
soutěži v dolní polovině tabulky. Uspořádali jsme turnaje OPEN Česká Ves 1990 v klubovně
hasičské zbrojnice a v jídelně ZŠ v České Vsi turnaj žáků a žákyň. Hrajeme na turnajích
v Hanušovicích, Javorníku, Libina, Šumperku, Jeseníku, Velkých Losinách.

V ročníku 1991 / 1992 došlo k reorganizaci soutěží. Okresní přebor skupiny SEVER se
hrál za účasti ČD Hanušovice „A" a „B", Sokol Velké Losiny „B", ŠK OÚ Skorošice, RD
Jeseník „C" a „D", Hotel Hybš Javorník a naších družstev „A" a „B". Tuto skupinu vyhrálo
naše „A" družstvo a utkalo se s vítězem skupiny Jih Lokomotivou Zábřeh „C" o postup do
Oblastního přeboru. V obou utkáních jsme zvítězili 3:2 a 3,5: 1,5 bodu a postoupili do
Oblastního přeboru. Družstvo „B" skončilo na čtvrtém místě tabulky. Opět pořádáme dva
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turnaje, II ročník OPEN 1991 v závodní jídelně Řetězárny Česká Ves a turnaj pro mládež.
Zúčastnili jsme se turnajů v Hanušovicích, Losinách, Jeseníku.

V ročníku 1992 / 1993 hraje družstvo „A" Oblastní přebor za účasti Jiskra Rýmařov „A",
„B", a „C", RD Jeseník „B", Lokomotiva Zábřeh „B", Slavoj Bruntál „A" a „B", LP Šumperk
„B", Sokol Vrbno pod Pradědem a Jiskra Krnov. Po skončení soutěže skončili družstvo „A"
v dolní polovině tabulky a zachovalo si účast i v příštím ročníku. Družstvo „B" v Okresním
přeboru skončilo na šestém místě tabulky.Po odehrání mistrovských soutěží ukončil činnost
Zdeněk Pivoňka, Jiří Robenek ze ŠK Jeseník ukončil v našem oddíle hostování.

Od ročníku 1993 /1994 pracuje výbor ve složení Miroslav Čecháček - předseda, Eduard
Till - místopředseda, Václav Toffl - tajemník, Oldřich Grimm - pokladník. Na hostování do
našeho družstva „A" přišli Vlastimil Hastík a Vladislav Hejl z RD Jeseník. Družstvo „A"
hraje Oblastní přebor a po skončení soutěže skončilo na posledním místě a sestoupilo do
Okresního přeboru. Družstvo „B" skončilo v OP na pátém místě. Po skončení mistrovských
zápasů ukončili hostování hráči Vlastimil Hastík a Vladislav Hejl z šachového oddílu RD
Jeseník. V tomto roce má oddíl 16 členů.

Ročník 1994 / 1995 hrajeme Okresní přebor Jeseníku pouze s jedním družstvem. Tento
přebor jsme vyhráli a ve dvoukolovem utkání jsme prohráli s MEZ Mohelnice a nepostoupili.
Uspořádali jsme turnaj na nádraží ČSD v Jeseníku a mládežnický turnaj v Domě dětí a
mládeže. Hrajeme na turnajích ve Zlatých Horách, v Jeseníku, Hanušovicích, Losinách.

V ročníku 1995 / 1996 máme opět jedno družstvo, které hraje Okresní přebor za účasti
Hanušovic „A" a „B", Skorošic, Jeseníku „C", Zlatých Hor. Hrálo se dvoukolovým
systémem. Skončili jsme na třetím místě tabulky. Opět pořádáme dva šachové turnaje a
hrajeme na turnajích o pohár města Jeseník, v Hanušovicích, Losinách. Byl uspořádán přebor
oddílu.

Ročník 1996 / 1997 se hrál již pod okresem Jeseník. Okresní šachový svaz Jeseník má
pouze Okresní přebor, který se hraje za účasti družstev z Jeseníku „C" a „D", Zlatých
Hor, Skorošic a České Vsi „A" a „B". V tomto ročníku skončilo „A" družstvo na třetím
místě tabulky. Oddíl má 16 členů.

Ročník 1997 / 1998. Hrajeme opět se dvěma družstvy Okresní přebor za účasti ŠK OÚ
Skorošice ,TJ Zlaté Hory, ŠK Jeseník „D a „C" a našich družstev „A" a „B". Družstvo „A"
skončilo na druhém místě za Skorošicemi, „B" skončilo na pátém místě. Opět pořádáme
turnaje a hrajeme na turnajích v Jeseníku, Losinách, Zlatých Horách a Hanušovicích. Činnost
ukončil Albín Kekely, byly přijati nový členové Pavel Šramko, Jakub Rychlý, Martin Filgas,
Rudolf Schonecker, Tomáš Babic, Tomáš a Jan Machové. Oddíl má 22 členů.

V ročníku 1998 / 1999 máme dvě družstva, která hrají Okresní přebor Jeseníku za účasti
ŠK Jeseník „C", „D", „E" a „F", TJ Zlaté Hory, a našich družstev „A",''B". Družstvo „B"
skončilo na druhém místě, družstva „A" složené převážně ze žáků skončilo na šestém místě.
Bylo zrušeno členství Romanu Polákovi pro trvalou neúčast na zápasech, trénincích a pro
neplacení členských příspěvků. Byly přijati nový členové Vojtěch Gubani, Josef Sytař,
Roman Hůlka a Jiří Blaho. Oddíl má 25 členů. Pořádáme dva turnaje, hrajeme na turnajích
v Losinách, Hanušovicích, Zlatých horách, Jeseníku.

V sobotu 13.03.1999 jsme uspořádali turnaj pod názvem „Grand Prix okresu Jeseník" za
účasti hráčů z různých okresů, který byl současně přeborem jednotlivců okresu Jeseník.

27



V turnaji zvítězil Paris Chalivopulos za ŠK Jeseník, který se stal přeborníkem Jesenicka.
Druhý skončil Rudolf Schónecker, třetí Eduard Till, pátý Jan Matlocha, atd.
Výbor pracuje ve složení předseda Ladislav Los, místopředseda Oldřich Grimm, tajemník
Václav Toffl. V průběhu roku 1999 byly přijati nový členové Alois, Pavel, Martin a Aleš
Reichlovi, Radek Pišovský. Činnost ukončili Tomáš Babic, Jakub Rychlý a Martin Filgas,
Miroslav Čecháček přestoupil do ŠK Skorošice. Ke konci roku 1999 má oddíl 26 členů.

V soutěžním ročníku 1999 / 2000 bylo rozhodnuto o sestavení tří družstev, která hrají
Okresní přebor Jeseník. Soutěže se zúčastnila družstva ŠK Skorošice „B", TJ Jeseník „C",
„D", a „E", TJ Zlaté Hory a Naše „A", „B", „C". Poprvé bylo uplatněno za vítězství 3 body,
remiza 1 bod. Po skončení základní části se hrála nadstavbová část, která se však ukázala
nevhodná. Utkání o 3. až 8. místo se většinou neodehrála. Naše mužstvo „A" skončilo na
čtvrtém místě, „B" na šestém .místě, „C" na sedmém místě. Tomáš Pišovský se stal Okresním
přeborníkem jednotlivců okresu Jeseník pro rok 2000. Opět pořádáme dva turnaje a hrajeme
na turnajích v jiných okresech.

Ročník 2000 / 2001 Okresní přebor Jesenicka se hrál za účasti TJ Zlaté Hory, ŠK Jeseník
„C" a „D" a našich mužstev „A" a „B". Po skončení Okresního přeboru Jeseník skončilo naše
družstvo „A" na druhém místě, ale protože vítěz Zlaté Hory se rozhodl do Oblastní soutěže
(dříve Oblastní přebor) nepostoupit, postoupilo do Oblastní soutěže naše družstvo. Družstvo
„B" skončilo na čtvrtém místě. Z převážně pracovních důvodů ukončili činnost v oddíle
Alois, Pavel, Martin a Aleš Reichlovi, Josef Sytař, Pavel Šramko odešel na hostování do ŠK
Jeseník, Jiří Blaho a Rudolf Schónecker přerušili ze studijních důvodů aktivní činnost. Ze ŠK
Skorošice přestoupil do našeho oddílu Miroslav Čecháček. Ke konci roku 2001 má oddíl 20
členů. Jsou to Jaroslav a Eduard Tillové, Tomáš a Radek Pišovský, Ladislav Los, Miroslav
Čecháček, Pissios Stavros, Václav Toffl, Rudolf Urban, Rudolf Řezník, Oldřich Mika, Roman
Hůlka, Vojtěch Gubani, František, Tomáš a Jan Machovi, Jan Kabát, Pavel Šramko, Jiří Blaho
a Rudolf Schónecker.

V Oblastní soutěži se utkáme s mužstvy SŠK Opava, WEST 1999 Opava, Slezan Opava
„D", Břidličné „A" a „B", Rýmařova, Krnova, Vrbna pod Pradědem, Bruntálu a Jeseník „A" a
„B". V našem oddílu hostují Miloš Hudský z TJ Zlaté Hory, Jiří Walák a Milan Macík ze ŠK
Skorošice.
Uspořádali jsme Il.ročník „Memoriálu Oldřicha Grimma", mládežnický turnaj a vánoční
turnaj. Zúčastnili jsme se tří turnajů v Jeseníku, ve Velkých Losinách, Mohelnici, Zlatých
Horách. Šachový oddíl má 20 členů.
V letošním roce 2001 oslavuje oddíl 15-ti lete výročí založení. Za toto období se ve funkci
předsedy vystřídali pouze tři členové. Od roku 1986 do roku 1990 byl předsedou Eduard Till,
od roku 1990 do roku 1995 byl předsedou Miroslav Čecháček, od roku 1995 do roku 1997
opět Eduard Till, od roku 1997 do současnosti pracuje výbor ve složení předseda Ladislav
Los, místopředsedou je Tomáš Pišovský, tajemník Václav Toffl. Ve výboru oddílu pracovali
také Oldřich Grimm a Roman Polák.

2001 / 2002
Ke dni 31.12.2001 má šachový oddíl celkem 17 aktivních členů. Jsou to:
Jaroslav Till, Eduard Till, Tomáš Pišovský, Radek Pišovský, Pissios Stavros, Ladislav Los,
Miroslav Čecháček, Václav Toffl, František Mach, Tomáš Mach, Jan Mach, Oldřich Mika,
Rudolf Urban, Rudolf Řezník, Jan Kabát, Roman Hůlka, Tomáš Babic.
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Ročník 2001 / 2002
Šachový oddíl má dvě družstva. Družstvo „A" hraje Oblastní soutěž za účasti 12 družstev.
Po skončení soutěže jsme skončili na 10. místě tabulky.
Družstvo „B" složené z žáků hraje Okresní přebor Jesenicka za účasti Zlatých Hor, Jeseníku
„C" a „D". Po skončení soutěžního ročníku 2001 / 2002 skončilo na 4. místě.

Oddíl TJ Řetězárna Česká Ves ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Jeseníku
uspořádal mládežnický šachový turnaj za účasti 20-ti hráčů z jesenického regionu.
Od Ol.června 2002 je našim Krajským šachovým svazem nově utvořený Olomoucký šachový
svaz, který byl ustaven na konferenci dne 13.04.2002 v Olomouci. Oficiální název je Šachový
svaz Olomouckého kraje (ŠSOK). Pod tento ŠSOK se přihlásili a budou hrát soutěže tyto
nově ustavené regiony: Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, Prostějov.

V sobotu 21.září 2002 se uskutečnil v sále hotelu Zlatý Chlum v České Vsi III. ročník
„Memoriálu Oldřicha Grimma". Tohoto turnaje se zúčastnilo 102 hráčů z České republiky i
ze zahraničí. Nejstarším hráčem byl pan Wiliam Uhilek z německého Mnichova (78 let),
nejmladším Matěj Job ze Zlatých Hor ( 7 let ). V turnaji zvítězil Krejčí Jan starší z Litovle,
druhý skončil Cagašík Petr z Holešova, třetí Nejezchleba Josef ze Zábřeha, čtvrtý Cagašík
Tomáš z Přerova.
Hráči si postupně zvyšovali výkonnostní třídy. Jaroslav Till získal I.VT, Ladislav Los, Tomáš
Pišovský, Rudolf Urban, Miroslav Čecháček, Jan Kabát, František Mach, Václav Toffl a
Eduard Till získali II.VT, Pissios Stavros, Hůlka Roman, Řezník Rudolf získali III.VT, ostatní
hráči mají IV. a V. VT.
Ke dni 31.12.2002 má šachový oddíl celkem 23 členů. Jsou to:
Jaroslav Till, Eduard Till, Tomáš Pišovský, Radek Pišovský, Pissios Stavros, Ladislav Los,
Miroslav Čecháček, Václav Toffl, František Mach, Tomáš Mach, Jan Mach, Rudolf Urban,
Rudolf Řezník,Oldřich Mika, Jan Kabát, Martin Dančák, Till Jakub, Libor Dvořák, Gawlas
Roman, Gnida Patrik, Tomáš Babic, Hůlka Roman, Gubani Vojtěch.

Ročník 2002 / 2003 Dne 22.10.2002 se sešel výbor OŠS se zástupci oddílů okresu, aby
projednal soutěže družstev a jednotlivců v sezóně 2002 / 2003.
Do okresního přeboru družstev ročník 2002 / 2003 se přihlásilo 5 družstev ze 4 oddílů okresu:
ŠK Jeseník „C", TJ Zlaté Hory, ŠK Skorošice, ŠK Javorník.
Na hostování za náš oddíl hrají Walák Jiří a Macík Milan z ŠK Skorošice, Hudský Miloš z TJ
Zlaté Hory a Stabrava Lukáš z ŠK Jeseník. Byl přijat nový člen žák Štefan Močko
z Jeseníku.
Na mimořádné členské schůzi z rozhodnutí všech členů ( hráčů) družstva „A" jsme
rezignovali na účast v Krajském přeboru Olomouckého kraje a přihlásili se do Oblastního
přeboru Olomouckého šachového kraje z důvodu velkých vzdáleností a časových důvodů.
V Oblastním přeboru je družstev osm: TJ ŠK Libina, ŠK Jeseník „B", ŠK Šumperk „B",
Tatran Litovel „C", SK Šternberk, TJ Sokol Lázně Velké Losiny a TJ Unex Uničov „B".

Dne 6.7.2003 podepsali přestupní lístky do našeho oddílu hráči ŠO Skorošice: Walák Jiří,
nar.20.3.1958, ELO 1720; Macík Milan nar. 21.10.1975, ELO 1624, Stabrava Martin a
Stabrava Lukáš z ŠK Jeseník.

V sobotu 20.9.2003 uspořádal šachový oddíl TJ Řetězárna Česká Ves v sále hotelu Zlatý
Chlum v České Vsi ve spolupráci s Obecním úřadem Česká Ves, VPO Plast s.r.o. Česká Ves
a Řetězárna a.s.Česká Ves IV. ročník „Memoriálu Oldřicha Grimma".
Oddíl má k 31.12.2003 celkem 32 členů: Jaroslav Till, Eduard Till, Tomáš Pišovský, Radek
Pišovský, Ladislav Los, Miroslav Čecháček, Václav Toffl, František Mach, Tomáš Mach, Jan
Mach, Oldřich Mika, Martin Dančák, Till Jakub, Libor Dvořák, Gawlas Roman, Gnida Patrik,
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Močko Štefan, Walák Jiří, Macík Milan, Urban Rudolf, Řezník Rudolf, Kabát Jan, Hůlka
Roman,, Stabrava Lukáš, Stabrava Martin, Frkán Pavel, Turoň Emil

Ročník 2003 / 2004

Dne 1.10.2003 se uskutečnila schůze Výkonného výboru regionálního šachového svazu
Jeseník (W RŠS ). Hlavním tématem byla regionální soutěž družstev pro sezónu 2003 -
2004.
Přítomni: Matlocha Lubomír st.,Pivoňka Zdeněk, Šajdák Alois, Hudský Miloš, Lučan
Zdeněk, Toffl Václav a Till Eduard.
Do sezóny regionálního přeboru pro rok 2003 - 2004 se přihlásilo celkem 6 družstev.

Ročník 2004 / 2005

Miroslav Čecháček byl zvolen místopředsedou výboru šachového oddílu místo Tomáše
Pišovského, který ukončil činnost

Ročník 2005 / 2006

V sobotu 1.10.2005 se uskutečnila v šachové klubovně Základní školy v České Vsi schůze
Regionálního šachového svazu Jeseník.
Byl zvolen nový výbor: Kučera Stanislav předseda

Hudský Miloš místopředseda
Toffl Václav jednatel, předseda STK, vedoucí soutěže

Bylo provedeno rozlosování RŠS Jeseník družstev ročník 2005 / 2006. Hraje se dvoukolově.
V Oblastním přeboru Olomouckého kraje se nám nedařilo a před posledním kolem je
rozhodnuto o našem sestupu do Regionálního (Okresního) přeboru Jesenického Regionu.

Činnost ze studijních důvodů ukončili: Procházková Jitka, Vršan Jakub, Stabrava Martin,
Pišovský Radek, Mach Tomáš, Gavlas Petr, Fedor Marek
Oddíl má k 31.3.2006 celkem 22 členů.

Vítězové M e m o r i á l u O l d ř i c h a G r i m m a

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5.ročník

Jablečník Gustav
Sojka Aleš
Krejčí Jan starší
Kuba Jindřich
Vrána František

Praha 2191 ELO
Holešov 2114 ELO
Přerov 2203 ELO
Bruntál 2183 ELO

42 hráčů
58 hráčů

102 hráčů
76 hráčů

Staré Město 2272 ELO 60 hráčů
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Oddíl volejbalu:

Založení:
Počet členů:
Předseda:
Výkonný výbor:

27.2.1998
16
František Šalplachta st.
Bez

Krátce z historie:

Na podzim r. 1997 pár nadšenců zorganizovalo „Nultý" ročník Voleyboll cupu, tj
připravovaného okresního přeboru Jesenicka. Za tento rok pak z neorganizovaných členů,
kteří hájili barvy České Vsi, vznikl oddíl volejbalu při TJ Řetězárna, který si v okresním
přeboru doposud vedl velmi zdatně:
1997-1998, 0. ročník okresního přeboru 2. místo
1998-1999, 1. ročník 2. místo
1999-2000, 2. ročník 1. místo

Seznam hráčů:
Podvolecký Pavel, Matoušek Jakub, Lysák Miroslav, Chytil Petr, Macek Petr, Tomíček Olin,
Mazák Jiří, Šalplachta František ml., Šalplachta Martin, Vašíček Lukáš, Havlíček Jiří,
Polišenský Radek, Chytka Richard.

Období 2001 - 2003

Tento náš druhý nejmladší oddíl si vedl v celém období více než dobře. Ve 3., 4. i 5.
soutěžním ročníku STOMIX VOLEYBALL CUPU v okresním přeboru opět zvítězil, přestože
byl změněn systém turnaje, přihlásila se i další mužstva. Naše mužstvo se stalo již po čtvrté v
řadě přeborníkem okresu Jeseník.
Sestava: Macek, Mazák, Lasovský, Lysák, Tomíček, Matys, Podvolecký, Vronka, Hlava,
Grosič, Šalplachta M., Šalplachta F. ml., Šalplachta F. st.

Období 2004 - 2006

Soutěže volejbalu probíhaly nadále turnajovým způsobem. Tak i proběhly další soutěžní
ročníky 6. - 8., ve kterých naše mužstvo vždy vybojovalo titul okresního přeborníka a tak se
pyšní nebývalým primátem, z osmi soutěžních ročníku se 7x po sobě stalo okresním
přeborníkem. Kádr mužstva byl poměrně ve stejném složení jako v předešlém období, mnoho
nových hráčů se nehlásí. Velký podíl na titulech má vedoucí mužstva, trenér, hráč i rozodčí
v jedné sobě František Šalplachta st.



Oddíl SPV:

Založení:
Počet členů:
Předseda:
Výkonný výbor:

26.3.1999
26
Alena Střílková
Bez

Krátce z historie:

Tento oddíl má však své prvopočátky již v r. 1945. Tehdy se nadšenci pro cvičení pod
hlavičkou Sokola scházeli v sále Závodního hostince nebo prostě jen na jeho zahradě. Mezi
prvními cvičenkami byly M. Albrechtova, Votýpková, Třaskalíková, Gerstenbergerová,
Janošková, Vaiglová, Dostálová a další.

V roce 1953 vystupovalo družstvo mužů a žen na společném cvičení všech DSO Baník
v Šumperku. Na I. Celostátní spartakiádě jsme měli zastoupení jak v ženách, tak i v mužích,
které většinou vedl Ing. Miroslav Čermák jako první náčelník cvičení z roku 1945.

V dalších letech se cvičilo pravidelně a vždy zvýšená aktivita se odvíjela od spartakiády.
V letech 1960-65 již cvičily jen ženy pod vedením Heleny Čermákové, ke které se připojila
Miluše Černá. V r. 1975 již další spartakiádu nacvičovalo 32 žen pod vedením Milady
Fárkové a ženy před vystoupením v Praze absolvovaly několik dalších vystoupení v okolí.

Na dalších spartakiádách v letech 1980 a 1985 pod vedením Hana Pavlíčkové a Milady
Fárkové vystupovalo opět přes 30 žen z České Vsi.

Po politických změnách v roce 1989 aktivita tohoto oddílu postupně klesala a až v roce
1999 se našly následovnice, které dodnes pokračují ve cvičení žen. Oddíl provozuje aerobic,
step aerobic, strečink, body styling v tělocvičně místní základní školy. Ženy se schází
v tělocvičně 2x týdně. První novodobou předsedkyní byla Ing. Renata Kalinová, od r. 2003
pak Alena Střílková, která je předsedkyní dodnes. Samotná cvičení vedly cvičitelky Blandová
a Nawarová.

V letech 2001 - 2003 v rámci tohoto oddílu začali sportovat i atleti, a to dálkoví běžci, otec
a syn Růžičkovi. Jejich výkony byly velmi dobré, v r. 2002 v seriálu závodů Českého poháru
v běhu do vrchu byl syn Martin první a převzal pohár za 1. místo z rukou tehdejšího
premiéra Vladimíra Špidly. Otec Karel figuroval na velmi pěkném 20. místě v kategorii B
muži.

Pak vinou zranění a studia Martina došlo k přerušení slibně se rozvíjející činnosti tohoto
malého oddílu.

Poznámka:
Publikace je věnována všem příznivcům naší Tělovýchovné jednoty. Byla zpracována dle

dřívějších brožurek vydaných u příležitosti 20., 30., 40., a 55. výročí založení TJ a podle
materiálů z archivu TJ. Tento však byl téměř úplně znehodnocen při ničivých záplavách
v r. 1997. Omlouváme se proto za případné nepřesnosti.
Zpracoval: Ing. Vladislav Cypra, Vojtěch Klobučník, Ing. Pavel Michálek, Václav Toffl
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