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In memoriam
S úctou vzpomínáme všechny členy a příznivce
naší tělovýchovné jednoty, kteří se zasloužili o rozvoj kopané
a sportu v Dolních Bojanovicích a nedožili se tohoto
velkého svátku.
Nezapomeneme…

Úvodem
Obec Dolní Bojanovice je proslulá vinařstvím,podlužáckými kroji a písněmi.
Vede bohatý duchovní a kulturní život.
První písemná zpráva pochází z r. 1196, kdy olomoucký kníže Vladimír daroval
ves, kterou nazývali Boyanowice, premontstrátskému klášteru Hradisko u Olomouce.
Ve 2. polovině 14. století patřila obec pánům z Kuntštátu a od počátku
16. století do r. 1848 byla majetkem hodonínského panství. Dominantou obce je
barokní kostel sv. Václava z r. 1734.
K výrazným projevům lidového umění patří šití podlužáckých krojů a různých
výšivek, malba lidových ornamentů na textilie, krojové doplňky a také na průčelí
slováckých „búd“. Vysokou úroveň kulturního života obce podtrhují dechové hudby,
cimbálové muziky a Svatováclávský sbor a orchestr. Z církevních slavností je proslulé Boží tělo a slavnost Božského srdce Páně.
Vinohradnictví a vinařství je v Dolních Bojanovicích po několik století úzce spojeno s polohou obce a přírodními podmínkami, které jsou pro pěstování vinné
révy velmi příznivé.

Tělovýchovná jednota děkuje redakční radě tohoto bulletinu
pod vedením ing. Františka Sejáka.
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Rok 1932. Mužstvo S.K. Dolní Bojanovice po zápase s S.K. Dvůr Písečný - přátelské utkání.
Stojící zleva: K. Filipovič, Fr. Ištvánek, J. Filipovič - funkcionáři klubu, K. Zálešák, St. Šimek,
A. Stávek, P. Viktorin, J. Broček, Sl. Račický, B. Tuhela, V. Figura, Fr. Jordán, M. Ištvánek,
A. Mareček, funkcionáři klubu Fr. Pořízek, L. Mikuš, J. Peška

Počátky a založení klubu
Sportovní činnost, zejména kopaná, byla doménou několika studentů, kteří ve
20-tých letech minulého století navštěvovali Českou reálku v blízkém Hodoníně,
přičemž hráli živelně kopanou na pastvisku za vsí, za stodolami a všude tam, kde
to bylo jen trochu možné. Organizovaný sportovní život byl tehdy, zejména z finančních a sociálních důvodů nemyslitelný.
Proto ve 30tých letech muselo zákonitě dojít k založení sportovního klubu, který založili František Ištvánek, majitel autodopravy a Josef Peška, místní obchodník smíšeným zbožím.
Byl ustaven přípravný výbor, který zajišťoval finance na nákup potřebných rekvizit dobrovolnými sbírkami mezi občany, což bylo ve 30tých letech, v době
všeobecné hospodářské krize, nesmírně složité a vyžadovalo to značnou oběť
a nadšení.
A tak došlo v roce 1932 k založení sportovního klubu v Dolních Bojanovicích.
Prvními funkcionáři sportovního klubu kopané byli zvoleni následující občané:
František Ištvánek, autodopravce
Josef Peška, obchodník
Rudolf Mikuš, učitel
František Pořízek, učitel
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Jan Filipovič, majitel mlýna
Karel Filipovič, mlýnský stárek
Jan Viktorin, dělník
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Pohled na hřiště z roku 1945

Hřiště v roce 2002

Historie a vznik kopané ve světě
Prvním hospodářem klubu se stal Martin Fatěna ml., který vzorně pečoval
o údržbu sportovních rekvizit. První přátelské zápasy se odehrávaly na travnatém
hřišti „Řešice“ na terénu, který vyžadoval neustálou údržbu. Klubovna byla umístěna ve skladišti obchodníka J. Pešky, ve dvoře hostince Antonína Frolíka.
Na přátelská utkání kopané se jezdilo na jízdních kolech s velkým nadšením,
případně na větší vzdálenosti autobusem F. Ištvánka, který zajišťoval velmi často
přepravu hráčů zdarma nebo pouze za režijní náklady.
Počátky kopané v Dolních Bojanovicích byly velmi obtížné, ale obětavost funkcionářů i hráčů sportovního klubu byla mimořádně velká a zanícení pro sportovní
činnost bylo příkladné.
Zájem o kopanou byl tak velký, že bylo založeno i druhé mužstvo, které doplňovalo řady hráčů prvního mužstva, když se přihlásilo do sportovní soutěže IV. klasifikační třídy. Oficiální název klubu byl S.K. Dolní Bojanovice.
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Pohlédneme-li hlouběji do historie kopané, zjistíme mnoho zajímavých věcí
a souvislostí, které každoročně strhují miliony aktivních sportovců a desítky milionů fanoušků.
Nejstarší písemné zprávy připomínají hru „ Tśu–küh“, která se podobala fotbalu a pěstovala se v Číně asi ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Tato hra se
hrávala na rovné travnaté ploše s koženým míčem plněným vzduchem, do něhož
se sice mohlo udeřit i pěstí, ale do rukou se chytat nesměl.
V 6. století našeho letopočtu se hra s míčem dostala do Japonska, kde se
nazývala „Kemari“.
Tam se změnila z bojovného zápolení na jeden z mnoha náboženských obřadů.
Poslední oficiální utkání v této hře se konalo v japonském městě Kjóto ještě
v roce 1939.
Ve starém Řecku se hrála míčová hra nazývaná „Harpaston“ na rovné travnaté
ploše čtvercového tvaru, která byla po obou stranách vyznačena čarami. Míč byl
ve středu plochy a na dané znamení se hráči rozeběhli k míči a snažili se s ním
dostat za čáru soupeře.
Avšak skutečná epidemie „nožních“ her vypukla ve středověku ve 12. století.
Na prostranných lukách docházelo k vzájemným střetnutím družstev dvou ves7

Rok 1942. Mužstvo SK Dolní Bojanovice po obnovení sportovní činnosti.
Stojící zleva: J. Broček, J. Polák, M. Pospíšil, V. Hubáček, J. Hrnčíř, P. Bohůn, A. Mikulica,
Fr. Esterka. Klečící: P. Polínek, K. Turek, J. Bílek

Rok 1947. Mužstvo dorostu TJ Dolní Bojanovice na pohárovém turnaji v Dubňanech.
Zleva stojící: J. Kučera. P. Pospíšil, J. Pospíšil, Fr. Bravenec, K. Bravenec, P. Kosík
Střední řada: V. Mrkva, Fr. Makudera, V. Sládek. Klečící: J. Veselí, J. Komosný, V. Turek
Do mužstva dále patřili opory kolektivu: Fr. Kučera, L. Bílek, J. Herka

nic. Zvítězili Ti, kterým se podařilo dostat míč za bránu soupeřovy vesnice. Hra
mívala někdy tak bouřlivé dozvuky, že obyvatelé na kraji vesnice zamykali dveře
a zabedňovali okna svých příbytků.
V Anglii za vlády Jindřicha II. kopaná upadla, protože král tuto hru přísně zakázal, což zdůvodnil tím, že lidé příliš vášnivě holdují této hře, a tím nežádoucně
klesá obranyschopnost země. Naštěstí se mu jeho záměr nepovedl a Anglie je
považována za kolébku novodobé kopané, protože právě zde vznikaly první organizované kluby a zároveň tím i první pravidla hry.
V roce 1863 byl v Anglii založen Národní fotbalový svaz, pravidla se zdokonalovala, takže již od r. 1873 řídil zápasy mužstev soudce. Trestné a brankové území vzniká v roce 1903.
Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) vznikla v roce 1904 a z jejího podnětu
se začalo organizovat i mistrovství světa ve fotbale. Jedním z hlavních iniciátorů
byl Jules Rimet, na jehož počest byla pojmenována hlavní trofej - Rimetův pohár,
ve skutečnosti zlatá soška bohyně Niké, kterou každý čvrtý rok přijímá kapitán
nejlepšího národního mužstva v kopané při mistrovství světa.
Na starém kontinentě hraje fotbal přes 20 milionů sportovců, lidí různých ras,
národností a věkových skupin. Největší počet aktivních fotbalistů je dnes v Evropě
a Jižní Americe.

Žádnému fotbalovému fanouškovi není třeba připomínat slavné světové kluby
jako jsou např. Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Arsenal Londýn,
Bayern Mnichov, Juventus Turín, Lazio Řím a mnoho dalších mezi něž samozřejmě patří i naši dva zástupci, Sparta Praha a Slavia Praha.
Československou kopanou proslavila nejvíce Sparta Praha, která byla založena v roce 1898 a patří mezi nejstarší a nejslavnější fotbalové kluby v zemi. Hlavně v období před II. světovou válkou byla „železná“ Sparta s Káďou, Kolenatým,
Hojerem a později Brainem, Nejedlým, Burgrem a Čtyřokým fotbalovým pojmem.
Slavia Praha napsala historii čs. kopané již od r. 1893 a v jejím dresu hráli
takoví slavní fotbalisté jako Plánička, Bican, Puč, Svoboda, Junek a další, kteří
pak tvořili jádro národního mužstva při finá- lovém utkání mistrovství světa v Římě r. 1934, kdy jsme až v nastaveném čase podlehli poměrem 2:1 domácí Itálii.
Podruhé jsme ve finále mistrovství světa hráli v r. 1962 v Chile s takovými hráči
jako Masopustem, Pluskalem a Schroifem proti Brazílii, která nakonec zvítězila
3:1.
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Rok 1950. Zleva stojící: Polášek Ludvík, Vykrorin Petr, Mrkva Jan, Vančík Emil, Bohůn Pavel,
Skoumal František, Hubáček Vojtěch, Ištvánek František, Bílek Michal. V podřepu: Polínek Pavel
(asi), Turek Karel, Bilek Karel

Sportovní činnost S.K. Dolní Bojanovice od jeho založení
Počátky kopané v Dolních Bojanovicích 1932-1939
Jak už bylo zmíněno, sportovní klub S.K. Dolní Bojanovice byl založen v r. 1932.
Mužstvo hrálo pouze přátelská utkání a to s okolními fotbalovými kluby. První utkání
bylo sehráno v Mutěnicích, druhé opět s Mutěnicemi na domácím hřišti jako předzápas propagačního utkání Hodonín – Mikulčice při slavnostním založení klubu.
Další utkání bylo sehráno s S.K. Mikulčice, za které hrál výborně levé křídlo
St. Nedbalec, dále s S.K. Lužice, kde hráli vynikající Fr. Kordula a Ant. Beneš.
Zachoval se první snímek fotbalové jedenáctky i s tehdejšími funkcionáři klubu
po přípravném a přátelském utkání s S.K. Písečný Dvůr u Hodonína v létě 1932.
Nedostatek hráčských zkušeností v soutěžní skupině 4. fotbalové třídy donutil
funkcionáře klubu k tomu, aby mužstvo posílili zkušenějšími hráči, především
z Hodonína a okolí.
Z Hodonína přišli: Jar. Kocourek, Fr. Liška, R. Doubrava, Jar. Příkazský, Robert
Machálek, Fr. Burýšek, Dolfek Svora, Černošek a Moravanský
Z Písečného Dvora přišli: Dolfek Stašek, Čajka a Snopek
Z Lužic přišli: Bedřich Herka a Fr. Kobza
Z Mikulčic přišli: Eduard Smejkal a bratři Jaroslav a Oldřich Maláníkové
Z Josefova přišel: Ant. Růžička
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Rok 1952. Zleva stojící: Pospíšil P., Ištvánek František, Pospíšil J., Bílek S., Komosný J., Veselý
J., Salajka J., Lekavý Jan. V podřepu: Kučera J., Polínek P., Ištvánek S.

Bylo to správné rozhodnutí, neboť kolektivní kopaná se nedá naučit ihned
a pro začátek bylo potřeba získat dobré učitele i spoluhráče. A tak se stalo, že
ještě v r. 1935 hráli v mužstvu S.K. Dolní Bojanovice pouze 2 domácí hráči
(J. Broček a Fr. Esterka), zatímco kádr mužstva repre- zentovali hráči přespolní.
S postupujícím časem však domácích hráčů přibývalo.
V soutěži mužstvo hrálo výborný fotbal s fotbalovými kluby hodonínského okresu a během roku postupovalo do 3. třídy fotbalové soutěže západomoravské
Bradlovy župy.
V tomto období byla v soutěži zařazena tato mužstva:
S.K. Mutěnice, D.S.K. Lužice, S.K. Hovorany, S.K. Strážnice, S.K. Moravská
N. Ves, S.K. Kostice, S.K. Týnec, S.K. Rakvice, S.K. Mikulčice, S.K.Rohatec,
S.K. Pavlovice, S.K. Blučina, S.K. Hustopeče, S.K. Židlochovice, S.K. Tvrdonice, S.K. Krumvíř, S.K. Klobouky u Brna, Orel Veselí n. Moravou.
V průběhu sportovní činnosti do r. 1939 byli postupně do mužstva zařazováni
další domácí hráči jako např. Fr. Jordán, Jar. Račický, Václav Figura, Fr. Závorka,
Pavel Viktorin a další.
V pohárové soutěži mužstvo porazilo i výborné 2. mužstvo S.K. Hodonín, který
tehdy hrál vynikající fotbal v divizní soutěži. Po tomto zápase, kdy naše domácí
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Rok 1954. Zleva: Esterka Bohuš, Bílek Ladislav, Pospíšil Jaromír, Pospíšil Miroslav, Herka Jaroslav,
Kučera František, Veselý Jaroslav, Bravenec František, Kučera Josef, Turek Karel, Kučera Jan

Rok 1956. S.K. Dolní Bojanovice po druhé účasti a získání I.B třídy. Stojící zleva: Fr. Látal,
J. Pospíšil, Št. Šimek, P. Pospíšil, St. Bílek, St. Ištvánek, M. Komosný. V podřepu: M. Pospíšil,
E. Bílek, K.Bílek, L. Kříž, (chybí J. Lelka, úraz).

mužstvo porazilo S.K. Hodonín po tuhém boji 2:1, bylo pravé křídlo S.K. Dolní
Bojanovice, tehdy ještě dorostenec Fr. Esterka, nominován do reprezentačního
dorosteneckého mužstva Moravy, které porazilo Čechy 2:1, přičemž tento hráč
dal vítěznou branku utkání.
V následujících letech docházelo v klubu ke značným finančním potížím, a jen
díky peněžité podpoře ze strany funkcionářů klubu, se podařilo mužstvo udržet
i nadále v soutěži.
Avšak po pohnutých událostech Mnichova na podzim r. 1938 a následné okupaci Československa nacistickým vojskem v r. 1939, došlo k zastavení sportovní
činnosti klubu pro finanční problémy a vcelku pochopitelný nezájem.

sportovcům činnost, přičemž nemalou roli sehrálo i národní uvědomění v době
nacistické okupace. Přes počáteční problémy byla v červnu 1942 na Okresní
úřad podána žádost o povolení sportovní činnosti pod názvem:

Kopaná během II. světové války a po osvobození 1942-1948
Po přerušení sportovní činnosti S.K. Dolní Bojanovice v r. 1939 projevila mladá generace sportovců zvýšený zájem o obnovení činnosti klubu. V průběhu
neorganizovaného období bylo sehráno několik přátelských utkání, spontánně
a s nadšením, které připomínalo počátky kopané v 30-tých letech.
Organizace obnoveného klubu se ujalo několik obětavých funkcionářů a fanoušků, kteří svým pochopením, zápalem a účinnou pomocí umožnili mladým
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„Sportovní kroužek Dolní Bojanovice“.
Německé okupační úřady vyvíjely nátlak na organizační začlenění kroužku pod
„Kuratorium mládeže“, kterému se dostávalo v tehdejším protektorátu značné
podpory, ale žadatelé trvali na činnosti v českém sportovním kroužku.
Na obnovení činnosti sportovního kroužku se podíleli pozdější členové výboru
Jar. Krejčí, P. Komosný, J. Viktorin, P. Herka, J. Veselý, R. Turek, Fr. Kůrečka ml.
a ostatní příznivci sportu v Dolních Bojanovicích.
Zajištění chodu kroužku si vyžádalo nemalé oběti, protože v období II. světové
války bylo velmi obtížné opatřit nezbytnou sportovní výstroj. Několik párů kopaček zůstalo po zaniklém sportovním klubu, něco bylo zakoupeno z darů bojanovských občanů a příznivců sportu. Navíc přísně přídělový systém hospodaření
ztěžoval hráčům i funkcionářům opatřit nezbytné sportovní vybavení hráčů, takže
nakonec bylo nutno přistoupit k nákupu sportovních potřeb za potraviny.
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Rok 1959. Muži „A“ v Dubňanech. Zleva stojící: Bílek P., Bílek Stanislav, Dvořák B., Kaňa Cyril,
Bílek Emil, Salajka Ladislav, Kříž Ladislav. V podřepu: Líčeník František, Pospíšil P., Blaha V.,
Račický Vít

Rok 1958-1960. Dorost. Zleva stojící: Bohun Jan, Červenka Jan, Šimek Michael, Bohun
František, Štětka Miroslav, Kreml Emil. V podřepu: Kučera Jan, Košutek Petr, Lekavý František,
Svoboda P., Turek P.

Velkým problémem byla úprava hřiště, které bylo místy značně podmáčené
a proto byla provedena meliorace, přičemž úhradu nákladů za odvodnění provedli členové sportovního kroužku včetně hráčů z vlastních prostředků.
Obnovené mužstvo bylo sestaveno ze starších (např. J. Broček, Fr. Esterka,
V. Hubáček) i mladších hráčů. Provozování sportovní činnosti si vyžadovalo stále
větší a větší nároky. Na hřišti nebyly k dispozici místnosti pro převlékání hráčů,
takže tito byli nuceni využívat blízké stodoly, případně domy některých občanů
v blízkosti hřiště. V r. 1948 byly vybudovány 2 dřevěné kabiny, které sloužily jako
šatna, sklad výstroje a místo pro rozhodčího. Mytí hráčů po zápase se odbývalo
v blízkém rybníku, u něhož byl pramen čisté vody.
Mužstvo si vedlo velmi zdatně a úspěšně se zapojilo do mistrovské soutěže.
V roce 1947-48 je ve skupině, ve které je zařazeno 8 mužstev: Mor. Nová Ves,
Šardice, Svatobořice, Krumvíř, Mikulčice, Milotice, Čejč a Dolní Bojanovice. Tuto
soutěž vyhrává a po sehrání kvalifikačního utkání postupuje do I.B třídy. V roce
1948 se připravuje změna a to aby se soutěž hrála systémem jaro – podzim.
Proto je odehrána pouze podzimní část, ve které mužstvo získává z 20 možných
bodů 16 při skore 36 : 23, a tím si zachovává příslušnost v krajské soutěži
I. třídy, protože A i B třída byla zrušena a vytvořena pouze I. třída.

Tehdejším soupeřem Dolních Bojanovic byli: Rohatec, Hodonín, Hluk, Vlčnov,
Březolupy, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Veselí, Bzenec, Kyjov, Dolní Němčí, Mařatice a Ostrožská Nová Ves.
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Kopaná v letech 1951 –1961
Bojanovská kopaná krátce na to v r. 1951 vytváří výborný kolektiv, který byl
doplněn talentovanými dorostenci, kteří dali mužstvu patřičnou dynamiku, mladistvý elán i fotbalovou techniku.
V roce 1954 a 1955 došlo ke změnám v mužstvu, které opět zvýšilo úroveň hry
a v r. 1956 dokázalo podruhé v historii bojanovské kopané vybojovat I.B třídu.
Vítězné družstvo několikrát úspěšně reprezentovalo v soutěžích okres Hodonín proti ostatním okresním celkům např:
Hodonínsko (Dolní Bojanovice) – Břeclavsko (Lanžhot – sestoupil z II. ligy)
Výsledky z těchto zápasů: v Hruškách
4:2 pro Lanžhot
v Prušánkách
6:5 pro Dolní Bojanovice
Účast v I.B třídě si mužstvo podrželo pouze 1 rok. Z mužstva odchází v r. 1957
Lad. Kříž (vojna), Jar. Pospíšil a později M. Komosný (úraz). Do mužstva nastupují
noví mladí hráči a to J. Svoboda, Št. Topenčík, M. Koliba, později Vl. Blaha,
P. Svoboda, Fr. Turek, B. Dvořák a další.
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Rok .... „B“ mužstvo na turnaji v Jalubí. Zleva stojící: Koliba V., Herka J., Komosný F., Jurkovič F.,
Pospíšil P., Turek P, Salajka L., Bohun V. V podřepu: Račický Vít, Blaha V., Komosný S.

Rok 1962. Výbor Sokola v padesátých letech. Stojící zleva: Švagerka Petr, Kučera M., Červenka
F., Herka J., Blaha F., Toman J. Sedící: Jordán F., Šimek L., Esterka J., Turek K., Turková L.,
Kůrečka M., Sasínek Karel

V roce 1958 mužstvo útočí opět na čelní místo okresního přeboru v kopané
a na jaře 1959 obsazuje 1. místo v soutěži a zajišťuje pro bojanovskou kopanou
opět účast v I. B třídě. O postup z okresního přeboru se zasloužili následující
hráči: K. Bílek, Jar. Topenčík, Vl. Blaha, P. Svoboda, Št. Topenčík, P. Pospíšil
(Pepek), Fr. Turek st., J. Toman, Mir. Pospíšil, Boh. Dvořák, Fr. Létal,
J. Lelka, Št. Šimek, St. Ištvánek, St. Bílek st.
Do roku 1959 nebyly v klubu k dispozici přesné záznamy o výsledku každého
fotbalového utkání, případně o účasti jednotlivých hráčů v soutěži nebo přátelských utkáních. Teprve v roce 1959 byla založena kronika sportovního klubu,
kterou vedl J. Makudera systematicky, svědomitě a zaznamenával průběh každého utkání, včetně sestav jednotlivých mužstev.
Kapitánskou knihu vedll od r. 1962 L. Kříž, takže obě knihy poskytují vyčerpávající dokumentaci o sportovní činnosti kopané v Dolních Bojanovicích.
Na jaře r. 1960 je mužstvo kopané S.K. Dolní Bojanovice poškozeno sestupem z I.B třídy do okresního přeboru, přestože se umístilo na 7. místě tabulky.
Tuto změnu způsobila reorganizace soutěže v kopané v celostátním měřítku.
V okresním přeboru kopané v r. 1960 – 1961 vybojovalo mužstvo 3. místo
v tabulce s 28 body a skore 62 : 41. Okresní soutěž hrálo až do r. 1963, kdy se
opět vrátilo zpět do I.B třídy.

30ti leté jubileum kopané a úspěšná soutěž I. A a I. B třídy v letech 1962–1972
Mužstvo po sestupu do okresního přeboru kopané v r. 1961 nabralo nový dech,
v sezóně 1962–1963 obsadilo 1. místo v tabulce s 35 body a skore 76 : 27.
V rámci oslav 30ti letého jubilea založení a trvání kopané v Dolních Bojanovicích
bylo 1.7. 1962 sehráno přátelské utkání s Uherským Hradištěm, ve kterém hosté
zvítězili 4 : 2. Byl to důstojný zápas, který poskytnul při oslavě jubilea slavnostní
rámec střetnutí.
Účast mužstva v I. B třídě byla velmi úspěšná. V prvním roce soutěže 1963 až
1964 obsadilo mužstvo 2. místo s 28 body a skore 69 : 39.
Do mužstva byl zařazen talentovaný mladý hráč J. Kosík, ale náhlou smrtí
P. Blahy (21 let) ztrácí kolektiv velmi dobrého hráče, který byl oporou celku
s ostatními spoluhráči, kteří reprezentovali jádro mužstva (L. Kříž, E. Bílek,
Vl. Blaha, V. Račický, P. Pospíšil, Fr. Turek st. a další).
V následujících letech až do r. 1967 toto mužstvo úspěšně reprezentovalo bojanovskou kopanou neboť si několikrát po sobě udrželo 3. místo v tabulce ve
velmi silné konkurenci družstev I.B třídy.
V roce 1968 – 1969 došlo opět k nečekané reorganizaci soutěže kopané,
při které Krajská sekce kopané rozhodla, že mužstvo, které obsadí v tabulce
3.–4. místo, postoupí do vyšší I. A třídy.
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Rok 19..... Zleva stojící: Létal František, Svoboda J., Ištvánek S., Bílek S., Šimek Š., Topenčík Š.,
Koliba M. V podřepu: Pospíšil P., Pospíšil M., Bílek K., Komosný M.

Rok 1963. Mužstvo TJ Dolní Bojanovice - dorost. Zleva stojící: J. Kosík, P. Košutek, J. Herka,
J. Hubáček, J. Komosný, V. Kučera, K. Turek - trenér. V podřepu: A. Mikulica, J. Broček, Fr. Bílek,
P. Turek, St. Bílek ml.

Přestože mužstvo v době rozhodnutí figurovalo na 9. místě tabulky, vypjalo se
k vrcholnému výkonu, vybojovalo 4. místo v soutěži I. B třídy s 32 body, skore
53 : 34 a postoupilo do I. A třídy.
Byl to husarský kousek, který zaslouží plné absolutorium a uznání.
V průběhu soutěžního ročníku se na hře podíleli následující hráči:
L. Kříž, Fr. Líčeník, Jan Komosný, P. Pospíšil, V. Blaha, K. Tychler, M. Švehla,
Vl. Salajka, J. Herka, Ing. J. Červenka, V. Račický, K. Pospíšil, M. Kučera, Petr
Košutek, V. Salajka, A. Mikulica, Fr. Stašek, J. Dvořák, Fr. Bílek, S. Esterka, Jan
Ducháček a St. Prčík pod vedením trenéra Ludvíka Poláška a vedoucího mužstva Fr. Sejáka.
Vstup do I. A třídy byl zahájen na hřišti jednoho z favoritů soutěže Dukly Brno,
a to vítězstvím Bojanovic 2 : 1. Mužstvo si vedlo úspěšně a v soutěžním ročníku
1969 – 1970 se umístilo na na hezkém 4. místě. Také další ročník 1970 - 1971
lze hodnotit jako úspěšný, protože mužstvo obsadilo v tabulce 7. místo.
V roce 1971 byla opět reorganizace kopané, při níž došlo ke sloučení Jihomoravské a Středomo- ravské fotbalové župy. Tím se nároky a podmínky pro setrvání v I. A třídě podstatně ztížily, neboť vzdálenosti soutěžících klubů byly velké
a nároky na finanční úhradu soutěže se staly obtížně splnitelnými. Navíc organizační nedomyšlenost této soutěže zkomplikovala podmínky pro setrvání v této

třídě, neboť nebylo určeno pořadí i počet sestupujících mužstev a to hlavně
s ohledem na stav soutěže III. ligové kategorie.
V nové soutěži se mužstvu nedaří. Hlavní nedostatek spočívá v nerozhodné
hře před soupeřovou brankou, což mělo přímý vliv na umístění mužstva v soutěži,
neboť obsadilo 10 místo s 24 body a skore 45 : 43 (1972). Toto umístění přesto
znamená záchranu v I. A třídě pro fotbalovou sezonu 1972 – 1973.
TJ Dolní Bojanovice měla v sedmdesátých letech k dispozici široký kádr sportovních příznivců i hráčů kopané, kteří byli organizováni také ve formě B mužstva,
jež tvořilo zálohu pro případnou nutnost doplnit A mužstvo.
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40ti leté jubileum kopané a období 1972 – 1982
Rok 1972 je ve znamení oslav 40ti leté činnosti kopané. Setkání všech funkcionářů a aktivních sportovců se uskutečnilo v neděli 30. července na slavnostní
schůzi a bylo ukončeno utkáním s JTT Veselí n. Moravou. Tělovýchovná jednota
přebírá název TJ Družstevník Dolní Bojanovice.
Setkání bývalých a současných sportovců přináší oživení mezi mladými a dochází ke zvýšení úrovně kopané. Projevuje se zde větší odpovědnost samozřejmě i díky zásadnímu přístupu v přípravě trenéra St. Ištvánka, který mužstvo vede
od srpna 1971 do září 1973. Rovněž dochází ke změně funkce vedoucího muž19

Rok 1964. Zleva: Ištvánek František, Lekavý Vojtěch, ....., Račický Vít, Koliba Martin, Blaha Ladislav,
Kříž Ladislav, Blaha Petr, Turek R. Hubačka A., Turek K., Turek František, Bílek Emil, Koláček Fr.,
Bílek Karel, Bílek Petr, Topenčík Štěpán

Rok 1964. „A“ mužstvo proti hokejistům ZKL Brno. Zleva stojící: Sasínek Karel - tajemník TJ,
Bílek Stanislav, Broček J., Račický Vít, Kříž L., Kosík J., Blaha V. Mikulica A., Blaha F. - finanční
hospodář. V podřepu: Červenka Jan, Líčeník František, Kučera M., Turek F., Salajka L.

stva, kdy zde krátce působí J. Roller a pak se této funkce ujímá Jan Seják, který
tuto činnost vykonává až do roku 1988.
V soutěžním ročníku 1972 – 1973 mužstvo obsadilo 6. místo a zdálo se, že
dojde k vzestupné tendenci, ale příští ročník 1973 – 1974 skončilo na 9. příčce.
V tomto ročníku působí ve funkci trenéra opět Antonín Beneš, který je po ročním
působení vystřídán Stanislavem Bílkem.
Ročník 1974 – 1975 znamená pro bojanovskou kopanou opuštění I. A třídy
a sestup z 13. místa do I. B třídy. V tomto období bylo nejdůležitějším momentem
podchycení mužstva tak, aby nedoš- lo k dašímu sestupu do okresního přeboru,
což se často mužstvům v této situaci stává.
Trenérské funkce se ujímá Jan Mráka st., který mužstvo vede velmi odpovědně
po stránce kvality a náplně tréninku. Po ročním působení v I. B třídě mužstvo
obsazuje 8. místo tabulky s 26 body.
Podobně se mužstvu daří i v dalších ročnících, kdy obsazuje střed tabulky.
V trenérské práci se po působení J. Mráky krátce střídají E. Kreml a Vl. Blaha,
který svou činnost končí v červenci 1978.
V roce 1978 se vytváří dobrý kolektiv, který uvažuje o navrácení bojanovské
kopané do I. A třídy. Postup se nezdařil, ale mužstvo končí na pěkném 4. místě
tabulky. V této době se trenérské práce ujímá dvojice Miloš Kučera a Vít Račic-

ký. V dalších letech hraje mužstvo se střídavými úspěchy, v roce 1980 končí na
11. místě a v roce 1981 na 6. místě tabulky.
Do soutěžního ročníku 1981 – 1982 a 50ti let oslav kopané jde mužstvo
s odhodláním umístit se co nejlépe, ale po podzimní části soutěže končí na
9. místě tabulky. V průběhu zimního období provádí velmi dobrou přípravu a mistrovskou soutěž zahajuje remízou na soupeřově hřišti.
V průběhu soutěže ale nečekaně ztrácí 4 body na domácím hřišti a tři kola
před koncem soutěže je ohroženo sestupem. V závěru soutěže se mužstvu podaří zachovat příslušnost v I. B třídě krajské soutěže i pro další ročník, když končí
na 12. místě tabulky a to pouhý jeden bod od sestupové příčky.
Pro soutěž v ročníku 1981 – 1982 byla po tříleté přestávce obnovena činnost
B mužstva, které po podzimní části obsadilo 2. místo IV. třídy okresní soutěže.
Za pozornost stojí připomenout, že L. Kříž, který si i ve svých 45 letech udržuje
zdravou kondici v B mužstvu, nastoupil v tomto ročníku v několika zápasech na
místě stopera v A mužstvu a svým přístupem a výkonem uklidnil zejména zadní
řady a tím i celé mužstvo.
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Rok 1967. Mužstvo Sokol Dolní Bojanovice I. třídy. Zleva stojící: P. Pospíšil, V. Račický, L. Kříž,
Fr. Líčeník, Jan Komosný, Vl. Blaha. V podřepu: Jan Červenka, St. Bílek ml., St. Prčík, Miloslav
Kučera, Karel Pospíšil

Rok 1970. Zleva stojí: trenér Beneš A., Komosný J. Červenka J., Blaha V., Račický V., Pospíšil R.,
Kříž L., Salajka L., Švehla M., Turek K., hospodář. V podřepu: Herka J., Pospíšil K., Dvořák J.,
Prčík St., Tychler K., Salajka V., Líčeník F.

Kopaná v letech 1983 –1993
Bojanovská kopaná v tomto období je až na jednu výjimku charakterizována
pobytem v I. B třídě krajského přeboru, kde se mužstvo pohybovalo převážne ve
středu tabulky.
Tížil je zejména generační problém, kdy výměna hráčů nedovolila mužstvo stabilizovat a připravit tak na boj o postupové příčky. Přibližně v polovině tohoto
období se situace zhoršila natolik, že se A mužstvo nepodařilo sestavit z domácích
hráčů a bylo ho nutné doplnit hráči z okolních oddílů.
Celkově lze toto období hodnotit jako výkonnostně průměrné.
V ročníku 1982 – 1983 pokračuje A mužstvo v I. B třídě krajské soutěže. Po
dobrém začátku si začalo situaci značně komplikovat a postupně se propadlo až
na 14. příčku po podzimní části, což signalizovalo těžké fotbalové jaro. Předpovědi se splnily a mužstvo se zachránilo až v posledním kole a skončilo pouze
2 body od sestupové příčky.
V tomto ročníku začíná generační výměna hráčů, do týmu se zařazují hráči
z bývalého úspěšného dorostu, ale bohužel postupně odchází na základní vojenskou službu.
Mužstvo se tak doplňuje Janem Ščevíkem a Lubošem Lamačem.
V ročníku 1983 –1984 se A mužstvo od začátku zařadilo do středu tabulky I. B
třídy a střídalo lepší výkony se slabšími. Začala se projevovat určitá stabilizace

hráčského kádru, který ještě doplnil Josef Jurkovič ze Starého Poddvorova. Kuriozní situace nastala v posledním zápase sezóny, kdy jsme se střetli na domácím hřišti s mužstvem Hustopeče, které potřebovalo zvítězit, protože na dálku
bojovalo s Hodonínem o postup do vyšší soutěže, zatímco nám šlo o potvrzení
záchrany. Ve velmi nervózním a hektickém zápase jsme vyhráli 2 : 0 a skončili na
8. místě tabulky.
V následujícím ročníku 1984 – 1985 vznikla v I.B třídě krajské soutěže zajímavá situace. V této třídě se objevuje 10 mužstev z našeho okresu, což mimořádně
zvýšilo zajímavost i návštěvnost jednotlivých utkání. Bojanovští fanoušci toužící
po vítězství zase začínají v hojném počtu cestovat i na soupeřova hřiště a mužstvo se se hned od počátku zařadilo do horní poloviny tabulky.
Naše mužstvo kvalitními výsledky zdramatizovalo souboj o postup a po několika letech skončilo na výborném 2. místě tabulky.
V průběhu soutěže se v mužstvu objevil i hráč s ligovými zkušenostmi - Cyril
Blahůšek.
V ročníku 1985 – 1986 se v I. B třídě krajského přeboru objevují pouze mužstva z okresů Hodonín a Břeclav, což zvýšilo prestižnost celé soutěže. Naše
mužstvo se hned od počátku zařadilo do poředí tabulky a předvádělo výborné
výkony, což se projevilo na návštěvnosti i dobré náladě v mužstvu. Mužstvo soutěž dokončuje na hezkém 3. místě tabulky.
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Rok 1972. Mužstvo TJ Dolní Bojanovice, „B“ mužstvo. Zleva stojící: Fr. Bílek, V. Kučera,
M. Kučera, J. Ducháček, Ing. J. Červenka, J. Mráka, P. Polínek, L. Jordán. L. Salajka, K. Bílek trenér dorostu, K. Pospíšil, P. Pospíšil. V podřepu: J. Komosný, M. Polášek, V. Kašík, Fr. Turek
ml., Fr. Stašek, M. Mráka

Rok 1975. Mužstvo TJ Dolní Bojanovice před sestupem z I.A třídy, Vyškov - D. Bojanovice 0:1.
Zleva stojící: A. Beneš - trenér, J. Seják - ved. mužstva, Vl. Blaha, J. Ištvánek, L. Vančík,
L. Šťastný, V. Kašík, P. Kašík, J. Herka, A. Novák - předseda. V podřepu: K. Turek, J. Salajka,
L. Kříž, Fr. Líčeník, Mil. Kučera, MUDr. K. Pospíšil, P. Vymyslický. Sedící: J. Hebron

V následujících ročnících 1986 – 1990 se A mužstvo v I. B třídě krajského
přeboru udržovalo stabilně ve střední nebo spodní části tabulky.
V soutěžním ročníku 1990 – 1991 se A mužstvo opět pohybuje ve spodní části
tabulky, což mu nedává potřebný klid k zápasům. Nakonec soutěžní sezonu skončí
na 11. místě tabulky.
V následujícím ročníku 1991 – 1992 dochází k reorganizaci soutěží v kopané
a mužstvo je zařazeno do I. A třídy župního přeboru Středomoravské župy. Družstvu se nedaří, výkony jsou nestabilní, neustále se pohybuje ve spodní části tabulky a vše vrcholí utkáním se Slováckou Slávií B, kdy mužstvo ztratilo vítězství až
v poslední minutě zápasu gólem z pokutového kopu a tím se neudrželo v soutěži
a sestupuje opět do I. B třídy. Ani poslední vítězné utkání se Spartakem Hluk už
neřeší záchranu v soutěži.
Tento neúspěch a složitá ekonomická situace klubu nedovoluje uspořádat oslavy
60tého výročí kopané v jubilejním roce 1992.
Další ročník 1992 - 1993 soutěže I. B třídy si mužstvo vytklo za cíl stabilizovat
hráčský kádr, což se podařilo a soutěž dokončilo v klidném středu tabulky.
V ročníku 1993 - 1994 se mužstvo trápí a do posledních kol bojuje o záchranu
soutěže, což se mu nakonec za vydatné pomoci hráčů hostujících z jiných oddílů
podaří.Mezi opory těchto zápasů patřili především hostující hráči z brněnska,

mnohdy s ligovými zkušenostmi, jakými byli např. L. Farný, Lib. Danihelka
a L. Kunstát.
V mistrovských soutěžích této dekády nás reprezentovali tito hráči:
J. Zugar, P. Hromek, M. Jestřáb, M. Hromek, J. Salajka, R. Rusňák, M. Hubáček st., Fr. Bohůn st., M. Hubáček ml., J. Hromek, M. Herka, J. Ištvánek,
M. Salajka, J. Pospíšil, P. Šindar, L. Zhříval, J. Zhříval, V. Veselý, S. Esterka,
M. Tomaštík, R. Červenka, J. Kučera, Z. Hebroň, a na hostování L. Hanáček
a R. Rusňák.
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Trenéři: L. Kříž, Mil. Kučera, J. Mráka st., L. Vala, P. Vyškovský,
St. Tetůr, M. Hubáček st.
Vedoucí mužstva: Fr. Turek, Fr. Bílek
Trenéři B mužstva L. Zhříval, A. Slovenčík, F. Turek, V. Sládek, L. Pospíšil,
a mládeže: J. Mráka st., J. Mráka ml., K. Turek, V. Veselý, Ant. Bušek,
M. Kučera, MUDr. P. Berg, J. Pulkrábek.
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Rok 1975. Mužstvo TJ Dolní Bojanovice - žáci. Zleva stojící: E. Kreml - trenér, St. Esterka,
P. Vymyslický, J. Salajka, J. Hromek, Fr. Seják, St. Skoumal, J. Komosný. V podřepu: J. Pospíšil,
P. Kopeček, J. Tomaštík, L. Pospíšil, V. Veselý, V. Pospíšil, J. Černý. Ležící: M. Esterka

Rok 1975. Zleva stojící: Kreml E. - trenér, Pospíšil J., Ištvánek st., Kučera M., Bohun P.,
Červenka F., Tetůr St, Seják J. - ved. mužstva. V podřepu: Hubáček L., Mráka J., Bohun F., Kašík
P., Janeček J., Komosný L.

Celkovou činnost oddílu kopané v tomto období dále zajišťovali:
Výbor FO: St. Fatěna, ing. J. Červenka, J. Dvořák, L. Hubáček,
St. Prčík, F. Blaha, P. Bílek, F. Bílek, L. Zhříval, L. Tomáštík,
V. Račický, J. Herka, P. Pospíšil, J. Seják, Fr. Seják,
Aug. Novák, V. Bohůn, Fr. Ištvánek, J. Salajka, V. Salajka,
J. Hromek, J. Mikulica, J. Komosný, M. Skoumal

Bratislava, Sigmou Olomouc a Zbrojovkou Brno s nimiž dokonce naše A mužstvo sehrálo několik pohledných utkání.
V našich podmínkách vyrostli i hráči, kteří se svými výkony prezentovali ve vyšších soutěžích.
Patří mezi ně:
Vl. Blaha, Jiskra Kyjov
Fr. Ištvánek, FK Hodonín
P. Bohůn, Slovácká Slavia Uh. Hradiště
St. Ištvánek, FK Zlín
Jar. Hromek, Teplice, Poštorná
L. Bílek, Slovan Hodonín
M. Hubáček ml., Fc VMG Kyjov
P.Pospíšil, Slovan Hodonín
P. Líčeník, Baník Ratíškovice
St. Bílek, Slovan Hodonín

Hospodáři Aug. Novák, Z. Robková, M. Švehla, L. Tomáštík, L. Kříž,
a správci: Št. Ducháček, J. Vavrysová, P. Mráka, B. Nováková,
J. Mráka ml., J. Pulkrábek, M. Janů.
I přes neúspěch v mistrovské soutěži v jubilejním roce 1992 jsou devadesátá
léta obdobím, ve kterém se navázaly nové sportovní kontakty u nás (např. Jankovice u Českých Budějovic, TJ Kout na Šumavě) i v zahraničí (klub BSG Espemheim v Německu a sportovní klub Langau v Rakousku).
Podařilo se také zorganizovat návštěvu významných sportovních osobností –
fotbalisty roku a autora gólu ve finálovém utkání s Brazílií na MS 1962 v Chile
Josefa Masopusta (dnes už je i naším fotbalistou století) spolu s ligovými hráči
Zbrojovky Brno. Dále se navázaly sportovní kontakty s mužstvy I. ligy - Interem
26

Devadesátá léta jsou rovněž úspěšným obdobím, ve kterém se podařilo realizovat nové investiční akce za významné finanční a dodavatelské podpory tehdejšího MNV a zemědělského družstva v Dolních Bojanovicích. Realizují se výstavby nového travnatého hřiště pro trénink fotbalistů všech věkových kategorií,
tenisového kurtu s živičným povrchem v těsné blízkosti hlavního fotbalového hřiště, ubytovacího zařízení, hospodářské budovy a antukových kurtů ve sportovním
areálu Řešice. Oddílly házené a stolního tenisu využívají sportovní zařízení v areálu
ZŠ.
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Rok 1976. Mužstvo TJ Dolní Bojanovice v I.B třídě. Zleva stojící: J. Mráka st., J. Salajka, St. Tetůr,
K. Turek, J. Herka, St. Ištvánek, M. Kučera, Fr. Červenka, L. Kříž. V podřepu: J. Mráka ml.,
Vl. Komosný, MUDr. K. Pospíšil, M. Švehla, P. Kašík, L. Hubáček, P. Bohůn, J. Ducháček.

Rok 1978. Mužstvo TJ Dolní Bojanovice v I.B třídě. Zleva stojící: V. Račický - druhý trenér,
K. Turek, L. Kříž (42 let), L. Vančík. J. Ištvánek, J. Herka, St. Ištvánek, M. Švehla, St. Mráka,
J. Seják - vedoucí mužstva, M. Kučera - trenér. V podřepu: M. Hubáček, Fr. Červenka, J. Salajka,
Fr. Stašek, Fr. Bohůn, MUDr. K. Pospíšil, L. Hubáček

Pro zabezpečení dopravy na fotbalová utkání řešila TJ ekonomiku dopravy tak,
že odkoupila autobus od ČSAD Hodonín a uzavřela dohodu o přepravě s DH
Bojané. Tato dohoda pro klub přinesla určité finanční prostředky, ale bylo potřeba obměnit nevyhovující vozidlo a tak bylo využito výhodné nabídky na zakoupení
novějšího autobusu řady ŠD 11 od zemědělského družstva Hořice v okrese Pelhřimov. Na konci devadesátých let výbor TJ pořizuje z dotačního fondu nový autobus Karosa, který je vhodný i pro zahraniční přepravu, a díky tomuto kroku byly
plně uspokojeny potřeby nejen fotbalového oddílu, ale i ostatních zájemců
o zájezdovou dopravu z řad zájmových organizací, zemědělského družstva, dechových hudeb a dalších.

tyto neutěšené poměry a aktivitu okolních oddílů v podobě proklamovaných přestupů některých domácích hráčů bylo adekvátně reagováno a to tak, že byla
uzavřena dohoda o sportovní spolupráci s VÚ Hodonín.
Předmětem dohody bylo zabezpečení sportovní činnosti vojáků základní vojenské služby v osobním volnu. Hlavním cílem bylo zajistit růst herního standartu
registrovaných hráčů fotbalových oddílů z Moravy ve výkonnostní kopané a také
snaha výboru FO zajistit postup do vyšší soutěže.
Ihned po vstupu do sezóny 1994 – 1995 byla vytvořena dvě mužstva. Muži „A“
začali hrát I.B třídu, kterou se v posledním soutěžním ročníku podařilo zachránit
pouze s vypětím všech sil a muži „B“ začali soutěž ve IV. třídě.
Cílem obou mužstev byl postup do vyšších soutěží, protože hned na úvod sezóny přišlo několik talentovaných fotbalistů, kteří vytvořili základ mužstva.
Z domácích hráčů se do A mužstva prosadil kapitán Fr. Bohůn st. a J. Zhříval. Ze
starších a zkušenějších hráčů přišli ing. R. Kolínek z Bojkovic a K. Nedoba
z Hodonína. Většinu mužstva však tvořili hráči, kteří přišli na hostování a vykonávali vojenskou základní službu.
Na konci sezony se nám podařilo vytýčený cíl splnit na 50%, protože:
A mužstvo se pod vedením trenérů L. Valy a J. Mráky st. umístilo na 3. místě za
Šardicemi a Polešovicemi, čímž mu postup do vyšší soutěže těsně unikl.

70ti leté jubileum kopané a období 1994 – 2002
Toto období je pro bojanovskou kopanou a další sportovní oddíly výrazným
mezníkem v jejich historii, protože po listopadových událostech v roce 1989 byly
všechny zájmové organizace převedeny do kategorie nedotovaných organizací.
Tímto rozhodnutím se všechny druhy sportovních činností dostaly do finanční
krize, což plně platilo i pro fotbalový oddíl.
Nové ekonomické poměry nedovolují posílení mužstva z okolních oddílů
a v období let 1989 - 1994 bylo proto i nereálné obnovení činnosti B mužstva. Na
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Rok 1981. Zleva stojící: Košutek P., Rajchman V., Bílek R., Zhříval V., Bohun F., Bravenec J.,
Herka M., Blažek R., Červenka R. Sedící: Košutek J., Závorka T., Kaňa P. Zhříval J.

Rok 1984. Zleva stojící: Mráka J. - trenér, Herka J., Zugar J., Hromek J., Ščevík J. Hubáček M.,
Ištvánek L., Hubáček L., Ištvánek V., Turek F. - trenér. V podřepu: Mayer J., Jurkovič J., Lamač L.,
Bohůn F., Tetůr S., Hromek P.

B mužstvo pod vedením trenéra P. Brhela postoupilo do III. třídy.

Do následující sezóny 1995 –1996 vstoupil oddíl kopané s vysokými ambicemi. Cílem byl postup A mužstva do I. A třídy, protože došlo k výraznému posílení
hráči z vyšších soutěží.
Přišli P. Novotný (Slavia Praha, Zlín) a M. Kucsara (Veselí n. Moravou) a mužstvo převzal trenér Z. Blaha. Mužstvo podávalo vynikající výkony a po podzimní
části soutěže končí na prvním místě s náskokem 10 bodů na druhé Vacenovice.
Pro B mužstvo vedené trenéry L. Valou a J. Mrákou st. byl stanoven cíl postoupit do okresního přeboru a mužstvo po podzimní části skončilo na 3. místě se
ztrátou 11 bodů na vedoucí Čejč.
Mládežnické kolektivy si vedly velmi zdatně. Dorostenci se v této sezoně pokoušejí o postup do okresní soutěže a obě žákovské kategorie se pokoušejí
udržet ve velmi silně obsazené župní soutěži.
Po jarní části soutěžního ročníku 1995 - 1996 se suverénní postup A mužstva
do I. A třídy uskutečnil již 7 kol před koncem soutěže, kdy mužstvo získalo
66 bodů.
Následující soutěžní ročník 1996 – 1997 v I. A třídě byl ve znamení souboje
našeho mužstva s Baníkem Šardice. Rozhodnutí nastalo v jarní části soutěže
3 kola před koncem, kdy naši hráči v tzv. zápase pravdy na domácím hřišti zvítězili 5:1.

Dorost vedený trenérem J. Pulkrábkem se umístil ve středu tabulky a obě žákovská mužstva vedená trenéry M. Kučerou, V. Veselým a L. Pospíšilem postoupila do župní soutěže. O tom, že se u nás práci s mládeží daří velmi dobře rozvíjet, svědčí i fakt, že o některé talentované hráče projevili zájem brněnské sportovní
oddíly FC BOBY a LERK Brno.
Na těchto výsledcích se podílel i nově ustavený výbor fotbalového oddílu, který
začal pracovat na velmi vysoké a solidní úrovni.
Výbor FO tvořili: předseda – J. Dvořák
manažer – ing. P. Hruška
členové – J. Pomykal, L. Tomáštík, J. Fatěna, F. Pospíšil,
A. Novák, P. Brhel
Výbor FO měl také velkou oporu v předsedovi TJ ing. J. Červenkovi.
Po skončení sezóny došlo k organizační změně, kdy byl název klubu TJ Družstevník změněn na TJ FK Dolní Bojanovice.
30

31

Rok 1997. Slavoj Rohatec - FK Dolní Bojanovice 0:2. Zleva stojící: divácká část: Demjanovič M.,
Vaculík P., Bravenec J., Bravenec T., Janáč B, Jordán L. Hráči: Ing. Kolínek R., Červenka R.
Kuczara M., Houšť V., Líčeník P., Pekárek D. - vedoucí mužstva, Blaha Z. - trenér, Broček R.,
Tomaštík L. - finanční hospodář, Sklenský st. V podřepu: Janáč P., Lunga M., Nekarda R.,
Sklenský Z., Novotný P., Dorňák S. Kůřil P., Podrazil T., Čuřík Z. Ležící: Lekavý P., Flíček J.,
Závorka T., Turek J.

V tomto utkání roku byla zaznamenána vůbec největší historická návštěvnost
v mistrovské soutěži na domácím hřišti, a to 1200 diváků.Do župního přeboru
Středomoravské župy jsme postoupili se ziskem 56 bodů a poměrem branek
79:22 a s dvoubodovým náskokem před Šardicemi.
V soutěžním ročníku 1997 –1998 župního přeboru Středomoravské župy naše
mužstvo skončilo na 10.místě s 37 body z celkového počtu 16 účastníků této
soutěže.
Po ročním působení ve Středomoravské fotbalové župě jsme na vlastní žádost
přestoupili do Jihomoravské fotbalové župy. Po ukončení soutěžního ročníku
nastala velká obměna hráčského kádru v důsledku odchodu hráčů základní vojenské služby do civilu a nástupem nováčků.
Ročník 1998 –1999 začal v důsledku nezodpovědného přístupu nováčků pro
mužstvo velmi špatně a po podzimní části skončilo se ziskem pouhých dvou bodů
na posledním místě tabulky.
Pro jarní část soutěže se mužstvo posílilo nováčky Ladislavem Šťastným, Vojtěchem Málkem a dalšími, kteří přinesli do mužstva nový impuls a zvětšili konkurenci mezi hráči na jednotlivých postech. V jarní části soutěže se mužstvo umístilo na třetím místě tabulky se ziskem 29 bodů, ale ani to po velkém podzimním
manku na záchranu nestačilo a výsledkem bylo předposlední místo a 31 bodů.
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Po vítězném utkání v Rohatci v posledním kole soutěže hráči oslavují postup do župního
přeboru StFŽ

K záchraně přitom stačilo mít o tři body více, což obnášelo pouze jedno vítězství
v podzimní části soutěže.
V ročníku 1999 – 2000 se mužstvo potýkalo s nedostatkem kvalitních hráčů
z řad hostujících vojáků základní vojenské služby a navíc se rozpadá kostra mužstva z vlastních hráčů, odchodem do vyšších soutěží a ukončením aktivní činnosti. V kolektivu mužstva se prezentují hráči s nízkým věkovým průměrem a chybějícími zkušenostmi, a proto zákonitě následoval sestup z I. A třídy do I. B třídy
župní soutěže.
V letošním soutěžním ročníku 2001 – 2002 se kádr mužstva tvoří převážně
z vlastních odchovanců. Po podzimní části soutěže obsazujeme 12. příčku tabulky se ziskem 12 bodů. V jarní části soutěže se díky zlepšeným výkonům zařazujeme do středu tabulky se ziskem 36 bodů a uchováváme tak župní příslušnost
i pro nastávající soutěžní ročník.
Setrváme tak v této soutěži a to v nepřetržité řadě 40 let, což je jistě velkým
úspěchem jak hráčů, trenérů, funkcionářů, sponzorů a všech, kdo jakýmkoliv
způsobem bojanovské kopané pomáhali a pomáhají.
Pro úplnost uvádíme seznam hráčů z řad hostujících vojáků základní vojenské
služby, kteří svými kvalitními výkony za uplynulou dekádu potěšili všechny přízniv33

Náves obce po návratu z Rohatce

ce kopané v naší obci a blízkém okolí a na které mnoho fanoušků určitě nezapomene.
Byli to:
ing. Robert Kolínek, Petr Novotný, ing. Přemysl Kouřil, Sklenský Zdeněk, Flíček Jaroslav, Novák Ota, Lukaštík Josef, Nedoba Kazimír, Nekarda Robert,
Spáčil Svatopluk, Kucsara Martin, Dobeš Petr, Dobeš Tomáš, Šťastný Ladislav, Málek Vojtěch, Cmol David, Bratovanov Daro, Hurač Jaroslav, Březina
Kamil, Duchtík Tomáš, Kaštánek Antonín, Temel Martin, Ištvánek Tomáš, Komosný Jan ml., Kaňa Zdeněk, Tuček Aleš, Král Lukáš, Žák Oldřich, Zimčík
Ludvík, Vašut Jiří, Ország Ladislav, Doubek Martin, Vystrčil Jiří, Houšť Zdeněk,
Beker Pavel, Čuřík Zdeněk, Nádeníček Tomáš, Tesařík Robert.
Z řad vlastních odchovanců posledního období zde uvádíme některé hráče,
kteří v našem oddíle působili a někteří ještě aktivně působí.
Byli to především:
Zugar Jan, Hubáček Miroslav st., Hromek Jiří, Esterka Stanislav, Bohun František st., Veselý Vítězslav, Hromek Petr, Pospíšil Josef, Zhříval Vladimír, Bohun
František ml., Červenka Richard, Zhříval Jiří, Hubáček Miroslav ml., Salajka
Robert, Líčeník Pavel.
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Rok 1997 starosta obce Stanislav Fatěna přivítal vítězné a postupující „A“ mužstvo po návratu
z Rohatce na návsi obce

Období let 1994 – 2002 si nelze představit bez velké finanční a materiální
podpory sponzorů a podnikatelů našeho okresu. Generálním sponzorem FK byl
p. Stanislav Ševela – stavební firma SOB, dalšími hlavními sponzory pak Valtech
Tors v.o.s., Oseva Bzenec, Strojírny Tomáš Ratíškovice a mnoho dalších.
Toto období bylo velmi přínosné nejen pro fotbalový oddíl a jen pro připomenutí uvádíme někte- ré významné akce, které se podařilo zorganizovat.
Stavební firma SOB zprostředkovala vzájemné utkání seniorských mužstev
Dolních Bojanovic s mužstvem SWIST Amsterodam, které se uskutečnilo v letech
1993 a 1994 a to nejdříve u nás a poté v Amsterodamu. V témže roce se uskutečnilo utkání s fotbalovým klubem Groz Ebersdorf v Rakousku, kam byl uvolněn
náš hráč M. Hubáček st.
V roce 1995 byl pořádán seniorský fotbalový turnaj za účasti hráčů Slávie Praha, pracovníků televize NOVA a domácího mužstva. Proběhlo přátelské setkání
s legendárním Josefem Bicanem a našimi zakládajícími členy a hráči (dr. Františkem Esterkou, Izidorem Svorou, Jaroslavem Račickým, Petrem Komosným
a dalšími). Po přivítání a oficiálním zahájení turnaje starostou obce Stanislavem
Fatěnou a čestném výkopu Josefa Bicana shlédlo tento sportovní svátek přes
500 diváků.
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Rok 1998 - 1999. Zleva stojící: Zhříval V. - trenér, Král L., Sukup J., Konrád R., Hubáček M. ml.,
Hurač J., Duchtík T., Zhříval J., Cmol D., Hubáček M. st.- trenér. V podřepu: Novotný P., Joch P.,
Kolínek R., Šťastný L., Málek V., Beker P.

Rok 2000. Zleva stojící: J. Mráka st. - trenér, Benešovský, Čevela, Račický, Rampáček, Švirga,
Pulkrábek R., Martinec. V podřepu: Bílek, Koliba, Kopeček, Pulkrábek J., Misař.
Brankáři: Rajchman, Pospíšil

Závěrem je potřeba říct, že příští soutěžní ročník bude pouze v režii civilních
hráčů, protože Vojenský výcvikový útvar Hodonín končí v rámci profesionalizace
armády svoji působnost. Tělovýchovná jednota a fotbalový klub děkuje za 8 let
plodné spolupráce s VÚ Hodonín všem působícím velitelům, velitelskému štábu
a vojákům z povolání za jejich snahu, pochopení a vůli se kterou přistupovali
k potřebám klubu a umožnili tak fotbalové zrání a růst svých svěřenců.
Za spolupráci děkujeme také mateřským klubům hostujících vojáků.
Jsme přesvědčeni, že naše vzájemná spolupráce po zrušení VTJ (vojenských
tělovýchovných jednot) našla cestu, jak v čase povinné vojenské služby udržet
standartní výkon a u mnoha mladých hráčů jej také úspěšně rozvíjet. Důkazem
toho je celá řada hráčů z řad u nás hostujících vojáků základní vojenské služby,
kteří se dnes prezentují nejen ve výkonnostní kopané, ale i v ligových oddílech.
Svými výkony jsou toho příkladem Ota Novák a Josef Lukaštík, kteří s FC Zlín
postoupili v letoš- ním soutěžním ročníku 2001 – 2002 do fotbalové extraligy.
Rok 2001. Zleva stojící: Líčeník P., Makudera J. Švirga M., Salajka R., Demjanovič M., Vraňan J.,
Mayer J., Bohun L. V podřepu: Březina K., Palomci M., Kaňa Z., Ing. Kolínek R., Pondělek L.,
Vaculík J.
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Rok 2001. Okresní fotbalový svaz. 100 výročí založení svazu.

Ocenění nejlepších sportovců a činovníků okresu. Vlevo Fr. Ištvánek, vpravo Petr Pospíšil
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Rok 2001. Utkání ve Štramberku. Zleva stojící: Líčeník P., Švirga M., Vraňan J., Bohun L.,
Nešpor M., Demjanovič M., Maděryč S., Zugar J. - trenér. V podřepu: Sládek P., Mayer J.,
Zhříval J., Komosný J., Lelka Z.

Rok 2002. Zleva stojící: Zugar J. - trenér, Líčeník P., Vraňan J., Sklenský Z. Červenka R., Vašut J.,
Demjanovič M., Orság J., Bohůn L., Miklík Zb. Blaha Vl. - asistent trenéra. V podřepu: Zhříval J.,
Vaculík J., Švirga M., Vráblík J., Maděřič St., Albert M., Jakubec L.
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Ples sportovců 2002

Dort do tomboly zhotovila Anna Lelková
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Družba se Štramberkem z iniciativy senátorů ing. Josefa Kani a Jaroslava Šuly
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Rok 1996. Vítěz poháru StFŽ. Zleva stojící: masér Holec K., Flíček J., Nedoba K., Lukaštík J.,
Knotek M., Ištvánek T., Drobilík M., Kaštánek J., Prachman M., Hruška P., Broček R., Brhel P.
V podřepu: Novotný P., Hudeček R., Sklenský Z., Temel M., Kolínek R., Kuczara M., Spáčil S.,
???, Salajka R., Blaha Z. - trenér, Tůma L.

44

45

Rok 2002. Zleva stojící: Kučera, Mayer, Bezušek, Ištvánek, Miklík, Švirga, Salajka, Makudera,
Mayer, Makudera st. V podřepu: Račický, Grégr, Očenášek, Štyglic, Balát, Vojtíšek, Mráka
Ležící: Hubáček

Nestárnoucí Petr Pospíšil je i ve svých 70. letech oporou oddílu stolního tenisu

Sportovní kolektivy
Činnost ostatních sportovních oddílů a jednotlivců
v Dolních Bojanovicích
Mezi občany Dolních Bojanovic je mnoho sportovně nadaných jednotlivců,
z nichž někteří se dostali až na vrcholné soutěže nejen u nás, ale i v zahraničí
a dosáhli tam velkých úspěchů. Mnoho dalších se v minulosti i dnes zúčastnilo
a pravidelně zúčastňuje mnoha sportovních klání v různých sportovních odvětvích. Z jednotlivců zde vzpomínáme jen ty nejúspěšnější, ale úctu a uznání si
zaslouží všichni ti, kteří pro rozvoj sportu ať už výkonnostního nebo kondičního
mnoho udělali a dělají, počínaje rodiči, trenéry a dalšími.
Z kolektivních sportů musíme vzpomenout především oddíl stolního tenisu, oddíl
házenkářů, tenisový oddíl, v roce 1998 založený hokejbalový oddíl, cvičení žen
(aerobic) a cvičení zdravotní tělovýchovy.
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Oddíl stolního tenisu
Po kopané jde o sport s nejdelší tradicí, protože počátky stolního tenisu
v Dolních Bojanovicích se datují od poloviny 50tých let minulého století. Do mistrovských soutěží se oddíl přihlásil v roce 1962 a utkání se hrávala v sále „Horní“
hospody.
Tato soutěž se hrála až do roku 1969 a v té době v družstvu působili tito hráči:
Pospíšil Petr, Fatěna Stanislav, Bohůn Vít, Blaha Vladimír, Esterka Josef, Bílek
Stanislav.
Později bylo družstvo doplněno těmito hráči: Kosík Jan, Ištvánek Stanislav,
Koneček Ladislav, Judas Libor, Ryba Zdeněk.
V roce 1969družstvo postoupilo do krajského přeboru II. třídy a o rok později
do krajského přeboru I. třídy. Tato soutěž se pak hrála až do roku 1975, ale pak
družstvo pro nedostatek žáků sestupuje až do základní třídy.
V roce 1978 se přihlašuje B a později i C mužstvo, ale opět se pro nedostatek
žáků sestupuje až do základní třídy.
Mužstvo A v letech 1980 – 1981 hraje kvalifikace do vyšší třídy, ale postup mu
uniká vždy pouze o pověstný vlas. Družstvo je postupně doplňováno dalšími hráči, kterými jsou např: Veselý Vítězslav, Salajka Milan, Pulkrábek Josef, Polášek
Josef, Michalica Jiří, Kříž Ladislav, Blaha Stanislav.
47

V roce 1985 bylo do soutěže sjednoceného okresního přeboru přihlášeno
družstvo děvčat, které tvořily: Blahová Anna, Ševčíková Marcela, Ištvánková Simona, Blahová Jitka, Dvořáková Leona.
Tuto soutěž pak děvčata hrají celých 5 let až do roku 1990!
V roce 1986 se oddíl stěhuje do tělocvičny nové ZŠ a TJ kupuje pro soutěže
i tréninky čtyři nové stoly. Podmínky pro tento sport jsou v naší obci dobré, ale
zájem zejména mládeže není těmto podmínkám adekvátní.

financí hráči investují z rodinných rozpočtů, což samo o sobě připomíná i začátky kopané v Dolních Bojanovicích.
Hraje se na asfaltovém hřišti za ZŠ, které je však po stavebních úpravách školy
v dezolátním stavu a bylo by nutné jej opravit. Doufáme, že v blízké budoucnosti
se podaří opravu provést, protože zájem o tuto hru je i mezi mladými organizovanými jak v jednotě Orla tak i v samotném oddíle, který si postupně vychovává
nástupce. Bylo by velkou škodou, kdyby tento sport, po kopané a stolním tenise
s největší tradicí, byl postaven před fakt, že díky nerugulérnímu hřišti bude jeho
činnost zastavena.
Mimo soutěžní utkání pořádá oddíl házené každoročně 5.července turnaj ročníků o pohár Jaroslava Hromka s účastí osmi, většinou místních družstev.
V roce 2002 se uskuteční jubilejní 10. ročník.

Zleva stojící: Antonín Vraňan, Petr Herka, Petr Fatěna, Roman Bílek, Tomáš Koliba, Karel Tychler,
Pavel Račický, Jaroslav Zástava.V podřepu: Tomáš Vrba, Pavel Bohun, Tomáš Damborský, Radek
Damborský, Jiří Čevela

Oddíl házené
Historie bojanovské házené začíná v roce 1984, a to zásluhou pana učitele
Jaroslava Hromka, který tento sport podporoval v hodinách tělesné výchovy na
tehdejší ZDŠ a dodnes se pravidelně zúčastňuje jak tréninků, tak i mistrovských
zápasů. Závodně, tj. účastí v soutěži „Sdruženého okresního přeboru“, začalo
mužstvo působit až v roce 1986, a to pod hlavičkou TJ Družstevník Dolní Bojanovice. Začátky tohoto družstva byly těžké, téměř nikdo nevěděl nic o taktice samotné hry, ale vznikaly i organizační a finanční problémy.
Díky velkému úsilí úzkému okruhu lidí zapálených pro tuto hru se postupem let
hodně zlepšilo a v roce 1998 družstvo postoupilo do divizní soutěže, kde hraje
dodnes, což je samo o sobě velkým úspěchem.
V roce 1999 byl klub zaregistrován na MV ČR a je samostatným právnickým
subjektem. Od této doby Obecní úřad poskytuje tzv. „dotace“ a zbytek nutných
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Horní řada zleva: Stanislav Lelka, Miroslav Polách, Josef Hřebačka, Lukáš Vojáček, Stanislav
Říha, Petr Turek. Dolní řada: David Vymyslický, Roman Řezáč, Petr Bohun, Jan Lelka, Vladimír
Vanek, Dominik Kos - brankář. Trenér Stanislav Lelka st. není na snímku.

Oddíl hokejbalu
Mužstvo bylo založeno v roce 1998 pod názvem TJO Snipper Dolní Bojanovice. V soutěžním roce 1999 – 2000 bylo družstvo přihlášeno do II. okresní hokejbalové ligy, kde se hned napoprvé umístilo na 6. místě z 8 účastníků.
V dalším soutěžním ročníku 2000 - 2001 se umístilo na hezkém 4. místě
a v soutěži slušnosti obsadilo 3. místo.
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Největšího úspěchu však mužstvo dosáhlo v ročníku 2001 – 2002, kdy se umístilo na výborném 2. místě, které zaručuje postup do vyšší soutěže.
V současné době mají hráči pod svým vedením i nadšené mladší a starší žáky
a trénují na provizorním hřišti ZŠ.
Stejně jako oddíl házenkářů i mladé hokejbalisty trápí, že pro svoji aktivitu nemají vhodný sportovní stánek jako tomu je u ostaních soupeřů. Určitě by stálo za
úvahu kompetentních osob a zastupitelů obce jak těmto družstvům pomoci, protože ne všichni mladí jsou talentovaní buď pro individuální sporty nebo hru na
hudební nástroje, které většinou financují samotní rodiče.
Rozvoji sportu by se v naší obci mělo určitě dostat větší podpory, protože
v dnešní době, kdy se denně přesvědčujeme o rostoucím počtu drogově závislé
mládeže (už i v naší obci!), je potřeba děti a mládež ke sportu doslova přitáhnout.
Bez základních podmínek to ovšem nebude možné, protože jenom samotné nadšení sportovců nestačí. O tom se v dávné historii přesvědčili i všichni Ti, kdo
zakládali kopanou v Dolních Bojanovicích.
Spartakiáda Dolní Bojanovice, rok 1980

Cvičení žen a zdravotní tělovýchova v Dolních Bojanovicích
Cvičení žen má v Dolních Bojanovicích dlouholetou tradici a bylo zahájeno v roce
1969 cvičitelkou Karlou Michalovičovou, která spolu s Marií Kaňovou absolvovala kurs cvičitelek ZTV.
Cvičilo se v sále „Horní“ hospody, který tehdy sloužil i pro stolní tenisty, žáky
základní devítileté školy jako tělocvična a v podstatě pro všechny společenskokulturní akce v obci.
Ke cvičení se tehdy přihlásilo asi 50 žen a protože to byly většinou mladé maminky, nebylo možné, aby navštěvovaly cvičení pravidelně a všechny. I tak se
vytvořil velmi dobrý kolektiv a postupně se začalo přecházet na cvičení s hudbou.
Další kurzy pak absolvovaly Růžena Líčeníková a Marie Dvořáková, které začaly
s cvičením vypomáhat. V roce 1978 se jako další cvičitelka připoji la Hana Holečková, která s ženami nacvičila hned několik vystoupení. V roce 1980 se asi
16 žen zapojilo do spartakiádního cvičení pod vedením H. Holečkové a M. Dvořákové a vystoupily s ním nejen v naší obci, ale i v Hodoníně, Kyjově, Domaníně
a Sokolově.
V roce 1985 se cvičenky zúčastnily celostátní spartakiády na Strahovském
stadionu v Praze.
V témže roce se cvičení přestěhovalo do nové tělocvičny ZŠ, kde je mnohem
více prostoru i možností. Začalo také pravidelné cvičení pro rodiče a děti s prvky
zdravotní výchovy pod vedením Hedviky Fukalíkové a zdravotní cvičení s prvky
jógy pro dospělé s cvičiteli Marií Bohůnovou a Jaroslavem Fukalíkem.
Cvičení žen bylo později nahrazeno novým druhem cvičení a to aerobikem pod
vedením cvičitelek Sylvy Bravencové a Aleny Zemanové.
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Před cvičením v Domaníně. Rok 1980. Zleva stojící: Esterková R., Křížová E., Filipovičová D.,
Řezáčová B., Kučerová L., Nešporová A., Kučerová M., Bílková B., Herková R.
V podřepu: Šindarová B., Holečková H., Hromková V., Mizerová M., Líčeníková R.
Ležící: Kašíková R., Pospíšilová M.

Dnes se cvičí stepaerobic a kalanetika, což jsou cvičení oblíbená, ale také
značně náročná. Cvičí se dvakrát týdně pod vedením cvičitelek Sylvy Bravencové a Štěpánky Šebestové.
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Úspěšní jednotlivci

Areál tenisových kurtů

Tenisový oddíl
Oddíl tenisu byl založen v listopadu 1983. Od roku 1984, kdy byl zbudován
v areálu TJ, vedle fotbalového hřiště, asfaltový kurt, probíhala veškerá činnost na
této hrací ploše. Pro soutěže, do kterých jsme se přihlásili v roce 1987, je nutné
mít minimálně 2 kurty. Proto jsme žádali MNV o zbudování antukových kurtů.
V roce 1989 bylo rozhodnuto, že tenisové dvorce vybudují na místě kynologického cvičiště v areálu Řešice. V roce 1990 byly vybudovány firmou „Sibera“ dva
tenisové kurty světové úrovně (tato firma vybudovala např. centrální tenisový dvorec na Štvanici v Praze). Třetí kurt se dobudoval v roce 1995, takže v současné
době máme tři dvorce vynikající úrovně. Kurty jsou využívány pro trénink dětí, pro
závodní i rekreační hru.
V současné době hraje družstvo dospělých krajskou soutěž a neoficiální okresní
soutěž „Slovácká liga“. Družstvo žáků již 3 roky nehraje žádnou soutěž, pro nedostatek chlapců.
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Josef Pospíšil, řecko - římský zápas
Josef Pospíšil se ve svých 18 ltech stal členem Slovanu Hodonín a zařadil se
do oddílu v řecko-římském zápase ve váhové kategorii nad 100 kg.
Po krátkém a těžkém tréninku v oddíle se zúčastnil ještě téhož roku svého prvního závodu Mistrovství republiky, kde se umístil na pěkném 4 místě.
Záliba a zároveň tvrdá práce se mu stává koníčkem, a tak následuje jedna
soutěž za druhou. Každoročně se zúčastňoval několika závodů nejen v naší republice, ale i v zahraničí (Rakousko, Německo, Belgie, Holandsko), kde se umístil
vždy na předních místech.
Za 20 let, kdy byl stále aktivním členem oddílu zápasníků Slovanu Hodonín,
získal na 35 diplomů a 23 medailí od 1. do 3. místa. Jen pro zajímavost uvádíme
některá ocenění.
V roce 1972 získal na mezinárodní soutěži v Plzni titul Mistra republiky v řeckořímském zápase nad 100 kg.
V roce 1983 získal ocenění – Nejlepšího sportovce roku okresu Hodonín
a v témže roce obdržel také titul MISTR ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.
V roce 1989 absolvoval kurs trenéra III. výkonnostní třídy v zápase řecko-římském. Jeho přáním a cílem bylo založení zápasnického oddílu juniorů v Dolních
Bojanovicích. Avšak nedostatek finančních prostředků na zakoupení speciální
žíněnky mu tento záměr nedovolil uskutečnit.
V březnu letošího roku se pan Josef Pospíšil dožil životního jubilea 50 let.
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Jan Jordán, karate
26-letý Jan Jordán se karate věnuje od
roku 1990. S tréninkem začal v hodonínském sportovním klubu Šin-mu pod vedením několikanásobného slovenského reprezentanta Milana Anderleho. Kariéru
závodníka začal ještě v dorostenecké kategorii a již jako junior byl nominovaný do
reprezentačního týmu ČR. V letošní sezóně 2001 – 2002 zvítězil v českém poháru,
na mistrovství ČR v Mladé Boleslavi obsadil 3. místo a v rámci reprezentace se zúčastnil ME federace EGKF v Rakousku,
kde obsadil výborné 2. místo v hmotnostní
kategorii do 65 kg.
Do dnešní doby má za sebou 61 soutěží
od oblastních až po mezinárodní, na kterých vybojoval 192 zápasů, z nichž 144 bylo
vítězných.
Marek Zelinka jako vítěz

Marek Zelinka, kick - box
Dnes 28letý Marek Zelinka začal s kick–boxem v roce 1994 v hodonínské klubu Šin–mu pod vedením Petra Blahy.
Prvních závodů se zúčastnil v roce 1996 a ještě v témže roce se stal mistrem
ČR ve fullcontactu v hmotnostní kategorii do 63, 5 kg. Vítězství mu vyneslo nominaci do reprezentačního týmu ČR, se kterým se zúčastnil ME v Dánsku, kde
obsadil vynikající 3. místo.
V roce 1998 obhájil titul mistra ČR a reprezentoval naši zemi na ME v tureckém
Istanbulu.
Nyní se kick – boxu věnuje už jen rekreačně.
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Vojtěch Klučák, kulturistika
Stal se členem oddílu kulturistiky v roce
1996.
Ve své první soutěžní sezóně obsadil
4. místo na Mistrovství Jižní Moravy juniorů
ve Zbýšově, 3. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v Brně a 4. místo na Mistrovství ČR ve Vyškově, kde kromě vítěze obou
moravských soutěží porazil všechny své
přemožitele a v silné konkurenci českých
závodníků se v žádném případě neztratil.
Získal si také sympatie diváků za nejlépe
vypracovanou horní polovinu trupu.
V případě dobrého finančního zabezpečení má šanci probojovat se i na Mistrovství ČR mužů a konkurovat daleko ostřílenějším borcům.
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Závěrečné poděkování patří všem tělovýchovným orgánům – Okresnímu sdružení ČSTV Hodonín, OFS Hodonín a župním svazovým orgánům, OÚ Dolní Bojanovice (i všem předchozím samosprávám), společnosti Kratina a.s. Dolní Bojanovice, VÚ 5123 Hodonín, ZŠ Dolní Bojanovice, všem sponzorům a podnikatelům,
kteří pomáhali a pomáhají celé TJ a oddílu kopané – za všechny alespoň,
SOB Dolní Bojanovice, Valtech Tors v.o.s.- Dolní Bojanovice, MND a.s. Hodonín, OD KVART Dolní Bojanovice, Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice a mnoha
dalším.
Poděkování patří také všem restauračním zařízením, především pak vinárně
„U Konšelů“, restauraci Myslivna, restauraci Obecní dům a všem dalším, kdo
jakýmkoliv způsobem podporovali a podporují činnost oddílu kopané a ostatních
sportovních oddílů v Dolních Bojanovicích.
Zvláštní poděkování patří všem zakládajícím, bývalým i současným členům TJ,
všem funkcionářům, trenérům, hospodářům, celému realizačnímu týmu a hráčům, kteří se podíleli a podílejí na činnosti celé TJ v Dolních Bojanovicích.

S přáním všeho dobrého a především sportu ZDAR !
- fotbalový oddíl TJ FK Dolní Bojanovice -

Tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice
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