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V letošním roce 2010 oslaví TJ Sokol Podlesí – K ivé  70 let od svého 
založení. Pokusme se podívat zp t, jak to vlastn  všechno za alo… 

Již p ed rokem 1940 za ali „oga i“ v obci K ivé hrávat kopanou. Za t žce
nast ádané peníze si koupili mí  a hráli, kde se dalo, pokud je nevyhnal 
majitel p íslušného pozemku. 
Tak rostli, trénovali a vyjednávali si mezi sebou zápasy, ve kterých 
nastupovala mužstva Podhájí, Brdky, K íky, Drážky, Br ov a další. 

horní ada zleva: Podzemný Zden k, Podzemný Alois, T etina 
Jaroslav, Škarka Josef, Li ák, Augustýn, Karban Stanislav,  
Mužík Josef 
dolní ada zleva: Zdráhala Eduard, Ma ák Jaroslav, Škarka Jan 

V roce 1940 však nastal skute ný „zlom“. Pan Richard Zdráhala, hlavní 
zakladatel S.K. K ivé, zorganizoval 2.listopadu stejného roku ustavující 
sch zi v hostinci „Na Drážkách“. Postaral se také o první dresy (sehnal 
slávistické). Vedl jednání s místními rolníky o odprodeji pozemk  ve st edu 
obce, kde bylo nejlepší místo pro vybudování h išt .
Nastala úmorná práce. S krumpá i, lopatami, železnými vozíky, ale hlavn
s velkým elánem nastoupili „ob tavci“. ekalo je hlavn  p emis ování
zeminy, ímž se dosáhlo vytvo ení rovné plán  na tolik vytoužené h išt .
13.dubna 1941 byla svolána také první valná hromada a byl ustanoven 
výbor. 

Kdo se tehdy p ed 60-ti lety o fotbal v Podlesí nejvíce zasloužil? 
Byli to pánové Richard Zdráhala, Vlastimil Indrák, Adolf Žlebek, Antonín 
Kutálek, František Janiš, František Kalusek, František Kurá , Jaroslav 
Tydla ka, Emil Kristek, František Baláš (tehdejší tajemník obce) a Josef 
Zetek (starosta obce). 
Na konci léta roku 1941 bylo h išt  dokon eno a slavnostn  otev eno 
p átelským utkáním s S.K. Valašské Mezi í í. lenem SFS se stává oddíl 
28.srpna 1941. 
Mužstvo bylo za azeno do III.t ídy Slezské župy fotbalové mezi mužstva jako 
Slavia Vysoká, S.K. Krhová, S.K. Janová, S.K. Valašské Klobouky, S.K. 
Zašová, S.K. Dolní Be va a další. 

Velkou pomoc s registrací a administrativní prací poskytli funkcioná i Slezské 
župy, zejména pan Pozdíšek, tehdejší p edseda S.K. Vítkovice.  
Na zápasy jezdili hrá i na kolech nebo chodili p šky, pouze ke vzdálen jším 
soupe m se jezdilo vlakem. Mužstvo bylo pro svoji slušnou hru, skromné 
vystupování a chování oblíbené i na h ištích soupe .
V tehdejších t žkých protektorátních dobách se da ilo provozovat fotbal i 
p esto, že n kte í hrá i byli nasazeni na práci v Ostrav  nebo N mecku.
P esto se „na erno“ vraceli dom  a v ned li se objevili na h išti v dresu. 

Nové období v innosti S.K. K ivé p ichází po roce 1945, kdy nov  zvolený 
výbor v ele s Josefem Hrabovským zajistil úpravu povrchu h išt  a jeho 
odvodn ní. Opat il se plot a nouzové p evlékárny, zlepšila se sedadla. 
V roce 1946 mužstvo vybojovalo postup do I.B t ídy, kde z stalo do roku 
1949. Velmi dobré výkony byly asto nám tem pro tisk.  
V sestav  se v té dob  objevovali Jindra St ižík, Jaroslav a Josef T etinovi,
Jaromír Forejtek, Zden k Podzemný, Josef Bártek, Bohumil Cverna, Josef 
Junek, Jaroslav Šindler, Vlastimil Dobeš, Ludvík T etina a další. Na sklonku 
roku 1949 se však p estalo da it, mužstvo se rozpadlo a oddíl z I.B t ídy
sestoupil. 

Mimo fotbal se da ilo organizovat i další akce, nap . turnaj v kuželkách nebo 
cyklistický závod 



oddíl S.K. K ivé – roky 1946-48

horní ada zleva: T etina Josef, Libosvár Rudolf, Ma ák Jaroslav, 
Stod lka Jaroslav, Zetek Jaromír, Bártek Milan, T etina Jaroslav 
dolní ada zleva: Palát Jaroslav, St ižík Jind ich, Oprchal Jaromír, 
Michut Jan, Mužík Pavel 

P išla léta padesátá. Docházelo ke sjednocení t lovýchovných hnutí a kluby 
byly za len ny do dobrovolných sportovních organizací. Poda ilo se získat 
finance na vybudování tolik pot ebných kabin. Za p edsednictví pana 
Richarda Zdráhaly hrálo mužstvo II.t ídu gottwaldovského kraje, skupina 
Sever. V tomto období se st ídaly úsp šné roky s mén  úsp šnými. V roce 
1954 se poda il postup do I.B t ídy krajské sout že, o dva roky pozd ji
následoval sestup, v roce 1959 návrat do této t ídy zp t. Velkým úsp chem 
skon il spartakiádní turnaj. Zde se 17.zá í 1958 naše mužstvo utkalo 
s ú astníkem II.ligy Jiskrou Otrokovice. Po tuhém boji jsme p ed návšt vou
neuv itelných 800 divák  prohráli 1:2. 
V této dob  se o dobré jméno místního fotbalu zasloužili nap íklad pan 
Jaroslav Ma ák, Jaromír Stod lka, Ludvík a Josef T etinovi, Jan Michut, 
Miroslav Zetek, Ladislav Prda, Pavel Mužík a další. Dorost v té dob  pod 
vedením Jaroslava Ma áka hrál dokonce i I.A t ídu kraje. 
Na po átku šedesátých let se poda ilo získat vlastnictví k pozemk m, na 
kterých bylo vybudováno h išt . V roce 1960 dochází ke zm n  názvu oddílu 
na TJ Sokol Podlesí. V polovin  šedesátých let bylo h išt  uzav eno a 
rozši ováno. Oddíl musel hrát své zápasy na h išti v Jarcové. Neda ilo se mu 
navázat na úsp chy z let minulých a sestoupil do nižší t ídy, v roce 1967 se 
po neúsp ších rozpadl oddíl dorostu. 

horní ada zleva: Kristek Pavel, Lukáš Jan, Holub Rudolf, Kremel Vojta, 
St ižík Jindra, Tydla ka Jaroslav, Ma ák Ji í, Ma ák Jaroslav st. 
dolní ada zleva: Stod lka Ladislav, Jure ka Pavel, Svá ek Ladislav, Kristek 
Petr, Ma ák Jaroslav ml. 



Rok 1968 op t znamenal postup do okresního p eboru. Pro chod oddílu bylo 
nejv tším problémem zajistit dostatek finan ních zdroj . Poda ilo se získávat 
pot ebné peníze i organizací jiných akcí nap . tradi ních Šib inek, karnevalu, 
brigádnickou výpomocí v místním JZD. 

V roce 1970 oddíl oslavil své 30-tileté výro í. Jak jinak než fotbalovým 
turnajem, kterého se ú astnila mužstva Urxovy závody Ostrava, Sokol 
Poli ná, Hrachovec a R ž ka. Domácím se poda ilo zvít zit, a tak oslavy na 
ve erní „Srpnové noci“ byly dvojnásobné. 
Léta sedmdesátá byla ve znamení astých zm n. St ídali se trené i, lenové
výboru, p edsedové. V roce 1975 hráli muži stále okresní p ebor a v kádru se 
objevilo pod vedením trenéra Mikuly dokonce 27 fotbalist . Následující roky 
ale nepat ily k t m nejzda ilejším. Mužstvu se neda ilo a sestoupilo až do 
III.t ídy. Situace se nezm nila ani v následujících letech, st ží se udrželi i 
v této t íd .

Morálka mužstva se zhoršovala, hrá i se bez omluvy neú astnili trénink .
Ani pro dorost a žáky nebyly tyto roky nejlepšími. 

Horní ada zleva: trenér Mikula, Kristek, Ma ák, Foltýnek, Ambrozek, Jakl, Žlebek 
Adolf 
dolní ada zleva: Tydla ka, Žlebek Jaroslav, T etina, Skýpala, Ost anský, Kneisl 

Na po átku osmdesátých let se da ilo trochu lépe, v letech 1983-84 byly 
p estav ny šatny a vybudováno sociální za ízení. Úsp šn jší roky se vrátily 
po roce 1987, kdy muži op t postoupili do okresního p eboru. V t chto letech 
podával výborné výkony branká  Milan Michut. St elecky se prosadil Miroslav 
Zahradil, mužstvo dokonce neprohrálo 23 utkání za sebou. 

TJ Sokol Podlesí založil i oddíl ZRTV a stolního tenisu. 
Koncem osmdesátých let se poda ilo získat nezbytné finan ní prost edky na 
úpravu h išt . Plocha se zazelenala krásným novým trávníkem a odm nou
všem nadšeným brigádník m byl tém  po 30-ti letech postup až do I.B t ídy 
krajské sout že. 

Kulaté „padesátiny“ se oslavily na nov  upraveném h išti a v novém 
politickém prost edí, které p išlo po zm nách v roce 1989. Pro TJ Sokol 
Podlesí to znamenalo ty letý boj o uznání vlastnických nárok  na pozemky, 
na kterých bylo h išt  vybudováno. V rámci restitucí totiž hrozilo nebezpe í
navrácení pozemk  p vodním majitel m. Našt stí se tak nestalo, ale tento 
problém se vyno il op t za n kolik let. Došlo také k vy ešení situace 
s nemovitostmi sokolovny, která pat ila oddílu kopané. 

horní ada zleva: Zetek, trenér Jure ka, vedoucí mužstva Žlebek, Košut, 
Ambrozek, Dunajský, Vilém, Foltýnek, Zahradil 
dolní ada zleva: Dostál, Bártek, Barbo ák, Horák, St ílka Petr, St ílka Pavel, 
Lasovský, tajemník Bártek 



V devadesátých letech došlo také k reorganizaci sout ží, v roce 1993 
mužstvo postoupilo do 1.A t ídy. Žáci z stali dlouhá léta v okresním p eboru 
Vsetínska. Historický úsp ch zaznamenal dorost v roce 1995, kdy pod 
vedením trenéra Foltýnka postoupil do župní sout že.
Muži zaznamenali historický úsp ch o 2 roky pozd ji. V roce 1997 se jim 
poda ilo postoupit do St edomoravské fotbalové župy. Od té doby se utkávali 
s velmi silnými soupe i, za kterými se asto jezdilo do zna ných vzdáleností 
(Mikul ice, Hodonín, Šardice apod.). O tento postup se zasloužili všichni 
hrá i, ale i trenér Karel Sikora a Jaroslav Kurá  z realiza ního týmu. V tomto 
roce došlo také ke zm nám ve výboru, kdy po dlouhých letech skon il
p edseda Milan Kardoš a také n kte í další lenové (Milan Bártek, p. Špurek, 
Kristek, Mrnuštík). Byl zvolen nový výbor v ele s Petrem Zb hem. innost 
nadále z stala r znorodá. Po ádaly se i další „nefotbalové“ akce – populární 
Šib inky pro dosp lé i d ti, tane ní zábava v lét  p ímo na h išti atd. 

Za zmínku také stojí úsp ch na zimním turnaji 1996 ve Valašském Mezi í í, 
který náš tým muž  vyhrál, když ve finále porazil Ju inku na pokutové kopy. 

Podzim 1997 byl v nové sout ži velmi náro ný, ale dobrými výkony na ja e
1998 se poda ilo v sout ži udržet. Krize nastala na podzim stejného roku, 
kdy mužstvo podávalo špatné výkony. Odešel trenér Karel Sikora a jeho 
místo zaujal Pavel Jure ka. Žádné zlepšení nenastalo, a proto po ukon ení 
sezóny 1998/99 muži sestoupili z posledního místa v tabulce zp t do I.A 
t ídy. V tší radost p inesli starší žáci, kterým se poda ilo op t zvít zit v jedné 
ze skupin okresního p eboru. 

Neoficiálním zahájením nové sezóny 1999/2000 se stal 1.ro ník 
mezinárodního turnaje „starých pán “, kterým vlastními silami po ádající 
stará garda dokázala, že o fotbal je v Podlesí stále zna ný zájem. Tohoto 
turnaje se ú astnila mužstva Borac Bakar (Chorvatsko), Hutisko-Solanec, 
Valašská Byst ice a domácí. Podzimní sezóna se rozjela pom rn  dob e pod 
vedením trenéra Pavla Jure ky a asistence ob as hrajícího Pavla Mikuly. 
Posléze se však výsledky zhoršily a mužstvo se propadlo v tabulce do 
spodní ásti. Stejná situace byla i u dorostu, úsp chy se mohla pochlubit jen 
ob  mužstva žák .

Na p elomu historických let 1999 a 2000 dochází k podstatným zm nám 
v Podlesí. Starý výbor je nahrazen novým za ú asti „starých pán “. Trénink 
muž  p ebírá Aleš Horák a Pavel St ílka. Trénink dorostu po odchodu p. 
Viléma a Plánky z stává na bedrech Jaroslava Ma áka ml. Ke starším 
žák m se vrací zkušený trenér Radek Dorotík a mladší žáky trénuje Josef 
Zetek. 
Jaro ukáže výsledky t chto zm n. Muži po slibných nad jích na špici tabulky 
nakonec z stávají v jejím st edu, stejn  jako dorost. Mladší žáci se stávají 
p eborníky okresu a starší žáci kon í na míst  jen o jeden stupínek horším. 
Nov  se v Podlesí objevuje tzv. p ípravka, kde je zhruba 20 chlapc  ve v ku
5-6ti let. Toto je také sm r a hlavní cíl nového vedení – p ípravou od 
nejmladších talent  zajistit lepší budoucnost pro fotbalový sport. Mládež 
v Podlesí má „zelenou“. 

Dostáváme se k dalšímu významnému jubileu – k 60-ti let m trvání fotbalu 
v Podlesí. V rámci oslav se v termínu 14. až 16. ervnence 2000 uskute nila
ada fotbalových i mimofotbalových akcí. Nejv tším tahákem byla ú ast 

internacionál  Slavie Praha, kdy se na h išti ukázala ada bývalých 
reprezentant . Jedinou smutnou stránkou t chto oslav bylo nep íznivé a 
chladné po así. P esto mají mnozí z nás tyto oslavy v pam ti.
Jak shrnout celé 60-ti leté období? 
Všechny nadšence, kte í se po celou dobu zasloužili o dlouholeté trvání 
místního oddílu, spojovala jedna spole ná „láska“ – nadšení k fotbalu. Není 
možné všechny vzpomenout a jmenovat. Možná se na n které v tomto 
bulletinu zapomn lo, ale v žádném p ípad  na n  nezapomn l místní fotbal. 
Bez žádného hrá e ani p edstavitele oddílu by nebylo možno dosáhnout 
takových výsledk  a úsp ch . Všichni jist  zaslouží up ímný dík a uznání 
nás všech. 

Co pop át místnímu oddílu do let p íštích? 
Hodn  dobrých a poctivých hrá , silnou základnu od t ch nejmenších 
sportovc , dobré sponzory a hlavn  celkové nadšení pro rozvoj tohoto sportu 
v místních podmínkách. 

Podlesí – ervenec 2000 



Týmy na ja e 2000 

horní ada zleva: trenér Van ura, Indrák, B locký, Bártek, Biernát, Dorotík, Joštic, 
Hajný, trenér Zetek, 
dolní ada zleva: Machala, Zetek, Kozák, Borák, Zavadil, Mikula, Skýpala, Van ura 
ležící zleva: Vondrák, Dzuik

horní ada zleva: B locký P., Obru a, Pernický, Folta, Hradil, Bártek, Kraus, Dorotík, 
Bernát, Skýpala D., Hajný, Kotala, Kozák, Ji i ný, Lasovský 
dolní ada zleva: Zetek, Skýpala P., Borák, Zavadil, Joštic, B locký T., Van ura, 
Mikula, Indrák, Machala          ležící zleva: Dzuik, Vondrák

horní ada zleva: ved. mužstva Kostelný, Santovják, Kypr, Ost anský, Mach, 
Pet valský, Horák, trenér Ma ák
dolní ada zleva: Adámek, Zahradní ek, Perutka, Vráj, Crla, Pernický 

horní ada zleva: trenér St ílka, Michut, Mikula Petr, Bedna ík, Ba a, Adámek Ji í,
Košut, Adámek Roman, trenér Horák Aleš 
dolní ada zleva: Gajdoš, Pernický, Barto , Mikula Pavel, Zahradil, Adámek Petr, 
Ma ák 



1940 – 2010 
oslavy 70.let založení fotbalového oddílu 

SK Slávia K ivé – TJ Sokol Podlesí 

Motto:
„ Zelená je tráva, fotbal to je hra, 

p i níž se honí 22 hrá  za kulatým nesmyslem, 
zvaným balón nebo mí ,

pod dozorem hlavního a dvou pomezních rozhod ích,
p ed p ihlížejícím davem bou livých 

a v n  nespokojených divák .“

Rok 2010 

Rok se s rokem sešel a náš fotbalový oddíl z Podlesí-K ivého, oslaví letos 
70.let od svého založení. Mnozí z nás mají v pam ti ješt  oslavy z p elomu 
tisíciletí, tedy roku 2000, kdy náš oddíl slavil 60.let své existence. Ješt  než 
se podíváme na uplynulých deset let, poj me se na chvíli podívat zp t po 
asové ose, tedy do historie. 

Naši úctu zasluhují nadšenci, kte í stáli u zrodu fotbalu v K ivém, nyn jším 
Podlesí. Pod kujme jim za vybudování h išt  na pozemcích místních 
zem d lc , majitel , nejprve pronajatých, pozd ji odkoupených. 
Administrativní chyby v zápisech do katastrálních map a pozemkových knih 
v minulosti p ipravily oddílu velké problémy p i soudních p ích o vlastnictví 
h išt .

P es veškeré problémy v celém pr b hu innosti oddílu se zám r
zakladatel  poda il. Fotbal si našel cestu tém  do všech rodin v obci. 
Prvotní cíl – zapojení mládeže, od t ch nejmenších až po dorost do 
sportování, pro ty dosp lé „ogary“, kte í se prohán li týden co týden po 
okresních i krajských trávnících, nebo škvá e, to byla relaxace po týdenním 
pracovním vytížení. 

Nez stávalo jen u sportování, oddíl po ádal mnoho kulturních a 
spole enských akcí, zábav a šib inek pro širokou ve ejnost v obci i okolí. 

lenové se aktivn  zapojovali do brigádnických akcí podle hesla „ud lej si to 
sám“. Týkalo se to oprav h išt , kabin a celého sportovního areálu, který je 
chloubou obce dodnes. 
A nyní se vrhn me na rekapitulaci, co vše se událo za posledních deset let 
do sou asnosti. A byla toho spousta… 

V letech 2000-02 m l výbor p i dnešním pohledu neuv itelných 9 len .
V ele stál p edseda Pavel St ílka, místop edsedové byli Radomír Dorotík a 
Josef Zetek, hospodá  oddílu byl Zbyn k Nosálek, tajemníkem Miroslav 
Ma ák a lenové byli Jan Kostelný, Pavel Jure ka, Zden k Šrámek a 
Radomír Oprchal. A léta to byla pilná jak na zeleném trávníku, tak i mimo 
n j. V lét  roku 2001 se konala výstavba nové tréninkové plochy spojená 
s rekonstrukcí travnaté plochy a odvodn ním h išt . Mladá generace si už to 
asi nepamatuje, ale p vodn  na míst  sou asné tréninkové plochy stály 
pr lezky a menší, d evnaté porosty.  



Sezóna 2000-01 

Tato sezóna se stala milníkem pro starší žáky. Ti vybojovali 2.místo ve 
finálovém turnaji o okresního p eborníka a zajistili si postup do krajské 
sout že. Mladší žáci dokonce se stali okresním p eborníkem. Pod t mito
úsp chy se podepsali trené i Radek Dorotík, Luboš Lasovský (starší žáci) a 
Josef Zetek, Old ich Van ura (mladší žáci). Dorost vybojoval hezké 3.místo 
v krajské sout ži pod vedením trenér  Radka Oprchala a Jaroslava Ma áka. 
Muži se díky vít zství v posledním zápase na p d  Fryštáku zachránili 
v hodin  dvanácté v 1.A t íd . V této dob  vedl tým trenér Pavel 
Zahradní ek. 
V lét  2000 se nov  založila p ípravka, tedy tým t ch nejmenších 
benjamínk . Tým v okresním p eboru vedli trené i Petr St ílka, Pavel Jure ka
a Petr Gajd šek. 
V pozadí t chto úsp ch  se odehrávala velká, ale mimo fotbalová bitva. Náš 
oddíl se soudil o pozemky pod h išt m a dokonce hrozilo, že v p ípad
neshody by fotbal v Podlesí mohl i skon it… 

Sezóna 2001-02 

První sezóna v krajské sout ži se žák m povedla. Starší i mladší žáci 
skon ili ve st edu tabulky. 
Ve st edu tabulky také kon í ve své premiérové sezón  p ípravka. Ta svá 
utkání hrává pouze na p lce h išt .
Dorost v krajské sout ži kon í na p kném 4.míst . erná je sezóna ale pro 
muže. T m se nepoda ilo zachránit v 1.A t íd  a padají o sout ž níž, do 1.B 
t ídy.
Na konci roku 2002 dochází ke zm n  výboru. Ten p vodní s p edsedou 
Pavlem St ílkou nahrazuje výbor nový, v ele s Alešem Horákem. 
Místop edseda je Zden k Bazala, hospodá  Petr Be o, tajemník Ji í Adámek 
a lenové jsou Adolf Žlebek, Ludvík Šimurda, Petr Zb žek. 

Sezóna 2002-03  

V pr b hu roku 2003 se poda ilo vy ešit dlouholetý spor o pozemky pod 
h išt m. Náš oddíl si tak kone n  m že definitivn  vydechnout. Pod kování 
zaslouží m sto Valašské Mezi í í a STV.
V lét  roku 2003 dochází k velké rekonstrukci kabin. Staré a již nevyhovující 
kabiny jsou tém  zbourány a na jejich míst  vyrostla nová, rozší ená stavba, 
kterou tvo í 3 kabiny pro mužstva, kabina pro rozhod í, místnost pro 
hospodá e (dresy, mí e, pom cky, atd.) a nezbytné sociální zázemí. 
Po fotbalové stránce kon í muži na 7.míst  v 1.B t íd  pod vedením trenéra 
Foltýnka. Dorost kon í na p kném 6.míst  v krajské sout ži pod vedením 
trenér  Tomáše T etiny a Martina Kollára. Starší i mladší žáci kon í ve 
spodní polovin  tabulky krajské sout že. Na 5.míst  kon í p ípravka 
v okresním p eboru.

rekonstrukce kabin – léto 2003 



nové kabiny – léto 2003 

Sezóna 2003-04   

Muže nov  vede trenér Karel Urbánek a tým kon í na 6.míst  v 1.B t íd .
Dorost kon í na 9.míst  v krajské sout ži. Starší žáci kon í v krajské sout ži 
na 13.míst . Mladší žáci kon í na 12.míst  taktéž v krajské sout ži, tým 
vede Pavel St ílka a Pavel Ková . P ípravku vede trenér Gajd šek a tým 
kon í na 5.míst  v okresním p eboru. 

Sezóna 2004-05  

Na za átku roku 2005 dochází k menším zm nám ve výboru. Kon í
místop edseda Zden k Bazala a lenové Ludvík Šimurda, Adolf Zb žek. Na 
jejich místa nastupují Jaromír Harvánek, Miroslav Ma ák a Anna 
Bedna íková. Tato sezóna se bohužel zapsala erným písmem v mužské 
kategorii, našt stí ale jen nakrátko. Tým totiž kon í na posledním 14.míst

v 1.B t íd  a padá do okresního p eboru. Tým byl složen z velmi mladých 
hrá  v okolí 20-ti let a t m se sout ž nepoda ilo zachránit. 
Dorost pod vedením trenér  Zavadila, Nosálka a Bedna íka kon í na 7.míst
v krajské sout ži. 
Starší žáci kon í na 8.míst  v krajské sout ži pod vedením trenér  Zetka a 
Ma áka. A mladší žáci kon í ve stejné sout ži na 12.míst , pod vedením 
trenéra St ílky a asistenta Žlebka. 
P ípravka pod vedením trenéra Gajd ška kon í v okresním p eboru na 
4.míst .

Sezóna 2005-06  

Ješt  p ed za átkem této sezóny dochází ke zm n  výboru. Ten p vodní 
pod vedením Aleše Horáka odchází. Nov  zvolený výbor vede p edseda 
Miroslav Harvánek, tajemníkem je Miroslav Ma ák, mezi leny je také nap .
Anna Bedna íková. 

Cíl pro tuto sezónu byl jediný a to návrat muž  do 1.B t ídy. K tomu m lo
také pomoct a pomohlo angažování velkých posil – Zuza ák, Kundrát, 
Mizera a Volek. Na podzim vedlo tým duo trenér  Barbo ák-Jure ka a tým 
skon il na 2.míst  s malou ztrátou na vedoucí Kate inice „B“.  
P ed jarní ástí prob hly v týmu velké zm ny. Z výše jmenovaných posil 
nez stal nikdo, skon il také trenér Barbo ák. Do týmu se ale vrátili brat i Petr 
a Roman Adámkové. Jako hrající trenér p sobil Roman Adámek. Týmu se 
nakonec poda ilo p edstihnout ve finiši Kate inice „B“ a mužstvo si 
vybojovalo postup zp t do 1.B t ídy, kde ur it  pat í.
Dorost pod vedením trenér  Zavadila a Dorotíka kon í na p kném 4.míst
v krajské sout ži. Se 17 brankami se blýskl Pavel Blažek. 
Starší žáci kon í na 11.míst  v krajské sout ži, ale v d sledku nedostatku 
hrá  jsou nuceni se ze sout že odhlásit. Mladší žáci pod vedením Pavla 
St ílky a Martina Riegera kon í také na 11.míst  ve stejné sout ži. 
P ípravka pod vedením dvojice Gajd šek-Bayer kon í na 5.míst  v okresním 
p eboru. 



Sezóna 2006-07  

B hem této sezóny dochází ke zm nám ve výboru, od 1.1.2007 se stává 
p edsedou Miroslav Ma ák. Ve výboru dále nov  p sobí tajemník Tomáš 
Adámek, hospodá  Libor Vykydal a jako lenové p sobí Ji í Adámek, Ond ej
Mach .

Tato sezóna p ináší další velký milník v historii našeho oddílu. Dorostu se 
pod vedením Martina a Jaroslava Ma áka poda ilo vyhrát krajskou sout ž a 
tým si vybojoval postup do krajského p eboru. St elecky se blýskli Gorej s 24 
a Pavel Blažek s 22 brankami. 
Muži kon í na 8.míst  v 1.B t íd . Tým má ale problémy s trenérem, který se 
nepoda il sehnat, a tak v tšinu sezóny vede tým Josef Zetek. Starší žáci 
spojení s mladšími žáky pod vedením trenér  Martina Riegera a Tomáše 
Adámka kon í na 10.míst  v okresním p eboru. Týmu ale odešly všechny 
v kové generace a tak pro nedostatek hrá  se musí starší žáci pro další 
sezónu zrušit. To je moc smutné, když vezmeme v potaz to, že ješt  p ed
sezónou mohl hrát tým krajskou sout ž. 
Jak bylo uvedeno výše, v této sezón  mladší žáci z d vodu nedostatku 
hrá  nebyli a hráli spojeni se staršími žáky. 
P ípravka pod vedením trenéra Bayera kon í na 4.míst  v okresním p eboru. 
V týmu se blýskl velký talent Petr Žlebek, nejlepší st elec sout že se 37 
brankami.  

Velkým bodem tohoto léta 2007 byla p íprava na novou sout ž staršího a 
mladšího dorostu v krajském p eboru. Zde bylo nutno vytvo it dva týmy 
dorostu a zajistit ideální podmínky pro sout ž. Proto dochází ke spojení 
dorost  se sousední Poli nou a k dalšímu dopln ní hrá i z okolních tým .
Touto cestou bychom i nyní, po n kolika letech, rádi pod kovali za 
spolupráci oddílu Poli ná.

V lét  roku 2007 dochází k další významné rekonstrukci v areálu h išt .
Staré, železné a nevyhovující zábrany nahrazují nové, moderní sít .

nové, sí ované zábrany – léto 2007 

muži – sezóna 2006/2007 



Sezóna 2007/2008  
V zim  dochází ke zm nám ve výboru, ze kterého odchází p edseda Ma ák
a lenové Ji í Adámek a Ond ej Mach . Od 3.2.2008 do ela nastupuje 
p edseda Josef Zetek, tajemníkem z stává Tomáš Adámek, hospodá em 
Libor Vykydal a jako lenové nov  p sobí Jan Zahradní ek, Ji í Pernický a 
Miroslav Bártek. Výbor má hlavní cíl nelehký, a to dostat oddíl z finan ních 
dluh  a problém . Na tomto problému od prvních dní usilovn  pracuje. 

Ješt  p ed sezónou je nov  založeno „B“ mužstvo muž , p evážn  složeno 
z hrá , nedávno p sobících v krajském p eboru. Jako trené i p sobí Aleš 
Horák a Milan Pernický. Týmu se povedl husarský kousek a hned v první 
sezón  vyhrává sout ž a postupuje do III.t ídy. 
„A“ mužstvo muž  kon í na 8.míst  v 1.B t íd . St elecky se blýskl Roman 
Adámek, autor 23 branek. Tým vede trenér Zetek. 
Starší dorost p i své premiérové sezón  v krajském p eboru kon í na 
13.míst . Tým dál vede dvojice Martin a Jaroslav Ma ák. Mladší dorost pod 
vedením trenéra Lu ka ernocha kon í na 10.míst .
Starší a mladší žáci díky meze e v ro nících a nedostatku hrá  bohužel 
nejsou. Práv  kv li této meze e a výhledu do budoucna uskute nil výbor 
nábor nových žá k . P ípravka pod vedením trenér  Foltýnka st. a Bajera 
kon í na 4.míst  v okresním p eboru. 

V lét  2008 probíhají další práce na h išti, tentokráte se jedná o rekonstrukci-
zatravn ní šestnáctek. 

rekonstrukce brankoviš , zatravn ní – léto 2008 

Sezóna 2008/2009  

Výboru se p ed touto sezónou poda ilo získat novou trenérskou dvojici pro 
„A“ tým muž , nastupují zde Zden k Veselý a asistent Lubomír abla. 
V jarní ásti sout že ale tým již vede pouze Lubomír abla. Mužstvo kon í
celkov  na 7.míst  v 1.B t íd .
Muži „B“ po svém postupu ukázali svou kvalitu i ve III.t íd  a celkov  skon ili 
na 6.míst .
Starší dorost pod vedením trenér  Martina a Jaroslava Ma áka kon í
v krajském p eboru na 12.míst . Tým se ale po sezón  odhlašuje z d vodu
nízkého po tu hrá . Složit dv  mužstva dorostu bylo již nereálné. Mladší 
dorost pod vedením ernocha kon í na 11.míst .
Starší žáci v této sezón  op t nejsou z d vodu nedostatku hrá  v této 
v kové kategorii. 
Mladší žáci jsou nov  založeni a pod vedením trenéra Tomáše Adámka 
kon í na celkovém 8.míst  v okresní sout ži. 
P ípravka pod vedením trenér  Jaroslava Foltýnka st. a ml. kon í na p kném 
3.míst  v okresním p eboru. 

každoro ní karneval pro d ti, Šib inky, po ádané v únoru 



Sezóna 2009/2010 

V zim  dochází k drobným úpravám ve výboru. Jako len kon í Jan 
Zahradní ek. O údržbu h išt  se stará Josef Zetek ml. 

Na konci ervna se výboru poda ilo uskute nit 1.ro ník turnaje v malé 
kopané, který svou velkou ú astí celk  pot šil po adatele a dle ohlas  se 
také povedl. Výbor i do budoucna plánuje pravideln  uskute n ní tohoto 
turnaje na konci ervna, jen letos musel turnaj ustoupit oslavám.  
P ed startem sezóny dochází k rekonstrukci st ída ek, staré a nevyhovující 
jsou nahrazeny novými, plastovými. 
P ed sezónou se d jí op t n které zm ny, hlavn  na trenérských postech. 
Muže „A“ vede nov  Roman Adámek, tentokrát ist  jako trenér. Dorost 
v krajské sout ži vede dvojice Radek Zahradil a Tomáš Adámek. Mladší 
žáky vede Jaroslav Foltýnek st. a ml. A p ípravku trénuje Pavel St ílka. 
Sezóna se našim tým m vcelku povedla. 

1.ro ník turnaje v malé kopané – erven 2009 

Muži „A“ po podzimu dokonce vedli tabulku 1.B t ídy, ale po slabším jaru 
nakonec kon í na 3.míst . Pro mladý tým je to ale p íslib do budoucna. 
Muži “B“ po výborném podzimu se na ja e propadli tabulkou a kon í na 
9.míst .

Dorost kon í na 13.míst  a díky reorganizaci sout ží musí opustit krajskou 
sout ž a sestoupit do okresního p eboru. To je velká škoda, protože 
v krajských sout žích p sobil tým od roku 1995. 
Mladší žáci kon í sezónu na p kném 4.míst  v okresním p eboru. 
A p ípravka se umís uje taktéž na 4.míst  v okresním p eboru. 

Pomalu jsme se dostali až do sou asnosti, léta 2010. Výboru se poda ilo 
zorganizovat oslavy 70.let založení oddílu, víkend 26. a 27. ervna 2010 
bude pat it jak dosp lým, tak i d tem. Plány jsou velké, p ijede stará garda 
Baníku Ostrava, nastoupí také hokejisté HC Bob i Valašské Mezi í í a na 
h išti se krom  toho objeví také ada dalších zvu ných jmen. Doufejme, že 
se vše povede podle programu a snad nám i ten naho e nad lí hezké 
po así. 

A jaké jsou plány do budoucna?  
T ch je hned n kolik. Výbor by rád vybudoval multifunk ní h išt  s um lým 
povrchem místo sou asných betonových kurt . Toto h išt  má dnes již 
pomalu každá obec a pro náš oddíl by bylo velkým p ínosem – trénování 
kdykoliv b hem roku, osv tlení, atd. to vše by bylo velkým pozitivem. Dále 
výbor plánuje rekonstrukci tréninkové plochy v etn  odvodn ní h išt
hlavního. 
Po fotbalové stránce je naší prioritou íslo jedna práce mládeží, tedy 
dostatek hrá  od p ípravky až po dorost a s tím spojené ideální podmínky 
pro trénování. D ležitá je také výchova hrá  a ne jenom fotbalové úsp chy.
Dalším plánovaným bodem je stavba d tského koutku a zábavy v areálu 
h išt . A tím nejv tším plánem je rekonstrukce „autobusu“, který by se 
p em nil na klubovnu s vnit ním využitím.  
Uvidíme, co vše se nám poda í zrealizovat… 



Nyní je as na pod kování. Tak, jak to v život  chodí, n co nového se rodí, 
staré zaniká. Tak je to i s lidmi. Proto vzpome me u p íležitosti výro í oddílu 
s pietou všech, kte í se o rozvoj kopané v obci zasloužili, svojí prací 
zanechali v oddílu i na h išti nesmazatelnou stopu a bohužel již odešli do 
velkého fotbalového nebe. 
Proto všem, co se zasloužili o fotbalové úsp chy, t m, co jsou stále aktivními 
leny oddílu TJ Sokol Podlesí, t m, co vychovávají fotbalovou mládež od 

benjamínk , mladší a starší žáky a dorost, divák m, p íznivc m a v dnešní 
dob  i sponzor m, bez nichž by se fotbal ani nedal hrát, pat í obdiv a velké 
DÍKY !!! 

Text neprošel jazykovou úpravou 
Podlesí - erven 2010 

Fotky ze sou asnosti 

p ípravka – jaro 2010 

mladší žáci – jaro 2010 

dorost – jaro 2010 



muži „B“ – jaro 2010 

muži „A“ – jaro 2010 
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