Oddíl kopané Halenkovice
sešit od Ladě Maňáska, donesl 27.1. 2019,
záznamy jeho otce Vincenta Maňáska jako trenéra (vedoucího?) mužstva o činnosti v roce 1962 a
1963.
Číslování stránek podle původního sešitu. Psáno tužkou, sešit A4 bez linek.
Přepis Ing Ant. Slaník od 28.1.2019 do 4.2.2019
str. 1.
1962
Pro nepříznivé počasí na jaře a nezpůsobilost hřiště nemělo I. mužstvo žádné přípravné přátelské
zápasy a bez zimní průpravy nastoupilo k 1. mistrovskému zápasu (8./4.) ve Lhotě u Malenovic v
sestavě Gracla, Strmiska, Spáčil, Vojtek, Blabla, Zapletal, Blažek, Horka Fr., Horka ml,Kocián Fr.,
Beránek, Maňásek Jos. Beránek v zahájení zápasu si zvrtl nohu a odstoupil. Výsledek zápasu 1:2 pro
Lhotu bylo pro nás zklamáním. Branku dal Blažek. Lhota vyrovnala a z nařízené penalty za ruku
Spáčila a ujala se vedení. Na výsledku se už nic nezměnilo. Bylo to částečné podceňování soupeře
od některých hráčů. Naše mužstvo mělo převahu, kterou nedovedlo po stránce střelecké využít.
Naopak stačila jedna chyba obrany a ztráta 2 bodů.
Str.2.
K druhému mistrovskému zápasu nastoupilo naše mužstvo na našem hřišti se Sokolem
Komárov(15./4.) a výsledek další překvapení 0:1 pro Komárov. Naše mužstvo mělo přímo drtivou
převahu hlavně v 1. půli ovšem na výsledku se nic nezměnilo. Velmi špatná střelba a jak už to bývá
před brankou samá klička a nerozhodnost. Naopak hosté dali branku z dálky. Při větší pozornosti
branaře nemusela být a tím ztráta dalších 2 bodů.
Sestava Gracla, Strmiska, Spáčil, Vojtek, Kašpárek Vašek, Zapletal J, Blažek, Horka, Beránek,
Maňásek, Strašák, Vičánek Jos.
Nejlépe zahrála záloha stále tlačila útok do předu, ten ovšem nevěděl kam patří míč.
Str.3.
K třetímu mistrovskému zápasu (23./4.) v Kvítkovicích nastoupilo naše 1. mužstvo v sestavě Gracla,
Strmiska, Spáčil, Zapletal Jos, Kašpárek Vaš, Blažek, Kníchal Mir, Horka Fr, Maňásek, Strašák,
(Zapletal Fr). Oporu mužstva byl Gracla, který schytal řadu střel. Naše mužstvo hrálo celý 1. poločas
o 10 hráčích a v poločase prohrávalo 1:0. Ve druhém poločase nastoupil v záloze Zapletal Fr a hra se
vyrovnala na 1:1 potom však Zapletal zavinil ruku a penaltou se domácí ujali vedení a na výsledku
2:1 pro domácí se již nic nezměnilo. Branku Blažek. Při vypisování zápisu jsme hledal Janečkovu
registračku se kterým jsme počítali v bráně. Byl jsem pro ni i doma zajetý, ale registračky nebylo a
není doposud.
Str.4.
Ke čtvrtému mistrovskému zápasu na našem hřišti jsme nastoupili (1./5.) proti Sokolu Mysločovice
v následující sestavě Gracla, Strmiska, Kníchal Mir, Vojtek Jos, Blabla, Horka Fr, Strašák, Maňásek
Jos, Horka ml, Spáčil, Kašpárek Vaš. Branky Horka, Strmiska.
Str.5.
K 5. mistrovskému zápasu zajíždí (13./5.) naše družstvo do Březůvek v této sestavě: Gracla, Strmiska,
Kníchal Mir, Zapletal Jos, Kašpárek Vaš, Horka Fr, Blažek, Spáčil, Kocián Fr, Maňásek Jos, Horka
ml.
Naše mužstvo zahájilo celkem dobře a asi v 10 min se ujali vedení brankou z dálky Kašpárek Vaš.
Hra byla celkem vyrovnaná a po zásluze se rozešla mužstva s nerozhodným výsledkem 2:2.

Branky: Kašpárek Vaš a Kocián Fr. Byl to od našeho mužstva celkem úspěch vzhledem k tomu že
bylo velmi špatné počasí zima a pršelo po celý den.
Str.6.
K 6. mistrovskému zápasu 20. 5. zajíždí naše mužstvo do Pohořelic. Jelo se na motocyklech zima
byla a pršelo po celý den. V Pohořelicích jsme také pohořeli a byla to taky naše největší porážka 8:0.
Zápas byl zahájen a našich hráčů bylo na hřišti 7. Pak nastupovali jeden po druhém až jich byl plný
počet. V prvém poločase jsme prohrávali 2:0 což nebylo nejhorší, když za stavu 1:0 pro domácí
neproměnil Spáčil penaltu. Terén byl velmi kluzký ovšem pro oba soupeře. Ve druhém poločase přešel
do útoku Kašpárek Vašek ze zálohy což nedostal příkaz ke změně a katastrofa přišla. Domácí útočníci
stříleli branku za brankou a od větší porážky nás zachránil poslední hvizd.
Str.7.
Mužstvo nastoupilo v sestavě: Gracla, Strmiska, Kníchal, Vojtek, Kašpárek Vaš, Horka Fr, Blažek,
Kocián Fr, Spáčil, Maňásek Jos, Štěpaník.
Podotýkám, že porážka nemusela být tak krutá kdyby v tomto případě neopustil své místo Kašpárek
Vaš, proto, že nakonec byl pro nesportovní chování vyloučen čímž své mužstvo poškodil. Tak to
vypadá, když se nedodržuje kázeň a dělá si každý co chce.
Str.8.
K 7. mistrovskému zápasu 27./5. nastoupilo naše mužstvo proti Rackové v sestavě: Gracla, Strmiska,
Zapletal Jos, Horka Fr, Blabla, Kašpárek V, Spáčil, Kocián Fr, Horka Karel, Maňásek Jos, Strašák
Jos. Branky: Horka Karel, Gracla z penalty.
Naše mužstvo podalo pěkný výkon a po zásluze zvítězilo.
Velmi dobře se uvedl ve středu útoku Karel Horka. S přehledem rozehrával míče spoluhráčům a
nezapomínal na střelbu.
Jeho pěkné proniknutí mezi zadáky a umístěná střela do sítě svědčí o jeho přehledu, klidu a
pohotovosti. Takových útočníků by bylo potřeba po celé šíři útoku.
Str.9.
K 8. mistrovskému zápasu 3./6. zajíždí naše mužstvo do Malenovic. Nastoupilo v sestavě: Gracla,
Strmiska, Kocián Fr, Blabla, Zapletal Jos, Horka Fr, Blažek, Vojtek, Horka K, Maňásek Jos, Strašák
(Spáčil), Kašpárek. Výsledek 7:1 pro domácí. Branku Strašák Jos, Poločas 2:1.
Zápas byl zahájen v plném tempu a naši byli domácím rovnocenným soupeřem v prvém poločase
nevyužili dvě vyložené šance. Do druhého poločasu nastaly změny v obou mužstvech ovšem v náš
neprospěch. Branky se nám sypaly jedna za druhou a byla to naše největší porážka po Pohořelicích.
Zase tu byla chyba že mužstvo bylo měněno když k tomu nejsou důvody.
Str.10.
K 9. mistrovskému zápasu u nás 10.6. nastoupilo naše družstvo proti Sokolu Ořechov. Výsledek 4:0.
Branky: Horka Fr, 2, Blabla a Kocián . Gracla, Strmiska, Spáčil, Kašpárek V, Zapletal Jos, Blabla,
Strašák, Maňásek , Horka, Kocián Fr, Blažek.
Naše mužstvo bylo po všech stránkách lepší a zaslouženě zvítězilo. Tím jsme ukončili soutěž a
obsadili v tabulce 6. místo.
Str.11.
Sokol Kudlovice pořádal čevence turnaj, na který jsme byli pozváni. Turnaje se zúčastnila tato
družstva Sokol Jankovice, Sokol Halenkovice, Traplice a Kudlovice. Po rozlosování hráli:
Traplice Sokol Jankovice 1:1. Zápas skončil nerozhodně a podle proposic se měl rozhodnout střílením
jedenáctek. Každé družstvo 5x střílelo jednou Traplice podruhé Jankovice což oba splnili na 100%.
Nakonec vyhrály Jankovice losem a postupovaly.

Ve druhém zápase následovalo naše mužstvo ve velmi pozměněné sestavě poněvač se polovina hráčů
nedostavila. Nastoupili Gracla, Kníchal, Strmiska,
Str.12.
Kašpárek, Juřena, Zapletal Ant, Blažek, Masař Jos, Hamrlík Jar, Bačík, Maňásek Jos a Kocián Jos.
Branky: Maňásek Jos 2, Kašpárek V. V průběhu zápasu jsme prohrávali 4:0 a dotáhli jsme to na 4:3
což bylo celkem uspokojivé. Ke 3. zápasu jsme nastupovali bez odpočinku proti Traplicím jako
poražený s poraženým. V průběhu zápasu jsme se ujali vedení brankou Kašpárek V. A to bylo vše pak
přišli ke slovu Traplice a vyhrály zápas 6:2 . Na našem mužstvu bylo znát ke konci zápasu únavu a
většinou bránilo.
Ke 4. zápasu nastoupili vítězové Kudlovice – Košíky jako finalisté. Kudlovice hladce zvítězily 5:0.
Pořadí: 7:1 1. Kudlovice
1:6 2. Košíky
7:2 3. Traplice
4:10 4. Halenkovice
Naše mužstvo skončilo na posledním místě. Jako důvod uvádím velkou nezodpovědnost hráčů, kteří
se nedostavili ani neomluvili. Za takových okolností se těžko vyhrává ještě k tomu když se netrenuje
a nejeví zájem o kopanou.
Str.13
Sokol Halenkovice pořádá memoriál Františka Lochmana za účasti těchto mužstev:
Sokol Spytihněv, Sokol Pohořelice, Kvítkovice a Halenkovice.
Mužstva hrála každý s každým a nakonec rozhodly body a score.
Jako 1. zápas zahájilo naše mužstvo s Kudlovicemi. Výsledek 2:1 pro Kudlovice. Branku Maňásek
za nás. Přesto že se nedostavili hráči včas, zařadili jsme do mužstva dorosty kteří se celkem uvedli a
zápas při lepší střelecké pohotovosti se mohl vyhrát.
Mužstvo nastoupilo v sestavě: Juřena Zd, Gracla, Ulica, Blabla, Kašpar, Kocián Fr, Zapletal Ant,
Horka Fr, Bačík, Silný, Strašák, Maňásek Jos, Hamrlík, Kníchal M.
Ve druhém zápase nastoupila proti sobě družstva Sokol Spytihněv – Sokol Pohořelice. Zápas byl
celkem vyrovnaný jenom že nese stín a sice při souboji spadl Večeřa ze Spytihněvi a zlomil si ruku.
Byl odvezen sanitkou na úrazovku po ošetření se vrátil, ovšem že jako marod divák. Výsledek 2:0.
Ve třetím zápase nastoupili naši proti Spytihněvi a vyhráli 1:0. Branku : Silný
Ve 4. zápase hráli Kudlovice Pohořelice výsledek 2:2
V 5. zápase Spytihněv - Kudlovice 1:2.
Str.14.
Na 1. místě se umístily Pohořelce
5:2 5 /bodů/
„ 2. „
„
Kudlovice 5:3 5
„ 3. „
„
Halenkovice 2:3 2
„ 4. „
„
Spytihněv
4:0 0
Protože Pohořelice vyhráli pohár po 3 stali se tak definitivně držitelem poháru a tím také skončil
Memoriál Fr. Lochmana .
Str.15.
Podzimní kolo bylo rozlosováno a do tabulky IV. třídy a bylo zařazeno 7 mužstev Malenovice,
Mysločovice, Komárov, Halenkovice, Vel. Ořechov, Březůvky a Lhota. Postoupili Kvítkovice,
Pohořelice. Racková byla převedena na jiný okres.
K prvnímu mistrovskému zápasu 26.8. jsme jeli do Březůvek. Situace před odjezdem byla velmi
špatná co se týká docházky hráčů. K zápasu nastoupili hráči v sestavě Langr Zd, Kocián Fr, Sudolský
Ant, Vičánek Jos, Kašpárek Vaš, Kníchal M, Maňásek Jos, Marholt Jar, Horka Fr, Silný a Kašpar.
Výsledek 4:1. Branky Marholt Jar 3, Maňásek Jos 1. Už v autobuse jsme uvažovali jak mužstvo
postavíme nakonec vše dobře a k velkému překvapení dopadlo.

Str.16.
Naši hráči začali s velkou chutí pěkně si přihrávali a střelecky překvapil Jar Marholt pěknými z
rychlých útoků střelenými brankami. Také Zd. Langr jako branař zachytal velmi spolehlivě s klidem
což mě překvapilo. Za pěknou kombinační hru zakončenou střelbou zasluhuje pochvalu celé mužstvo.
Při skončení zápasu jsem gratuloval rozhodčímu který píská 1. a třídu za jeho výborný objektivní
výkon. On mě zase na oplátku, že neviděl tak zahrát mužstvo ve IV. třídě jako naše. Tak byla
spokojenost na obou stranách. I soupeř uznal že nemohli stačit na naše mužstvo. Stínem zůstalo
nedostavení se hráčů kteří se neomluvili.
Str.17.
Ke 2. mistrovskému zápasu dne 3.9. na našem hřišti se Sokolem Lhota nastoupili naši hráči v sestavě
Gracla, Strmiska, Kocián Fr, Kašpárek Vaš, Zapletal Jos, Horka Fr, Masař Jos, Marholt Jar, Spáčil,
Maňásek Jos, Blažek. Výsledek 3:2 pro nás. Branky: Horka Fr, Spáčil, Marholt.
K zahájení zápasu nastupovalo 8 našich hráčů a během hry nastoupili opožděně další 3. Přesto se naši
ujali vedení. Po chybách obrany jsme obdrželi celkem zbytečně 3 branky (* asi chyba v zápisu) .
Stále nemůžeme dostat mužstvo dohromady a se štěstím hrajeme v plném počtu. Polovic jedenáctky
na které se můžeme spolehnout na zbytek pravý opak.
Str.18.
Ke 3. mistrovskému zápasu dne 9.9. zajíždí naše mužstvo do Vel. Ořechova. Po delší době nastoupili
všichni hráči v sestavě Gracla, Kocián Fr, Strmiska Jos, Spáčil Jos, Blabla, Horka Fr, Blažek,
Kašpárek Vaš, Zapletal Jos, Kníchal Mir, Strašák Jos, Maňásek Jos. Branky Maňásek Jos, Strašák,
Spáčil.
Po zahájení hry se naši vložili do hry a během 20 minut vedli 2:0 pak nás začal rozhodčí poškozovat
naši znervozněli kupili chybu na chybu a poločas jsme prohráli 4:2 Po poločase jsme upravili poměr
na 4:3 ale to bylo vše pak přišli ke slovu domácí a 2 brankami upravili na 6:3. Bylo to utkání plné
zvratů a veliká chyba byla že mužstvo rychle podlehlo. Ovšem že část viny má též rozhodčí, který se
dal ovlivnit.
Str.19.
Ke 4. mistrovskému zápasu dne 16.9. nastoupilo naše mužstvo na našem hřišti proti Sokolu
Malenovice v této sestavě Gracla, Kocián, Kníchal, Kašpárek V, Strašák Jos, Zapletal Jos, Maňásek
Jos, Silný.
Výsledek 4:3 pro hosty. Branky Maňásek J 3. K zápasu se hráči dostavovali až na poslední chvíli a
sháněli jsme je kde se dalo. Rozhodčí zahájil hru a 3 hráči se mu dodatečně hlásili ovšem že proto
taky asi ve čtvrt hodině jsme prohrávali 2:0 pak jsme to dotáhli na 2:2 a nakonec 4:3 pro hosty a
zbytečná porážka našich. A zase ten nepořádek.
Str.20.
K 5. mistrovskému zápasu dne 23.9. do Mysločovic jsme se nedostavili. Byla to první kontumační
prohra kterou zavinilo vedení klubu že se nepostarali o autobus. Vznikla tím stejně pro klub škoda v
pokutě a zároveň kontumační výsledek 3:0. Sháněli jsme osobní auta ovšem vyšli jsme záporně. Na
motocyklech se v dešti do Mysločovic nechtělo. Je to škoda proto že nakonec hráči se sešli a zase
nebyl dopravní prostředek.
Str.21.
K 6. mistrovskému zápasu a to k poslednímu na našem hřišti jsme 30.9. nastoupili v 10. hodin
dopoledne proti Sokolu Komárov. Byl to další skandál chtěli hrát žáci, dorost a samozřejmě že i 1.
mužstvo. Všichni měli vyjednán začátek zápasu na 10. hodin. Nakonec se to urovnalo přijel rozhodčí
a se zpožděním 20 minut zahájil zápas i když v našem mužstvu nastoupilo 9 hráčů a za Komárov 10
hráčů což byla oboustraně špatná vizitka. Naši nastoupili v sestavě Kašpárek Vašek, Kníchal Mir,

Spáčil, Horka Fr, Zapletal Jos, Strašák, Gracla, Maňásek Jos, Marholt Jos. Branku Gracla 1. Výsledek
1:1 Zápas za mnoho nestál a byli jsme
Str.22.
rádi, že jsme to ukončili. Umístění v tabulce IV. třídy je velmi špatné a neomlouvá jak hráče tak
vedení za špatné vedení mužstva.
Myslím, že z těchto chyb které byly během tohoto vedení by se měli nové nastávající vzít ponaučení
a vystříhat se jim. Je zapotřebí podchytit mládež hned ve škole a vést je k všestrannému sportu.
Hlavně dostatek vedoucích jak žactva, dorostu i mužstva. Myslím, že tak velká obec jako jsou
Halenkovice, které mají všechny předpoklady by nemusela hrát tak podřadnou roli jak se zatím děje.
Str.23.
Za vzor bych vám chtěl dát hráče s dlouhou fotbalovou tradicí který byl vynikající pravé křídlo a
výborný střelec František Kocián který přesto že se stavil dům a byl zaneprázdněn vždy jako nejstarší
hráč zaskočil. Za to mu z tohoto místa mnohokrát děkuji že jsem se mohl na něho vždy spolehnout
jako na správného sportovce.
Bylo by zapotřebí získat též ženy které by se mohly věnovat svým sportům, jako je házená, košíková,
stolní tenis a gymnastika.
Str.24.
V roce 1962 jsme sehráli 21 zápasů. Z toho 15 mistrovskch 9 v jarním kole 2 výhry remízu a 5 porážek,
score pasivní 16:23 a obsadili jsme 6. místo v tabulce.
Během roku 1962 se vystřídalo 30 hráčů. Z toho sehráli Maňásek Josef 18 zápasů, Gracla 17, Horka
Fr 16, Kašpárek Vaš 15, Kocián Fr 14, Kníchal M a Strmiska 13 Strašák Jos 12, Zapletal Jos, Spáčil
a Blažek po 11. Blabla 10, Vojtek Jos, Zapletal Ant, Horka Karel, Kašpárek mladší a Bačík po 5,
Kašpar a Hamrlík po 4, Masař, Juřena Zd, Marholt Jar, Ulica po 3, Vičánek Jos 2, Sudolský, Langr
Zd, Štěpaník a Zapletal Fr po 1, Beránek 2.
Str.25.
Pořadí nastřílených branek 1. Maňásek Jos 8, Horka, Marholt J a Kocián Fr 4, Kašpárek Vaš 3, Spáčil,
Blažek, Gracla, Strašák po 2, Strmiska Karel, Horka, Blabla, Zapletal Ant Kašpárek ml. 1.
Za celý rok 5 vítězství, 2 remize a 12 prohraných z 20 zápasů score 35:53. To je nejlepší měřítko
činnosti za rok 1962.
Hráči ktreří podávali svoje stabilní výkony a bylo na ně spolehnutí co se týká docházky k zápasům:
Gracla St, Horka Fr, Kašpárek Vašek, Kocián Fr, Kníchal M, Strmiska, Zapletal Jos, Maňásek Jos,
Blabla Jarek.
Str.26.
Volná
str. 27.
1963
S přípravou na jarní sezónu jsme začali pozdě. V tělocvičně se opravovalo elektrické vedení, a
dlouhotrvající zima nám znemožnila přístup na hřiště. Jako první cvičný zápas jsme provedli I.
mužstvo dorostu. Očekávaný zájem hráčů byl trochu zklamáním. Cvičný zápas měl být zahájen ve
13 hod. Hráčů tam však bylo celkem asi pět, což nesvědčí o dochvilnosti a zájmu z čehož se musí
vyvodit důsledky. Mužstvo jsem měl ve cvičném zápase vézt, ale pro nedostatek hráčů jsem musel
sám nastoupit a tím jsem neměl takový přehled abych mohl mužstvo dirigovat zvenčí.

Str.28.

31/III. 63 nastoupili v sestavě Langr Zd, Ulica, Matulík, Kašpar, Kašpárek V, Spáčil, Masař, Juřena
Zd, Zapletal Ant, Maňásek Jos a Maňásek V.
Dorost: Zapletal, Tomaštík S, Ulica, Tomaštík Ant, Gabryš, Šubík, Janečka, Kašpárek V.
Branky: Zapletal Ant, Maňásek V, 2:1
za dorost Kašpárek V.
Zápas nesplnil očekávání hlavně pro nedostavení se hráčů s kterými se počítá v jarním kole jak u I.
mužstva, tak u dorostu.
Dne 7./IV. Byl sehrán na našem hřišti přátelský zápas se sokolem Jankovice. Začátek zápasu v 15.00
hod.
Kádr mužstva se tentokrát sešel až na některé hráče, kteří jeví malý
Str.29.
zájem. I. mužstvo nastoupilo v této sestavě
Ulica, Langr Zd, Spáčil (Kníchal M),(Kašpar), Kašpárek V, Zapletal J, Juřena Zd, Sudolský, Horka
Fr, Maňásek Jos, Zapletal Ant, Kašpárek V.
Výsledek zápasu 1:2 pro hosty
Branku Zapletal Ant.
Zápas byl veden celkem ve slušném tempu. Přesto že naše mužstvo bylo pohromadě letos poprvé
vytvořilo si během zápasu několik vyložených brankových příležitostí, které však z naší převahy ve
druhém poločase nedovedlo využít. Druhou branku nám hosté ale vstřelili z ofsajdu, což však
neomlouvá bylo dost příležitostí ke střelení branek. Zápas splnil zčásti svůj účel hlavně že se začíná
tvořit kádr mužstva.
Str.30.
O velikonocích 14.IV. 63 sehrál dorost přátelský zápas na našem hřišti s dorostem Komárov. Výsledek
zápasu 2:0 pro nás
Branky Hamrlík Jar 2.
Sestava Zapletal, Tomaštík Laďa, Tomaštík Ant, Ulica, Režný, Stránský, Horka, Janeček, Gajdošík
Petr, Hamrlík, Votýpka, Gabryš.
Dorostenci hráli poměrně slabo, nepřesné příhry a střelba. Branky padly až v závěru utkání. Je třeba
přes týden chodit aspoň 2 krát na tréning.
Přátelský zápas s Komárovem
I. mužstvo nastoupilo v sestavě Zapletal (Rapant), Ulica, Spáčil, Gracla, Kašpárek V, Zapletal J,
Kocián, Horka Fr, Zapletal Ant, Kašpárek V, Maňásek Jos (Sudolský)
Výsledek zápasu 2:2 Branky
Str.31.
Maňásek Jos, Horka Fr.
V prvém poločase se našim hra celkem dařila, též převahu vyjádřili 2 brankama. Po přestávce naši
hráli nepřesně ochable hosté přidali a tím zkorigovali výsledek na 2:2. Stále nemůžeme docílit stabilní
sestavy. Určití hráči jeví malý zájem a stavit tyto hráče bez tréningu nemá smyslu jednak zápas
nevydrží a své místo špatně zastává.
Str.32.
K prvému mistrovskému zápasu na našem hřišti v neděli 20.IV.63 nastoupilo naše mužstvo proti
Sokolu Březůvky v této sestavě Langr Zd, Kníchal Mir, (Strašák), Kašpárek Vaš, Gracla, Zapletal Jos,
Juřena Zd, Zapletal Ant, Horka Fr, Kašpar Jindra, Maňásek Jos.
Výsledek 4:2 poločas 3:0
Branky Kašpar J, Zapletal Ant, Maňásek J, Juřena Zd.
Naši začali po větru a po celý zápas měli převahu, kterou vyjádřili 3 brankami. Ve druhém poločase
měli hosté více ze hry, tím že měli více sil a vstřelili nám 2 branky. Hra našeho mužstva se lepší je
však zapotřebí trénovat aby hráči vydrželi v plném tempu hrát až do konce.

Str.33.
K druhému mistrovskému zápasu jsme nastoupili 9. V. ve Lhotě. Naše I. mužstvo nastoupilo v této
sestavě Zapletal, Spáčil, Ulica J, Zapletal J, Horka Fr, Kašpar, Juřena Zd, Masař, Gracla, Maňásek J,
Kníchal M,(Ulica).
Výsledek zápasu 2:1 pro Lhotu.
V tomto zápase podalo naše mužstvo velmi slabý výkon a zaslouženě prohráli. Vypadalo to tak, jako
kdyby se o body ani nehrálo. Je nutné též aby jednotliví hráči dodržovali životosprávu.
Branku vstřelil Maňásek J.
Str.34.
K dalšímu mistrovskému zápasu jsme se dostavili do Malenovic 19.V. Zápas byl zahájen v 10 hod
dopoledne.
Mužstvo nastupilo v sestavě Juřena Z, Spáčil, Ulica, Zapletal Jos, Kašpárek V, Kašpar, Maňásek J,
Sudolský Ant, Horka Fr, Zapletal Ant a Kníchal Mir. Ve druhé, poločase nastoupil Kopčil Ant do
obrany který zahrál velmi dobře a tím padlo i menší počet branek na náš vrub. Výsledek zápasu byl
překvapením. Vysoká porážka kterou zavinily záloha a obrana včetně brankáře 11:3.
Branky Sudolský 2 a Horka Fr.
Str.35.
K dalšímu mistrovskému zápasu jsme nastoupili na našem hřišti 26. V. se Sokolem Vel. Ořechov.
Naše mužstvo v tomto zápase podalo slabý výkon a po zásluze prohrálo 3:1 i když ve druhém
poločase měli po větru velkou převahu.
Mužstvo nastoupilo v sestavě Juřena Zd, Spáčil, Kocián Fr, Zapletal J, Kašpárek Vaš, Horka Fr,
Maňásek Jos, Strašák J, Gajdošík petr, Kašpar J.
Str.36.
K dalšímu zápasu jsme se dostavili do Komárova 7./VI. Pro nezpůsobilost hřiště se nehrálo. Trestní
komise rozhodla 3:0 v náš prospěch.
19. VI. 63. K dalšímu mistrovskému zápasu nastoupilo naše mužstvo na našem hřišti se Sokolem
Mysločovice a prohrálo 2:0
V neděli 30.VI.63 sehrálo naše I. mužstvo přátelský zápas na Komárově.
Výsledek 3:2 pro domácí. Branky za nás Zapletal Ant, Maňásek Jos.
V brance hráč Komárova , Strmiska Jos, Kocián Fr, Juřena Zd, Kašpárek Vaš, Zapletal Ant, Maňásek
Jos, Maňásek Jindra, a 3 z Komárova v útoku. Velká nezodpovědnost hráčů kteří se nedostavili.
Str.37.
Tímto zápasem jsme dokončili soutěž rok 1962-1963.
Pořadí mužstev
1. Sokol Malenovice
2. „ Mysločovice
3. „ Komárov
4.. „ Halenkovice 26:57 19 b.
5. „ Vel. Ořechov
6. „ Březůvky
7. „ Lhota.
Str.38.
V neděli (neudáno) VI.63 se zůčastnilo naše mužstvo turnaje v Kudlovicích za účasti těchto mužstev

Sokol Babice, Sokol sušice, Sokol Huštěnovice, Sokol Kostelany, Sokol Kudlovice a Sokol
Halenkovice.
Turnaj se hrál způsobem vyřazovacím. Vylosováním jsme se utkali v prvém zápase se Sokolem
Huštěnovice v sestavě Langr Zd, Spáčil, Kníchal M, Juřena Zd, Gajdošík P, Zapletal Jos, Skopal Jiří,
Tomaštík , Blažek Fr, Maňásek Jos a Kašpárek Vaš. Výsledek 1:0 pro Huštěnovice.
Další zápas jsme sehráli se Sokolem Sušice a prohráli jsme 3:0.
Ve 3. zápase jsme hráli se Sokolem Babice a prohráli 3:0.
Sestava byla pozměněna, Langr, Kocián Fr, Spáčil J, Juřena Zd, Kníchal M,
Str.39.
Zapletal Jos, Strašák Jos, Maňásek Jos, Kopčil Ant, Sudolský Ant a Kašpárek Vaš II.
Výkon našeho mužstva byl celkem slabý což svědčí o tom že jsme ze 3 zápasů nevstřelili ani branku
a po zásluze jsme byli dle výkonnosti poslední. Myslím, že by hráči měli jevit větší zájem. Vždyť
takové Sušice, Kostelany, Kudlovice a mohli bychom vypočítat mnoho obcí mnohem menších než je
naše a výkon jest mnohem lepší nás. Upadáme, kdežto u jiných jde výkon nahoru. Je to tím, že
mužstvo netrénuje a hráči jeví malý zájem.
Str.40.
volná
Str.41.
Novou soutěž jsme zahájili na podzim 18.8.1963. Do soutěže byly zařazeny: Březůvky, Halenkovice,
Kvítkovice, Komárov, Neslyšící, Mysločovice, Lhota a Vel. Ořechov.
Dne 18.8. 63 sehrálo naše I. mužstvo na našem hřišti I. mistrovský zápas se Sokolem Březůvky.
Nastoupili v sestavě: Juřena Zd, Kocián Fr, Spáčil, Kašpárek Vaš, Zapletal Jos, Juřena Zd, Maňásek
Jos, Ulica, Skopal Jiří, Kašpárek Vaš, Zapletal Ant.
Str.42.
Ke II. mistrovskému zápasu nastoupili naši hráči 25.8.63 v Kvítkovicích v této sestavě: Kašpárek Vaš
II, Spáčil, Kníchal Mir, Juřena Zd, Kašpárek Vaš I. Gajdošík Petr, Skopal Jiří, Hamrlík Jar, Horka Fr,
Zapletal J, Maňásek Jos a Strašák Jos. Branky: Strašák J 2, Horka Fr, Výsledek 4:3 pro domácí. Naše
mužstvo po slabém začátku se rozehrálo a dvoubrankový náskok domácích vyrovnali a ujali se vedení.
Po velmi hrubých chybách zadních řad (Kašpáre V I. Ruka v trestném území a Kníchal zbytečné
sražení protihráče v trestném území) 3 penalty proměněny a zápas prohrán zbytečně, přinejmenším
mohla být remíza.
Str.43.
Ke III. mistrovskému zápasu nastoupilo naše I. mužstvo na našem hřišti 1. září 63 se Sokolem
Komárov. Výsledek zápasu 3:2 pro nás.
Branky:
Sestava: Kašpárek Vaš II., Spáčil, Kocián Fr, Juřena Zd, Kašpárek Vaš I., Gajdošík Petr, Horka Fr,
Hamrlík Jar, Maňásek Jos, Strašák Jos, Zapletal Jos a Skopal Jiří.
Naši hráči hráli celkem dobře a vítězství si zasloužili.
Str.44.
Ke IV. mistrovskému zápasu nastoupili naši hráči v Loukách proti neslyšícím 8.9.63 v sestavě:
Kašpárek Vaš II., Kocián Fr, Ulica j, Juřena Zd, Kašpárek Vaš, Gajdošík O, Maňásek Jos, Hamrlík
Jar, Horka Fr, Kníchal Mir a Skopal Jiří.
Výsledek zápasu 3:2.
Branky: Horka Fr, Hamrlík a Strašák Jos.
Hráli jsme 1. poločas po větře a vedli 2:1. Ve II. Poločasae byli domácí útočnější vyrovnali na 2:2 ,
ale nakonec se našim hráčům přece podařilo dát vítěznou branku a tím i větší chuť do dalších zápasů.

Str.45.
Další mistrovský zápas byl sehrán na našem hřišti 15.9.63 se Sokolem Mysločovice výsledek zápasu
2:1 pro hosty. Branku dal Juřena Zd z trestného kopu. Sestava: Kašpárek Vaš II, Kocián Fr, Spáčil,
Juřena Zd, Gracla, Gajdošík Petr, Maňásek Jos, Zapletal Jos, Horka Fr, Kníchal Mir a Strašák. Ve II.
poločase nastoupil místo Kníchala Kašpárek Vaš II. který se dostavil později k zápasu. V prvém
poločase měli naši více brankových příležitostí kterých však nevyužili stav byl 1:1 Ve druhém
poločase naše mužstvo hodně polevilo toho využilo hosté a zaslouženě zvítězili a tím nám padla
možnost přiblížit se k ni jako vedoucímu mužstvu tabulky.
Str.46.
K IV. mistrovskému zápasu jsme nastoupili opět doma 23.9.63 proti Lhotě. Výsledek zápasu 3:0 pro
nás.
Branky: Hamrlík Jar 3.
Str.47.
K poslednímu zápasu jsme jeli do Vel. Ořechova 29.9.63,
Branky: Hamrlík Jar a Kocián Fr.
Výsledek 5:2
Sestava: Kašpárek Vaš II. Kocián Fr, Spáčil, Juřena Zd, Kašpárek Vaš I. Zapletal Jos, Hamrlík Jar,
Horka Fr, Gajdošík P, Strašák Jos, Kníchal Mir.
Mužstvo hrálo velmi slabě a zaslouženě prohrálo. Je velmi smutné, když hráči zvláště mladší s
kterými se počítá nedodržují životosprávu. Jdou spát až k ránu a pak mají podávat výkon. Jaká pak
je u nich zodpovědnost, což pak si neuvědomují, že poškozují celek a hlavně hráče poctivé, kteří pak
za ně zaskakují.
Str.48.
To se nedá trpět a naopak musí být pořádek jak ve vedení tak v mužstvu, dorostech a žactvu. Vedoucí
oddílu, trenéři, po zkušenostech, které jsme získali, musí svou poctivou prací vézt mužstva k lepšímu
umístění než doposud. To znamená, trénovat aspoň 2x týdně, hráči být dochvilní, cílevědomí s
dodržováním životosprávy. Myslím že při dobré vůli to půjde a pak můžeme očekávat taky výsledky
zápasů lepší, s čímž je spojena též otázka finanční. Vždyť podle mého názoru by měl být každý hráč
hrdý že hraje za, ať už je to žactvo, dorost nebo mužstvo a podávat výkony jaké může nejlepší
dosáhnout a nespokojovat se s výsledky, za které se musíme stydět.
Str.49.
V roce 1963 jsme sehráli celkem 19 zápasů. Celkové score 34:55 z toho 5 vítězství, 1 remize 13
prohraných. V soutěži 1962 – 1963 jsme obsadili ze 7 účastníků 4 místo score 26:37 10 b. Nejvíce
branek v letošním roce nastřílel Strašák Josef 6.
Porovnáme-li to v letech 1943 a dále byl ovšem s více zápasy nejlepší střelec 25ti i více brankami.
Tabulka po podzimním kole
1. Mysločovice
7 7 0 0 42:7
2. Vel. Ořechov
7 5 0 2 20:16
3. Březůvky
7 3 1 3 11:34
4. Komárov
7 3 1 3 19:19
5. Halenkovice
7 3 0 4 17:21
6. Kvítkovice
7 2 2 3 15:20
7. Neslyšící
7 1 2 4 14:26
8. Lhota
7 0 2 5 8:21
Str.50.

14
10
7
7
6
6
4
2

Bilance v roce 1962 – 1963 je velmi neuspokojivá. Celý problém je v tom, že jak v tělocvičné jednotě
tak ve fotbalovém oddílu je jev velmi malý zájem jak o cvičení tak o sport mládeže. Myslím, že je
chybou nás starších členů a vůbec všech občanů z různých korporací že přihlížíme na velmi slabou
činnost tělovýchovnou a sportovní. Máme všichni většinou děti a myslím, že nejlépe by jim všem
prospěla jak tělovýchova tak i různé sporty. Vždyť jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch a myslím,
že máme svoje děti rádi, tak proč bychom je neměli podporovat aby byly tělesně zdatné a duševně
prospívaly. Máme k tomu velké možnosti.
Str.51.
Máme pěkné hřiště, tělocvičnu s nářadím, tak jen trochu dobré vůle a půjde to. Je nutné pohledět na
činnost v tak velké obci, vždyť v minulých dobách byly určité oddíly u kterých když jsme se s nimi
utkali v kopané byla otázka score a dnes nás porážejí. Prvořadý úkol bude věnovat se žactvu a dorostu,
jinak nemůžeme v dohledné době počítat se zvláštními úspěchy ať už ve cvičení nebo ve sportu.
Důležité je abychom měli dostatek cvičitelů a trenérů kteří by vedli mládež.
(zde zápisky pana Maňáska st. končí)

