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50 let tělovýchovné jednoty 

Slovan Horní Žukov  
a fotbalu v Horním Žukově 

(1967 – 2017)
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Ještě v tomtéž roce na podzim začaly pří-
pravy na „Přístavbu šaten“ s  tělocvičnou, 
celou akci už řešil nový výbor TJ, zvolený 
v roce 1980 s novým předsedou Milanem 
Supikem, termín ukončení stavby byl sta-
noven na 31.12.1983, oficiální otevření 
nové budovy proběhlo 11.2.1984 za velké 
účasti členů TJ a hostů z OV ČSTV Karvi-
ná a Města Český Těšín.

V roce 1982 mužstvo mužů poprvé v his-
torii postoupilo do okresního přeboru za 
nemalého přispění nových hráčů z  Hor-
ní Suché, v  té době se hrál fotbal na vel-
mi dobré úrovni a  nově složené mužstvo 
vhodně doplněné o  zkušené hráče mělo 
daleko vyšší cíle. 

V té době bylo rovněž založeno družstvo 
žáků, prvním trenérem se stali Gustav Wa-
lica s Janem Kuligem, k 31.12.1982 měla TJ 
neuvěřitelných 118 členů.

V  roce 1984 byl navázán mezinárodní 
družební styk s  fotbalovým klubem GKS 

Odra Wodzislaw, bylo odehráno několik 
přátelských přípravných utkání jak u nás, 
tak v Polsku.  

V roce 1985, přesně 23.2.1985 došlo k za-
ložení nového sportovního oddílu v TJ a to 
odboru ZRTV, předsedou tohoto oddílu 
byl zvolen ing. Jiří Žák, později tento oddíl 
dosáhl několik významných sportovních 
ocenění.

V  roce 1985 se rovněž několik našich 
sportovců zúčastnilo Nonstop spartakiád-
ního běhu do Prahy, kde byli za bouřlivých 
ovací diváků na hlavním spartakiádním 
stadiónu přivítání tehdejším předsedou 
ČSTV Antonínem Himlem. 

V  této době došlo k  dalšímu posílení 
mužstva mužů, tentokrát hráči z  Havířo-
va, kádr mužstva se stabilizoval, vytvoři-
la se skutečná parta, která táhla za jeden 
provaz, ale to už je další kapitola z historie 
fotbalu na Horním Žukově.

„S díky jsme vzali na vědomí ustavení tělovýchovné jednoty ve Vaší obci. Předsednictvo 
OV ČSTV Vám pevně věří, že spolu s dalšími členy výboru TJ budete rozšiřovat řady členů 
ČSTV“, tolik citát z kroniky ze dne 26. června 1967.

V červnu letošního roku je to již 50 let, 
co na ustavující schůzi, přesně 21.6.1967, 
byl  zvolen výbor nové tělovýchovné jed-
noty TJ Horní Žukov ve složení: předseda 
Josef Končitek, organizační pracovník Ka-
rel Swienczyk, hospodář Vladislav Spratek, 
členové výboru František Hlaváč a Broni-
slav Michal a revizní komise se členy To-
mášem Fiedorem a  Janem Garajem. Tě-
lovýchovná jednota měla jeden oddíl a to 
oddíl kopané, v nesnadných začátcích nám 
byli nápomocní sportovní přátelé z  dru-
žebního oddílu kopané TJ Slovan Orlová. 
Do soutěže byla hned přihlášena dvě fot-
balová družstva, a to družstvo dorostenců 
a družstvo mužů a přišly i první mistrov-
ské zápasy… Obě mužstva odehrála první 
mistrovský zápas na hřišti soupeře v Kar-
viné Ráji na dnes již neexistujícím hřišti 
vedle nemocnice, výsledky nám nepřines-
ly tolik očekávání, dorostenci prohráli 0:8, 
muži dokonce 2:18. 

Prvním historickým střelcem s  dvěma 
brankami se stal Robert Ševěček, zvaný 
Boby, prvním trenérem mužstva mužů byl 
Bronislav Michal, prvním kapitánem Vla-
dislav Spratek.

Domácí zápasy byly hrané na svépo-
mocně vybudovaném hřišti v  bývalém 
sadu, jako šatny sloužila bývalá hasičská 
zbrojnice, případně i prostory na Místním 
národním výboru v obci, tradicí už tehdy 
bylo mytí pod pumpou u  studny v  české 
základní škole. 

V  dalších letech došlo ke stabilizování 
obou družstev, do družstva mužů přešli 
starší dorostenci, přišly první posily ze 
Slavoje Český Těšín. Za finanční pomoci 
OV ČSTV Karviná a  Města Český Těšín 
byly opět svépomoci v  „akci Z“ posta-

veny kabiny včetně šaten a  klubovny, byl 
zvolen nový výbor, novým předsedou se 
stal Josef Baron st.. Fotbalový oddíl tak 
získal konečně svoje zázemí a  mohl dále 
rozvíjet svoje aktivity. Kromě soutěžních 
utkání byl v zimě pravidelně pořádán fot-
balový turnaj s dobovým názvem „Turnaj 
únorového vítězství“ za účasti fotbalových 
mužstev z místního regionu. Tento zimní 
turnaj si časem získal velkou popularitu, 
sloužil především jako kontrola formy jed-
notlivých mužstev před nadcházející jarní 
sezónou, paradoxem je, že i když měl v ná-
zvu „vítězný“, domácí pořádající mužstvo 
se nikdy nestalo celkovým vítězem.    

Z  dalších sportovních aktivit je nutno 
připomenout účast na různých dálkových 
pochodech, jako dálkový pochod Brno – 
Žukov v  roce 1974, pravidelná účast na 
Podzimních beskydských šlápotách, vyvr-
cholením byl dálkový pochod na sparta-
kiádu do Prahy v roce 1975, v tomto roce 
došlo rovněž k přejmenování na TJ Slovan 
Český Těšín – Horní Žukov.

Dalším mezníkem v  činnosti TJ bylo 
zahájení rekonstrukce původního hřiště, 
včetně provedení drenáže, opět za vydatné 
pomoci OV ČSTV Karviná a Města Český 
Těšín, domácí mistrovské zápasy byly od 
jara 1977 odehrány na hřišti Slavoje Český 
Těšín na Frýdecké ulici. Slavnostní otevře-
ní nového hřiště proběhlo 11.8.1979, jak 
jinak než fotbalovým utkáním mužstva 
mužů s XI. Ostravských novinářů s koneč-
ným výsledkem 3:3, za zmínku stojí připo-
menout, že za ostravské novináře nastou-
pily takové legendy jako Huml, Vojkůvka 
z Baníku Ostrava a bývalý vynikající bran-
kář hokejové reprezentace Josef Mikoláš.
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Od založení TJ se u  fotbalového muž-
stva mužů vystřídala celá řada trenérů, 
postupně to byli pánové Skudřík, Mutina, 
Janásek, Bogdan Huczala, Antonín Byrtus, 
Josef Baron, Zdeněk Gřegořek, Jiří Kučera, 
Dušan Zbončák, u  mužstva dorostu Ota 
Chmiel, Jaroslav Umorczyk, Ota Huczala, 
Gustav Walica, kteří věnovali výchově hrá-
čů spoustu hodin, výsledky jejich práce se 
dostavily postupně v následujícím období, 
kdy všechna mužstva hrála velmi pohled-
ný fotbal a dostala se do povědomí fotbalo-
vých fanoušků v celém regionu. 

Posledními zápisy v  kronice jsou tabul-
ky a soupisky hráčů ze sezóny 1986/1987 
a  symbolicky zápisy končí podpisy všech 
členů TJ. Tolik tedy z  „historie“ prvních 
dvaceti let činnosti TJ Slovan Horní Žukov 
a  zároveň velká vzpomínka na ty, co už 
mezi námi nejsou… 

V následujících dvaceti letech vedl TJ pan 
Milan Supík, který tomuto koníčku oběto-
val vše i s celou rodinou, která mu vydat-
ně pomáhala. V této době došlo k mnoha 
úspěchů, tým mužů postoupil do 1.A třídy. 
Činnost TJ se rozvíjela, střídavě s většími 
či menšími úspěchy a někdy i neúspěchy. 
Bohužel z této doby moc konkrétních úda-
jů neznáme, protože lidé, kteří zde necha-
li svůj veškerý volný čas a chuť už nejsou 
mezi námi, tímto bychom chtěli vzdát hold 
jejich památce, a to především Milanu Su-
píkovi, a Vladislavu Spratkovi a také Bro-
nislavu Pócošovi.

V  posledních deseti letech se ujal vede-
ní TJ Marcel Tovaly. Snažil se především 
navázat na vše dobré, co zde již fungovalo. 
Jako hlavní cíl si členové TJ vytýčili práci 
s dětmi a mládeží, a můžeme s  rukou na 
srdci říct, že tato činnost se velmi osvěd-
čila a s dětmi jsme dosáhli za celou dobu 
obrovského zlepšení. Dokázali jsme také 
vychovat mladé hráče, po kterých doslova 

skočili velké kluby, jako jsou Fotbal Třinec 
nebo MFK Karviná. 

Ale nemůžeme opomenout ani družstvo 
mužů, kterému se podařilo postoupit také 
do 1.B třídy v  sezóně 2013/2014. Muži 
vyhráli především díky dobré partě lidí, 
a především, i výbornému zázemí, které se 
jim snaží vedení TJ připravovat.

K velkým úspěchům patří i výhra druž-
stva starších žáků a postup do kraje v sezó-
ně 2014/2015, dále pak i úspěchy součas-
ného družstva dorostenců.

Nejen fotbalem však tato TJ žije, chodí 
zde i  cvičit ženy, za pomocí sponzora se 
podařilo zajistit pro děti dětské hřiště. Za 
poslední léta, se také podařilo získat pení-
ze na rekonstrukci stávajících budov, které 
přece jen už nevyhovovaly podmínkám. 
Byla zcela zrekonstruována celá budova, 
upraveno okolí hřiště, které nyní slouží 
i jako relaxační zóna pro ostatní obyvatele 
i pro hosty areálu.

V současné době má TJ tři soutěžní druž-
stva a jedno nesoutěžní. Jedná se o mladší 
žáky, dorost a muže, a nesoutěžní družstvo 
těch úplně nejmenších nadějí.

A nakonec nemůžeme opomenout ani 
mužstvo Starých pánů Horní Žukov, kteří 
se již dvacet let pravidelně schází k fotba-
lovým kláním (v zimě v tělocvičně, v létě 
na hřišti) při základní škole na ul. Ostrav-
ské v Českém Těšíně.

Naše družstva jsou velice úspěšná, 
a družstvo dorostu dokonce aktuálně bo-
juje s  největším rivalem z  Těrlicka o  po-
stup do vyšší soutěže.

V  celé budově také dochází k  postupné 
rekonstrukci a modernizaci vnitřních pro-
stor, sociálních zařízení a veškerého záze-
mí, a to za vydatné podpory města Český 
Těšín, které se nám snaží vypomáhat.

Zpracováno dle dochované kroniky a ze 
vzpomínek těch, co byli u toho.

V Horním Žukově, duben 2017

Spartakiádní běh Český Těšín – Praha 1985                                                                                                 
Zleva stojí:  V. Spratek, O. Huczala, M. Pachlopník, ?, G. Zipser, A. Glac, J. Byrtus,?  Dole:  K. Szymanik, L. Poncza

Dorost  1967-69                                                                                                                                                   
Zleva stojí:   P. Rakus, J. Heczko, V. Szmek, J. Glac, tr. H. Weingart (Majster),
Dole: T. Mendrok, J. Hruška, E. Krawiec, J. Baron, E. Raszka, M. Kuljovski, J. Klimas
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Brigáda na stavbě starých kabin 1970-71                                                                                                              
Zleva:  J. Byrtus, trenér Skudřík, M. Pachlopník, A. Zamazal, L. Supík, K. Swienczyk, P. Baron

Brigáda na stavbě nových kabin                                                                                                                              
Zleva:   A. Pachlopník, ?, ?, G. Walica

Muži  1981-82;    Zleva stojí: V. Spratek, hl. trenér J. Kučera, trenér J. Baron, M. Pachlopník, Z. Huczala, V. Rusz,  
D. Mach, K. Heczko, Z. Bialek, M. Majer, J. Kulig, J. Supík                                                                                                  
Dole: K. Mikula, M. Galo, S. Staszczyk, J. Przybyla, M. Špacír, L. Charvát, J. Juhaňák, A. Glac

Muži 1975-76
Zleva stojí: K. Juroszek, J. Byrtus, J. Byrtus, J. Baron, K. Heczko, J. Przybyla                                                                         
Dole: J. Raszka, Z. Konderla, A. Zamazal, J. Žák, G. Walica
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Realizační tým můžů 1981-82 – první postup do OP                                                                                        
Zleva stojí: O. Huczala, ?, J. Baron, V. Spratek, J. Chromík (zdravotník) hl. rozhodčí, rozhodčí Slezák, J. Byrtus 
(Henes), J. Kubala, K. Mikula, Z. Bialek, M. Pachlopník, J. Raszka, P. Wojnar, M. Supík                          
Dole:  Hl. trenér J. Kučera, J. Supík, Z. Vrábel, L. Charvát, S. Staszczyk, J. Przybyla, M. Majer, Z. Huczala, J. Byrtus

Muži 1987-88, první postup do I.A třídy                                                                                                               
Zleva stojí:  P. Miczka, R. Červenka, S. Cyřík, P. Zbončák, P. Sostřonek, M. Mrozowski, M. Škrabák, Bystroň, Křetín-
ský, J. Byrtus, R. Szkuta, E. Huczala;   Dole: M. Korabík, R. Borski, J. Siostrzonek, L. Szeda, ?, P. Oborný, L. Poncza

Vedení klubu 1987-88                                                                                                                                                 
Zleva: O. Huczala, M. Supík (předseda), P. Wojnar (OV ČSTV Karviná), E. Huczala     

Postup z okresního přeboru do 1.B třída, krajská soutěž 2014
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Muži 1972-73
Tr. Skudřík, J. Bobot, P. Blažek, J. Klimas, F. Bystroń, ?, B. Huczala                                                                  
 J. Baron, K. Martynek, V. Spratek, F. Misiarz, J. Ovčaří, E. Niemiec

Soustředění Horní Bečva 2014
Zleva: B. Heczko, J. Révay, R. Misiarz, T. Duda, R. Rada, L. Kováčik, J. Glac

Zákrok Libora Kováčika

Charitativní zápas Slovan vs. Kubina tým
P. Kubina, T. Barteczek
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P. Kubina, K. Mikula, P. Srníček

Muži Slovanu Žukov při nástupu na zápas

Fanoušci Kubina týmu

Plné ochozy na Žukově
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M. Tovaly, F. Chlebík, O. Stebel, O. Grohmann, S. Chlebek, M. Kulig, S. Klement, J. Staněk, S. Niedoba, A. Kuś, Š. Teslík,  
N. Chlebek, L. Lalov, D. Bonek

K. Patyla, ?, L. Chvastek, R. Kotas, ?,?,
D. Poddaný, D. Poddaný, ?, J. Siosrzonek, J. Révay,
R. Drobisz, Brynda

Vítěz okresního přeboru dorostu 2016-17

Muži Slovan Žukov
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Muži Slovan Žukov

Žáci pod vedením Bobyho

A. Glac, M. Folwarczny, A. Špalková, R. Škuta, Š. Mrozek, B. Boháč, D. Minárik
M. Dressler, D. Folwarczny, O. Saleh, D. Blaszczyk, ?, O. Cywka, M. Chybik, L. Sedláček, R. Stafinský
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Poznáte se?

Tým pod vedením J. Barona a G. Walicy
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ZÁMEČNICTVÍ ZAMAZAL

BAGRY CHLEBEK

Český Těšín

Děkujeme všem v realizačním týmu za organizaci oslav, zvláště pak:
Josefu Baronovi, Janu Byrtusovi, Zdeňku Huczalovi, Kazimíru Heczkovi,  

Gustavu Walicovi, Petru Sostrzonkovi, Edvardu Huczalovi,  
Františku Wilczkovi, Marcelu Tovaly


