V sobotu 28.6.2008 jsme si pøipomnìli
80.výroèí zaloení kopané v Koèí

Seznam úèastníkù setkání souèasných a bývalých hráèù a funkcionáøù TJ SSS Koèí a jejich hostù na spoleèné fotografii. Vdy zleva s poøadovým
èíslem v øadì, øady celkem tøi. V první øadì (sedící) je 13 jmen, ve druhé øadì (stojící) je 15 jmen a ve tøetí øadì (stojící) je 18 jmen. V pøípadì, e si
nevzpomínám nebo nevím, je otazník. 1.øada (sedící) : 1. Chvojka Pavel, 2.Kratochvíl Bohuslav, 3.Kudrnka Rudolf, 4. Pochobradský Jiøí,,
5. Tesaø Zdenìk, 6. Pravda Josef, 7. ???, 8. Svatoò Slavomír,, 9. Ïuriš Roman, 10. Janko David, 11.Blaek Michal, 12. Ïuriš Milan, 13. Pekaø Miloš.
2. øada (stojící) : 1. Charvát Luboš, 2. Marek Josef, 3. Ïuriš Štefan, 4. Stoèek Stanislav, 5. Štìpánek Ludìk ml., 6. Pavlas Roman, 7. Harenèák Jakub,
8. Ïuriš Ondøej, 9. Syrovec Ladislav, 10. Vach David, 11. Wagmann Roman, 12. Javùrek František, 13. Roèeò Jiøí,, 14. Klapka Zdenìk,
15. Dvoøáèek Josef. 3. øada (stojící) : 1. Pavlík Miroslav, 2. Blaek Jiøí, 3. Pavlas Karel, 4. Havránek Václav, 5. Hladík Jaroslav, 6. Dvoøáèek Martin,
7. Štìpánek Ludìk st., 8. Komárek František, 9. Šnajdr Josef, 10. Raul Miroslav, 11. Kohoutek Petr, 12. Stahoò Pavel, 13. Stahoò Ivan, 14. Sekera Jiøí,
15. Chvojka Michal, 16.Blaek Jaroslav, 17. Pochobradský Jan.
Fofo: Miloš Pekaø

Zaèátky kopané v Koèí
Kdy a jak se zaèalo, o tom by nejlépe hovoøila kronika. Ta se ale ztratila.
Okresní archív vydal jen mlhavé svìdectví o tom, e na podzim roku 1927
zastupitelstvo pøijalo návrh na ustavení oddílu kopané v obci. V roce 1928 se
ji uskuteènil první zápas. Z vyprávìní Slavomíra Svatonì, který se narodil
v roce 1926 a do balónu zaèal kopat od sedmi let, známe jména prvních
pøedváleèných fotbalistù. Dres Sokola Koèí oblékali zpoèátku napøíklad
Frantiek torek, Josef Meduna, Bedøich Meduna, Frantiek Kudrnka, Josef
Kmoek, Jaroslav Korbel, Karel Hrua, Josef Pavlas Jirásek, Rudolf Pekaø,
Ladislav Pavlík, Vébr a Hanousek a mnoho dalích..
O deset let pozdìji se zapsal do historie zápas Koèí-Zajeèice. Utkání se
nedohrálo, hráèi se poprali a svaz pozastavil oddílu kopané Koèí èinnost na
jeden rok. A pak pøila II. svìtová válka, èinnost sportovní i kulturní byla
v obci pozastavena.

Pan Svatoò na pováleèná léta vzpomíná: Osud mì zavál do pohranièí,
tady nebylo moc práce. S fotbalem jsem opìt zaèal v Lokomotivì Èeská
Lípa. Teprve asi v roce 1951 jsem se vrátil do své rodné obce. Pamatuji si, e
tehdy tady hráli za mustvo Frantiek Blaek, Rudolf Kudrnka, Josef Popelka, Josef Málek, Rudolf Starý, Josef Chmelík, Karel Hrua, Bohuslav Kacafírek, Jaroslav Neubauer, Bohuslav Kratochvíl, Ludvík Zdrail, Karel
Øezníèek, Ladislav Pochobradský, Rudolf Klapka, Karel Broek, Jaroslav a

Vlastimil Chvojkovi, Zdenìk Tesaø, Jan Konrád, Václav Dostál, Jiøí Hrua a
øada dalích. Hráli tady fotbalisté i z okolních obcí.
Na rok 1957 zavzpomínal Rudlof Kudrnka:Zaèal jsem tady hrát s Jirkou
Roènìm, pozdìji se z nìho vyklubal vynikající brankáø, pøed ním chytal Bohuslav Kratochvíl, ale také Ludva Zdrail, dalími hráèi byli Karel Pavlas, Jaroslav Chvojka a Vlastimil Chvojka, Jiøí Pochobradský, Jiøí Hrua, dále Josef

Pravda z Bezdìkova a také Frantiek Syrovec, Ladislav Syrovec, Bohuslav
Zlatohlávek, Ruda Klapka, vichni z Topole."
Kroniku fotbalového oddílu v Koèí vedl pan Popelka. Tam by byla urèitì
jména dalích hráèù, ale zapsána èinnost i mimo sportovní. Jednalo se zejména o konání sportovních plesù v hostinci Na kopeèku u paní Medunové
(dnes u tam bývalá hospoda dávno není, ale jen pøipomínám, e stála naproti domu, kde bydlí bývalý dobrý fotbalista Stanislav Stoèek, i jeho otec
Petr Stoèek, byl døíve také platným hráèem mustva. Potom se vechny zábavy pøesunuly do hospody "Na køiovatce", kde byli vedoucími zpoèátku
pánové Charvát, Holcman,
paní Nemetová i Brunclíková,
pan Gregor atd. Tam hráèi i
pøíznivci kopané vypili nejedno pivo. Na dresy se vydìlávalo také sbìrem starého
eleza, brigádami u statku pøi
sbìru a odvozu slámy. Kdo by
nevzpomnìl na pana Hruu,
který se staral nejen o høitì,
ale i o dresy a kopaèky hráèù.
Jeho synové  Jirka a Antonín
patøili k oporám mustva. Dále
na úèetního pana Kudrnku, øidièe autobusu pana Kopeckého, nebo na vedoucího mustva pana Daleckého, jeho synové Jarda i Jirka také patøili mezi opory mustva.

Pokud se týèe brankáøù  mezi bílými tyèemi stáli a dobré výkony podávali: Bohuslav Kratochvíl, Ludvík Zdrail, Frantiek Pochobradský, Jiøí Roèeò,
Jaroslav Paulus, Jiøí Charvát, Jaroslav Blaek, Jiøí Václavík, Jiøí Smìlík a urèitì i dalí, o nich by se zmiòovala kronika. Co se týèe pøespolních, tak napø.
z Topole tu oblékali dres Rudolf Klapka, Ladislav Syrovec, Frantiek Syrovec, Bohumil Zlatohlávek, Josef upík, Zdenìk Klapka, Josef Chvojka, Pavel Chvojka, Lubo Syrovec, Ladislav Kalous. Z Bezdìkova potom Josef
Pravda i Jaroslav Mejtský, Jaroslav Svoboda, J.Øíha .Byli tu i hráèi z Naboèan, Honbic i Vlènova, ale i z Chrudimi.
Na konci edesátých let pøiel do Koèí nový trenér Frantiek Javùrek, asi
ètyøi roky byl i velmi platným hráèem. Vedle nìho tu hráli: Jaroslav Hubený,
Jan Pochobradský, Jiøí i Jaroslav Dalecký, bratøi Blakové  Jarda, Jirka i Ladislav, Jarda Hubený, Láïa Kalous, Josef Dvoøáèek, Milo Pekaø, Stanislav
Stoèek, Mirek antrùèek, Josef ulc, Jiøí Popelka, Josef Marek, Antonín
Hrua, Jiøí a Jaroslav Dalecký, Rudolf Kuchár, Jiøí Èepela, Jarda Svoboda,
Jarda Mejcký, Mirek Dostál, Milan Kudrnka, Slávek Kudrnka, ale i dalí jako
napø. bratøi Bakeové, atd.

Po celou dobu  od roku 1965 a do roku 1979 se v Koèí hrál okresní pøebor, ètyøikrát se bojovalo o postup do I. B tøídy, ale nikdy to nevylo. Velmi
dobøe si mustvo dospìlých vedlo v pohárových soutìích, kdy napø. na domácí pùdì vyøadilo Hlinsko, které hrálo o tøi tøídy výe a ve finále Krajského
poháru prohrálo ve Vysokém Mýtì o jednu branku. Jezdilo se na rùzné pøátelské zápasy, turnaje, byla tehdy velmi dobrá parta, rád na to vzpomínám
nejen já  Milo Pekaø, ale tøeba i Frantiek Javùrek, bývalý trenér mustva..

Období bez velkého soutìního fotbalu
Vichni pamìtníci se nemohli dohodnout, kdy se vlastnì odehrála poslední sezóna v Koèí, ale vìtina se shoduje, e to byl roèník 1977-1978. Ten
nový ji nebyl pøihláen, výbor odstoupil a hráèi se rozprchli po okrese, nebo
ukonèili èinnost. Já jsem se do Koèí pøistìhoval v listopadu 1981 a ve ji
bylo minulostí.
Nikomu se o tom nechtìlo moc mluvit, já jsem byl pro kadého èerstvý
neznámý pøistìhovalec, a tak informace, které jsem obèas zaslechl, nejsou
ovìøené a proto je nelze oficiálnì publikovat. Postupným zaèleòováním se
do dìje ve vsi jsem byl upozornìn na velký poèet ákù  adeptù na fotbal, na
obnovení by jen ákovského fotbalù v Koèí.Dali jsme dohromady výbor, ve
kterém byli Jana Medunová, Zdenìk Klapka, snad Václav karýd, Václav
Dostál a já. Trenérem se stal Jan Konrád, revizory TJ pak Josef Pavlas a Ladislav Myka.

Od pana Petra Stoèka byla pøevzata kabina a uloený sportovní materiál.
A teï se mohlo se áèky zaèít.Vzpomínám si jako by to bylo dnes. Poèátkem
léta se na høiti v Koèí selo na ètyøi desítky klukù vech vìkových kategorií a
to pøedevím z Koèí a Topole, z Bezdìkova, Naboèan a odjinud. Sehráli jsme
první neoficiální utkání Koèí  Topol, jeho výsledek si u nepamatuji, to vak
není dùleité. Dùleité bylo, e TJ SSS Koèí vstoupila do roèníku 1983-1984
do okresní soutìe v kategorii starí áci. Postupnì se ve výboru vystøídali
dalí funkcionáøi, napø. Josef Pavlas jako hospodáø, Stanislav Stoèek jako
trenér, tefan Ïuri jako hospodáø, pøedseda a i jako trenér. Historicky prv-

ním placený za pøípravu høitì byl Josef yla, správcem kabiny se stal pan
Vlastislav Chvojka. Neocenitelnou pomocí bylo zajitìní dopravy ákù
k soutìním utkání Semenáøským státním statkem Chrudim, zejména pak
pánùm øidièùm Vlasákovi a Køivskému.
V srpnu 1989 jsem si zpùsobil zlomeninu kotníku a prakticky z fotbalového
dìní vypadl. Posledním soutìním roèníkem áku byla asi sezóna
1990-1991. Vyjmenovat vechny áky, kteøí se na tomto fotbalovém období
podíleli ani nejde.Bylo jich opravdu hodnì, nìkteøí jen tak profrèeli a li
výe, nebo mìli jiné zájmy.Jiní tu byli od zaèátku a do konce. Vìøím, e kadý z nich, který tady u nás v Koèí hrál, si jistì rád vzpomene na to krásné dìtství.

Obnovení velkého fotbalu
Po listopadových událostech roku 1989 dolo ke zmìnám i v organizaci
samotného ÈSTV. Na základì ádosti o registraci naí TJ u Ministerstva
vnitra ÈR ze dne 29.3.1991 byla nae TJ zaèlenìna do regionálního sdruení ÈSTV Sportovní unie Chrudimska s datem od 2.5.1990. Dne 23.11.1990
bylo uzavøena hospodáøská smlouva mezi tehdy MNV Koèí a TJ SSS Koèí o
sdruení finanèních prostøedkù ve výi 10.000,- Kè na èinnost mládenické
kategorie a na obnovení èinnosti kategorie dospìlých. Nastalo horeèné úsilí
se shánìním hráèù.

Tady patøí podìkování oddílu Sokola Orel, kde v té dobì pùsobilo nebo
bylo registrováno snad deset Koèákù, kteøí po ukonèení fotbalu v Koèí odeli právì tam. Tak byl poloen základ týmu doplnìný o øadové Koèáky a
mohlo se opìt zaèít a to v sezónì 1991-1992 ve IV. tøídì OS Chrudim. Sloení výboru neznám kompletnì, nebo po odchodu od statku jsem pracoval u
firmy BOHEMIA v Chrudimi a nemohl jsem se pro pracovní zaneprázdnìní
plnì vìnovat fotbalovému dìní v Koèí. Podle dostupných informací, kterou
tøeba je Zápis è.1 z výroèní èlenské schùze ze dne 31.1.1992 vyplývá, e
pøedsedou TJ byl tefan Ïuri, hospodáøem Vlastislav Chvojka, trenéry Jaroslav Dalecký a Josef Marek. Podle zmiòovaného zápisu jsem tuto VÈS
vedl já, take jsem asi byl èlenem výboru, i kdy to není tak dlouho, atmosféra byla v té dobì ponìkud podivná. Revizorem byl Václav karýd.
V následujících letech pak dolo opìt k rùzným støídáním na postech èlenù výboru a trenérù, se tefanem Ïuriem a mnou dolo nìkolikrát k výmìnì funkcí pøedsedy za hospodáøe a naopak, pøi abdikací trenérù jsem
nìkolikrát zaskakoval jako trenér, a u za Standu Stoèka nebo Josefa Marka. V souèasné dobì se situace ve výboru i na postu trenéra stabilizovala.
Sloení výboru je po nìkolik let následující: Miroslav Raul - pøedseda, Dana
Pavlasová - hospodáøka, Miroslav Pavlík  trenér, Ivan Dvoøáèek, tefan Ïuri, Karel Slanaø, Ludìk tìpánek  èlenové výboru.
Od opìtovného zahájení èinnosti se nae TJ mezi III. a IV. tøídou OS Chrudim, v rozehrané roèníku 2008-2009 jsme, bohuel, na pøedposledním místì
IV.tøídy, co se nám moc nelíbí a jistì máme i na lepí postavení v tabulce.
Samostatnou zmínku zaslouí podpora obce naí èinnosti. Zaèala v tom
v ji zmínìném roce 1990 a pokraèuje dodnes. Je to v podstatì jediný, dá-li
se to tak øíci, sponzor TJ SSS Koèí.Zaslouí si úctu a upøímné podìkování.

Semenáøský státní statek Chrudim a fotbal

Po nástupu na statek jsem se zjara 1982 dozvìdìl o pùsobení statkového týmu
v soutìí zvané Pohár Zemìdìlských novin poøádaný pro organizace øízené
Ministerstvem zemìdìlství a výivy. Samozøejmì, e jsem projevil zájem si v tomto
týmu zahrát. Z vyprávìní jsem se dozvìdìl, e statek získal v roce 1979 (nebo
v roce 1980?) druhé místo ve finále Støíbrného poháru, kdy je ve finále zaøízl
ligový rozhodèí Pelíek ve Støíbrné Skalici. Byl to nejvìtí úspìch nadeného
drustva tehdy pøevánì amatérù a úèastníkù niích soutìí. Pozdìji se z toho
stala honba za úspìchem s pouitím vech, tedy i neférových postupù a metod. Ze
soutìe pro zábavu a spoleèenské vití se stala prestiní záleitost, kdy
nadøazenost a arogance nìkterých vdy favoritù (viz. Dolní Nìmèí ve molovech u
H.Brodu, kdy si vynutili kabinu, pøestoe pøijeli poslední výrokem: My se pøece
nebudeme pøevlékat v autobuse. Zainteresování rozhodèí pak z turnajù mnohdy
udìlali doslova bramboraèku, nutno pøiznat, e i u nás. Nic vak nemùe smazat
nádherné záitky za spoleèensko - sportovních výletù po krajích èeských i
moravských. Ty hezèí pøevaovaly. A u to bylo pøátelské pøijetí u soupeøù, nebo
nezapomenutelné návraty domù. Poslední roèník roku 1990 hraný 3. kolem
Bronzového poháru s poøadatelstvím STS Daice a hraným v Boøicích byl teèkou
za fotbalem v rámci OSEVY Chrudim. Nutno je pøipomenou úèast statkového
fotbalu na turnajích poøádaných v rámci OSEVY, generálního øeditelství Praha. Tato
soutì dopomohla ke sportovnímu setkání s ostatními semenáøskými statky, jako
byl legendární a nezapomenutelný turnaj v Protivínì. Voda, písek, tráva a bláto. Ale
také úasné posezení v pivovarské restauraci, vynikající øezák 11-12 pièkový
gulá a virtuózní koncert na harmoniku v podání vedoucího osobního oddìlení
statku. Prostì OSEVA fotbalu pøála a my jsme ji dodneka za to vdìèní, a ji stal
v èele kterýkoliv øeditel èi pøedseda ROH.

Na závìr

Nebylo vdy nejlépe, ale jako èlovìk se snaím vidìt v minulosti vdy to
hezèí, lepí a pøíjemnìjí. Je jen koda, e øada z nás u k tomu nemùe co øíci.
Nelze vak vyjmenovat vechny. Kadý z nás si jistì nosí v srdci vzpomínku
na toho blízkého právì ze své doby a ze svého okolí. I já mám v srdci
vzpomínku na nìkteré, které jste urèitì znali. Nemùu si nevzpomenout na
naeho bývalého áka Petra Barvu, který zemøel tak mladý. Rovnì tak
úasná vzpomínka na starého granáta pana Josefa Chvojku z Topole a na
jeho u neopakovatelná vystoupení na zájezdech zemìdìlského poháru.
K tomu se pojí i vzpomínka na úsmìvného, ale i obìtavého hráèe, pozdìji
fanouka Tibora Nemétha. Petr Zitko, to byla ikona naich sportovních úèastí
na èemkoliv. Samozøejmì nelze rovnì zapomenout na skvìlého a obìtavého
správce a dozorèího kabiny pana Vlastislava Chvojku. A tak bych lo
pokraèovat dále
!!!
Jsem si vìdom, e se v tomto materiálu mohou vyskytovat chyby v uvádìných datech, mohl být leckdo opomenut nebo nìkteré výklady nejsou pøesné.
Úèelem tohoto pokusu o historický materiál je snaha zjistit dalí informace a
upøesnit právì ty chybné. Proto, prosím, aby se nikdo snad neurazil a aby se
kontaktoval se svými znalostmi u pana Miloe Pekaøe nebo u mne.
K výroèí 80. let kopané v Koèí vydal výbor TJ SSS Koèí za pøispìní a.s. Oseva Agri Chrudim.
Fotografie z archívu fotbalového oddílu, úvodní text Milo Pekaø, ostatní Ing.Miroslav Raul.

Kostel sv. Bartolomìje (postaven l.p.1397) - historie i souèasnost v Koèí. Stejnì tak i kopaná se
v obci zapsala do osmdesátileté tradice díky i tìm, na které se v souèasné dobì ji zapomnìlo.

KOÈÍ 1928 - 2008

