110. výročí založení TJ Sokol
Klobouky u Brna a 80. výročí od založení
fotbalového oddílu v Kloboukách
Historie Tělovýchovné jednoty Sokol Klobouky u Brna, díl čtvrtý.
Ve druhé polovině sedmdesátých let byla po mnoha letech obnovena činnost volejbalového oddílu. Do této doby mnoho našich členů nebo občanů Klobouk hrávala za různá družstva
Jihomoravského kraje, převážně za družstva brněnská, v soutěžích mužů i žen.
Díky možnosti tréninku v tělocvičně základní školy složil družstvo mužů Ing. Eduard Svoboda.
Chlapci začali pilně trénovat a přihlásili se do okresního přeboru. I když začátky byly velmi těžké,
díky pravidelnému tréninku se výsledky postupně zlepšovaly tak, že mužstvo vybojovalo titul
přeborník okresu Břeclav. Než se tohoto úspěchu podařilo dosáhnout, došlo několikrát k výměně trenéra. Ing. Eduard Svoboda se přestěhoval do Brna a na jeho místo nastoupil zkušený Ing.
Miroslav Řezáč.
Bohužel ani on
nezůstal v Kloboukách a vystřídal ho
Ing. Ivo Svoboda.
Protože nemá být
tradice porušena,
také on se přestěhoval do Brna.

mnoha místních i okrskových spartakiádách. V současné době cvičí pravidelně ženy mladší a
v letošním roce obnoví svoji sportovní činnost také ženy starší.
Konec IV. části
(pokračování příště)
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Posledním
trenérem a vedoucím mužstva této
generace byl Bořivoj Švásta. Ten
se později, pro
změnu, odstěhoval do Hustopečí
a tím skončil na
několik let i život
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volejbalového oddílu. Tyto čtyři hráče doplňovali v sestavě bratři Košuličové a Vladimír Valný z
Brumovic, Milan Pasch, Ing. Jaroslav Pavlík, Pavel Černý, Zdeněk Bdinka, Mojmír Tůma, Pavel
Peřina, Kamil Černín, Mgr. Radoslav Procházka, a někteří další.

Od konce sedmdesátých let se cvičení žen přeorientovalo na aerobic a jeho novodobé
odvozeniny, což je cvičení s hudbou. Ve své stoleté historii cvičily ženy na sletech a všech
spartakiádách v Praze. Vystupovaly také na dvou okresních spartakiádách v Kloboukách a

V současné době již několik let volejbalový oddíl opět trénuje. Je rozdělen na dvě skupiny.
Ta první, trénuje a hraje městský přebor v Brně a druhá skupina, která je složena z mužů a
žen z Klobouk a blízkého okolí, trénuje pravidelně každou neděli odpoledne v Kloboukách.
Vedoucím oddílu je Mgr. Martin Zvonař PhD.
V devadesátých letech se v naší jednotě začíná opět s košíkovou. Pan Mgr. Radoslav Procházka se nejdříve začal věnovat výchově žáků. V roce 1998 přihlásil do soutěže družstvo
mužů, které hrálo okresní přebor, později okresní soutěž. S tréninkem i vedením oddílu mu
pomáhal pan Ladislav Sirný. Mužstvo bylo postupně doplňováno zahraničními studenty tehdejší Střední zemědělské technické školy. Po ukončení jejich studia byla základna malá a tak
skončila účast kloboucké košíkové v soutěži. Oddíl však nespí. Není přihlášen v soutěži, ale
zájemci o tento sport se k pravidelným tréninkům schází každé úterý.
Novým oddílem, který se v
Kloboukách
v
roce 1997 narodil je ﬂorbal. Dalo
se
dohromady
pár
mladých
chlapců,
kteří
měli o tento nový,
rychlý, kolektivní sport zájem.
Nechali si z Prahy
poslat informace
o soutěžích, byli
se v Brně podívat
na turnaji, později i na mistrovství
světa. Dva z nich
– Zbyněk Jergl a
Pavel Volek ml. se
přihlásili a úspěšně
absolvovali
kurz rozhodčích.
Oddíl se postupně rozrůstal o
další
zájemce
a tak se chlapci v roce 1998
nechali zaregistrovat a přihlásili
se do mistrovských soutěží.
V
prvním
roce hráli V. ligu.
Byla to velmi
náročná a drahá
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soutěž. Zápasy se hrály turnajovým způsobem, vždy jednou za měsíc v sobotu a v neděli.
Většina soupeřů našeho mužstva byla ze severní Moravy. Chlapci si celou sezónu hradili ze
svých ﬁnančních prostředků a tento sport je za první rok působení v mistrovské soutěži stál
celkem 120 000,-Kč. Po počátečním sbírání zkušeností se začala hra i výsledky zlepšovat. Po
skončení soutěže bylo jejich umístění takové, že se mohli zúčastnit kvaliﬁkace o postup do IV.
Ligy. Ta dopadla na výbornou a tak naši ﬂorbalisté postoupili.
O ﬂorbal byl také zájem v okolních obcích. Tak zájemci o tento krásný sport začali trénovat
s našimi chlapci. Oddíl se rozrostl. Nebylo možné, aby ﬁnanční náklady zatěžovaly jen jednu
tělovýchovnou jednotu. Z tohoto důvodu, transformací, vznikl nový oddíl – FbC Aligators, ve kterém jednotlivá družstva (muži, ženy, mládež) ﬁnancují okolní tělovýchovné jednoty a radnice.
Oddíl se věnuje práci s mládeží. Má několik vyškolených trenérů a rozhodčích. Za dobu
svého působení v soutěžích vybojoval mnoho úspěchů. Juniorky v roce 2007 hrály I. ligu a
postoupily do celostátního ﬁnále. V roce 2008 z juniorek vzniklo družstvo žen, které po ročním
působení ve II.lize postoupilo do I. ligy, kterou hraje stále.
Muži, hrající pod hlavičkou naší TJ, v roce 2007 postoupili do III. ligy. Po ročním působení
ve III. lize vybojovali postup do II.ligy, kterou hráli v roce 2008 – 2009. Bohužel tato soutěž byla
nad jejich síly a po ročním působení sestoupili zpět do ligy III. Družstvo mužů je velmi mladým
týmem , vybudované z odchovanců oddílu, kteří budou-li poctivě trénovat mají před sebou
skvělou budoucnost.
Muži se zúčastňují každoročně Poháru ČFBU. Jedná se o soutěž, do které jsou přihlášena
družstva z celé ČR. Nejlepšího umístění dosáhli v roce 2009. Skončili před branami osmiﬁnále,
když v postupu mezi 16 nejlepších mužstev jim zabránil pozdější mistr ČR , družstvo SC SSK
Vítkovice, se kterým naši ﬂorbalisté po velmi vyrovnaném a krásném boji prohráli 6:7.
Je velká škoda, že tělocvičny v Kloboukách nedosahují takových rozměrů, aby mohli naši
hráči hrát mistrovská utkání v domácím prostředí. Tak využívají k tréninkům, mimo tělocvičny
MěSOŠ, také sportovní halu ve Slavkově. Domácí půdou pro mistrovské zápasy jsou jim sportovní haly ve Slavkově, Dubňanech nebo Pohořelicích, což je ﬁnančně velmi náročné.

Marie Volková, která byla v
roce 1956 za svůj kladný
postoj k náboženské otázce
tehdejším režimem zbavena

možnosti vykonávat
učitelské povolání.
Nezatrpkla však a
práci v Sokole se
nadále věnovala s
plnou energií. Dalšími
cvičitelkami
byly Věra Bdinková,
Jarmila
Vlčková,
Emílie
Odstrčilová, Dana Bobková,
Božena Roupcová,
Ivana Kozmanová,
Antonie Hutáková a
ještě některé další
obětavé ženy.
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Oddíl se téměř po celou dobu od svého vzniku stará o výchovu mládeže. V kategorii starších
žáků reprezentovali Jihomoravský kraj na celostátním turnaji regionálních výběrů dva zástupci
ﬂorbalového oddílu Tomáš Kňůr a Tomáš Líznar. Tomáš Kňůr byl vyhodnocen nejlepším útočníkem tohoto turnaje. Brankářka družstva Terezie Ostrovská byla v témže roce nominována
do reprezentačního celku ČR v kategorii juniorek. Hráč družstva mužů Jakub Gremmel je na
hostování a hraje v základní sestavě extraligového
mužstva Bulldogs Brno.
Trenéry
ﬂorbalových
družstev jsou v současné
době: muži – Milan Veselý, ženy – Jan Drška, žáci
– Pavel Volek ml.
Na valné hromadě tělovýchovné jednoty dne 20.
března 2005 byl založen
oddíl roztleskávaček, který
měl na svém začátku 10
členek.
Jejich cílem byla účast
v mistrovských soutěžích a
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využívaly ženy k nácviku
prostných na akademie,
slety, později na spartakiády. První a dlouholetou
náčelnicí byla učitelka
měšťanské školy Marie
Kožíšková. Organizovala
cvičení, nacvičovala, byla
rádkyní i pomocnicí.

vystupovat na různých kulturních akcích v
Kloboukách a okolí. V roce 2007 měl oddíl
již 3 skupiny. Nejmenší Světlušky, trénovala Helena Morozová, juniorky a seniorky
trénovala Barbora Nečasová. Děvčata se
1.6.2007 zúčastnila kvaliﬁkace na Mistrovství České republiky. Svým sportovním
programem také pravidelně obohacovala
valné hromady TJ Sokol.

Při svém náročném
učitelském povolání věnovala veškerý svůj volný
čas Sokolu, který neopustila ani za dob těžkých, za
dob I. světové války. Celou
svou osobností pomáhala
rozvoji cvičení ženských
složek, protože se zprvu
na cvičení žen mnoho
lidí dívalo s nedůvěrou.
Vychovala spoustu cvičenek i cvičitelek.

Oddíl roztleskávaček stále více a více
spolupracoval s oddílem v Těšanech. Jejich
vzájemná spolupráce po dohodě s rodiči a po schválení naší valnou hromadou skončila přechodem oddílu do Těšan. Ukázalo se, že to byla správná myšlenka, neboť po společném tréninku se děvčata probojovala na Mistrovství Evropy.

Následovnicí Marie
Kožíškové byla rovněž učitelka Otýlie Sedláčková.
Potom na mnoho let práci
náčelnice převzala paní

V roce 1910 byl založen ženský odbor. Historické materiály říkají: „Právě na ženy nesmíme
zapomínati. Mnohem blíže byli bychom svému cíli, kdybychom již dříve byli počítali na pomoc
žen, jejichž síly
bývají
často
podceňovány. Co platné
by byly snahy
mužů, kdyby se
jim ženy postavily na odpor.“
Od svého vzniku vyvíjí ženský
odbor činnost
neustále.
Ta
byla
zprvu zaměřena na cvičení
na nářadí nebo
s
nějakým
náčiním. Velkou část cvičebních hodin
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