Historie organizované sportovní činnosti a fotbalu v Křenovicích

3.12.1919 byl v Křenovicích založen Sokol. Bylo přihlášeno 15 členů, kteří zatím
chodili cvičit do Kojetína. Cvičení bylo pro členy povinné.
První veřejné cvičení proběhlo v neděli 26. září 1920 za krásného počasí na Milíři.
Vstupné K6.
26.8.1920 pořádal Sokol v zahradě hospody u Nováků „Hanáckó dožató“ s bohatým
programem.
Počátkem měsíce dubna 1922 zavedl odbor Sokola na Milíři pro své členy novou
módní hru s míčem, zvanou kopanou. Prováděli ji každou neděli a školní děti i ve
všední dny.
Od 18. ledna 1922 nacvičuje Sokol každý večer národní tance.
Dne 21.2.1931 byl v Křenovicích založen Sportovní klub SK Křenovice. Prvním
předsedou byl p.Tomáš Podešva, sedlák z č.42. Klub ve své agilnosti docílil toho, že
postoupil do II.třídy HŽF a pilně se staral, aby měl hřiště předepsaných rozměrů.
Hřiště bylo na „Milíři“ za „Humny“ a vedla přes něj cesta. Hřiště bylo
orientovánozhruba delší stranou podél této prašné cesty (a dál z druhé protilehlé
strany podél cesty do Kroměříže). Jedna brána, samozřejmě dřevěná, byla u stodoly
p. Chmely (nyní Adamíkovi). Druhá před břehem trati pole, zvaného Záhumenica.
Břeh byl nejlepším místem výhledu na hřiště. V těsné blízkosti hřiště stála váha
němčického cukrovaru (kde se vážila řepa, odvážená sedláky do cukrovaru
Němčice). Křenovice měli družstvo mužů A a B.
2.3.1935 valná hromada Sportovního klubu Křenovice
Zvoleni:
Předseda p. Josef Husička – nájemce kapitulního dvora č.60
1.místopředseda p. Tomáš Podešva, sedlák č.42
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2.místopředseda p. Antonín Gotvald č.43
Sekretář p. Josef Horák č. 91
Jednatel p. Josef Vejmelka, obuvník č. 126
Pokladník p. Antonín Horák, pošt. zřízenec č.96
Matrikáři:
p. Josef Žalud, syn řídícíhoučitele č.4
p. František Vaculík, účetní Rolnické mlékárny
p. Alois Telička č.22
p. Jindřich Zavadil, obchodník č.55
p. Jan Krčmař, dělník č.93
p. Antonín Kučírek, obuvník č. 94
Revizoři:
p. Jan Žalud, řídící učitel č.4
p. Majer, hostinský č.24

Některá fotbalová utkání z roku 1935
31.3. Křenovice-Kvasice. Vstupné: sedadlo 2.50Kč, k stání 2Kč.
14.4. Křenovice-Union Lověšice
28.4. Křenovice-Hranice
19.5. Křenovice-Malenovice

Do roku 1945 se hrávalo na Milíři, pak se hrávalo naproti kapličky sv. Anny za
cestou na Kroměříž. Od roku 1956 se hrálo opět na Milíři. Současné hřiště
vzniklo roku 1959, kdy byly také okolo hřiště vysázeny topoly.Šatny byly
postaveny svépomocí v roce 1961-1962. Nová výsadba listnatých stromů okolo
hřiště byla realizována po vykácení topolů koncem minulého tisíciletí. Většinu
stromků věnoval p. Vojtěch Hrabal z č. 110 (nar. 1904, zemřel 1998).
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Mužstvo I (A) foto archiv p. Plachý Petr

František Rozkošný
Křenovská fotbalová legenda
Když jsem v mládí jako chlapec, chodil ještě do školy,
na Milíři v Křenovicích, hrál se fotbal pohledný.
V neděli, když doma hráli, fotbalisté Křenovic,
býval vždycky velký svátek, fotbal lákal jako nic.

Prostředí tam bylo milé, také stánek s cukrovím.
A zmrzlinář z Kojetína, prodal všechno, toť se ví.
Hospoda byla hned vedle, občerstvení bylo dost,
chlapci hráli fotbal skvěle, diváků všem pro radost.

Kapitánem býval Plachý, obávaný kanonýr,
brankáři se před ním třásli, byl fotbalový bohatýr.
Horka číhal blízko brány, míval on čich na góly,
jakmile se k míči dostal, brankař měl s ním problémy.
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Na pravém křídle Pepin Šimek, si to s míčem trádoval,
na jeho centry středem hřiště Plachý hlavu ládoval.
Jan Kučírek z levé strany uplatňoval levačku,
Plachý míval blízko brány přichystanou pravačku.

Útočníka na spojce hrál s nimi Tonda Valášek,
Při výkonu nevadil mu, ani sněhu poprašek.
Záložníci hrávali vždy v ucelené sestavě,
Jarda Zdráhal uprostřed nich a dva krajní při lajně.

Na pravém halvu hrával vždycky fotbal Jindra Vojáček,
Z hlavy létaly mu jiskry, často i od kopaček.
Na levém halvu tenkrát hrával dobře Alois Švrčina,
Na jehož obětavost při hře každý si rád vzpomíná.

Beka s přehledem hrál pekař jménem „Vodina“,
Za ním brankář Štětkař Franta míče chytal do klína.
S „Vodinou“ hrával beka fešák jménem Pinra,
Obrana to byla skvělá, to nikdo nepopírá.

K těmto borcům patřívali další hráči Křenovic,
Do zápasu dali všechno, snažili se co nejvíc.
V počátcích jim Židlík chytal, také Tonda Kučírek,
Tenkrát jsem se také díval, když zlomili mu malíček.

Jarin Malčík křídlo hrával, jen někdy šanci zahodil,
Indrák branku střežívával, svůj dres často propotil.
Také Jarda Žalud hrával v beku skvěle s „Vodinou“,
Býval to val neprůstřelný jen s mizivou slabinou.
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Zdaleka to nejsou všichni, ať mně to však prominou,
Někteří již leží v hrobě, jiní žijí s rodinou.
Každý chtěl za „první“ kopat, náhradníků bylo dost,
Šťasten byl ten, kdo si zahrál, třeba jenom jako host.

Bývaly to zlaté časy té křenovské kopané,
utkání se soupeři nebývalo nikdy předem prohrané.
Ze zámezí dirigoval hru mančaftu pohlednou,
Tonda Horák, pošťák zvaný, rukou pevnou, dovednou.

Dresy byly celé černé s bílým pásem na hrudi,
obecenstvo bylo věrné a chlapce rádo povzbudí.
Chlapci hráli obětavě, diváci jim fandili,
Na fotbal se těšívali a též na něj chodili.

Každý chtěl dát pěknou branku, nikdo nebyl od toho,
diváci si přišli na své a křičeli: do toho, Křenovice do toho!
Někdy pískal soudce Mlha, jindy zase rohy měl,
lepší fotbal těchto časů jsem ještě nikde neviděl.

Hřiště bylo sice menší, bez tribun a bez šaten,
my však v balonu štěstí své zřeli, nesmyslu tom kulatém.
Vstupné do klobouku vybírával Rajmund Diviš pokladník,
Chtíval po nás padesátník, tak jsme raděj utekli.

Když autobusem jezdívali své mistráky jinde hrát,
Marák z Čelčic vozíval je za fotbalem napořád.
Autobus už byl starší, někdy také vynechal,
Tlačit jej museli hráči, když se chtěli dostat dál.
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Na Slovácko jezdívali, či k Prostějovu bojovat,
svou hrou úctu vzbuzovali, někdy šel z nich také strach.
Druhou třídu kopávali, někdy také I.B,
byl to vskutku mančaft chrabrý, jaký hned tak nebude.

Dále to byl Laďa Šimek Vaňa zvaný obecně,
či Petura Miloš hravý, když chci mluvit adresně.
Dva Josefové v partě byli. Děda Štefan centrhalf.
Za ním z beku do útoku vystřeloval moře salv.

Pepek Malčík, Šoustek zvaný, už je také nebožtík,
Zmatek ve hře protivníka dělal Franta Coufalík.
Tonda Zdráhal, technik skvělý, fotbalista nadaný,
radost bylo na něj hledět, když s míčem šel až do brány.

S těmito pak kopávali Koseček a Motalík,
Balon ovládali skvěle, jen málokdy jej prohráli.
V bráně měli hadimršku Zatloukala Miloše,
Balony on chytal hravě, zásadně jen do koše.

Jedenáct jich v partě bylo, proto dále dodávám,
že zatloukal Franta, holič, s nimi také hrával.
Vzpomínám na mančaft tento a uvádím jej proto též,
věřte, že to pravda byla a nikoliv moje lež.

Na ty šťastné chvíle mládí vždy budu rád vzpomínat,
Prací-li snad zalit budu, či k odpočinku usínat.

(Autor František Rozkošný se narodil 13.2.1925)
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Mužstvo II (B) foto archiv p. Plachý Petr

Významní hráči a funkcionáři

Jaromír Plachý (*1915, +1986)
Kapitán prvního A mužstva Křenovic, hráč s velmi tvrdou střelbou a výbornou hrou
hlavou.Hrával mj. v týmu ASO Olomouc.
Později byl funkcionářem Sokola a trenérem družstva mužů.

Jan Krčmař (*1931, +1971)
Dlouhodobý funkcionář Sokola.

Alois Brada (*1927, +2010)
Dlouhodobý funkcionář , pokladník a hospodář Sokola.

K poctě těmto osobnostem se pořádávaly každoročně memoriály – fotbalové turnaje
mužů v letním období.
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Ladislav Zgoda (*1938, +2001)
Hráč Křenovic, později mj. Přerovských strojíren.
V Křenovicích trénoval mládež i družstvo mužů. K poctě Ladislava Zgody, se
pořádaly mládežnické turnaje.
Dalšími významnými funkcionáři byli mj. Zdeněk Vrána, Oldřich Parák,
Ladislav Staněk a Antonín Nerad.

Rostislav Vojáček
Narodil se 23.2.1949 v Křenovicích č. 96.Začínal doma v Sokolu Křenovice, kde
navázal na úspěchy svého táty Jindřicha, ostrého pravého záložníka. Za mládež
pokračoval ve Slavoji Kojetín, během základní vojenské služby hrál za VTJ Dukla
Kroměříž a Duklu Tábor. Po vojně nastoupil roku 1970 do Baníku Ostrava.Tam zůstal
v podstatě po celou svoji hráčskou kariéru, kterou ukončil v roce 1986.
Odehrál na pozici obránce v klubu Baníku Ostrava 380 ligových zápasů, což je dosud
klubový rekord. Za svoji kariéru vstřelil 27 ligových branek a třikrát získal mistrovský
titul. Čtyřicetkrát nastoupil za Baník v evropských pohárových soutěžích. V
reprezentaci odehrál za Ćeskoslovensko 40 zápasů a vstřelil jeden gól. Ve 4
utkáních byl kapitánem reprezentace. Na mistrovství Evropy v roce 1980 se podílel
na zisku bronzových medailí. Zúčastnil se MS v roce 1982.
Kolik zápasů Rosťa Vojáček odehrál za Křenovice a kolik vstřelil branek za rodný
klub nemáme zmapováno…
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Příležitostně k nám zavítal v 70. A 80. letech min. století přerovský zpěvák
Pavel Novák se svými přáteli, aby si zahrál přátelské zápasy s našimi fotbalisty.
To se již hrávalo na novém hřišti za potokem Vlčidolka(od roku 1959). Toto
hřiště se postupně modernizovalo, bývala zde i automatická časomíra – velké
hodiny. Byly umístěny na železné konstrukci, kam se vyšláplo asi po 5
schodech, číslice na skóre měnily děti. Během zápasů družstva mužů děti
hrávaly „na stromy“ (tyče branek tvořily kmeny stromů). Mládež jinak hrávala i
na jiných místech vesnice, např. v nynějším parku před obecním úřadem, ale i na
dvorech doma.
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foto archiv p. Bradová Marie

foto archiv p. Plachý Petr
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Fotbalová družstva
V současnosti má v roce 2014 klub družstvo mužů, mladší přípravky a mladších
žáků.

Další mimo fotbalové aktivity
Klub pořádá tradiční „vodění medvěda“ maškarní ples pro dospělé, dětské
šibřinky a pochovávání basy. Na sportovišti se koná několik akcí pro hráčské
kádry i pro všechny děti.
S družebním klubem TJ Sokol Křenov u Jevíčka probíhají již po několik let
výměnná sportovní setkání několika kategorií družstev, včetně družstev žen a
starých pánů. Akce se konají střídavě 1x ročně.

Současné vedení klubu:
Židlík Petr – předseda
Hrušák Jan – jednatel
Vojáčková Věra, Mikala René, Němčák Tomáš – ostatní členové výboru

Stránky oddílu:
http://sokol-krenovice.webnode.cz/
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