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Abstrakt:  Bakalářská práce se zabývá sepsáním a z historického hlediska zmapováním 

historie a vývoje fotbalu v regionu Města Albrechtic, okres Bruntál, kraj 

Moravskoslezský, od vzniku v roce 1945, až po současnost. Součástí jsou i přílohy 

s fotografiemi FK.  
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1   ÚVOD 

 

     Téma bakalářské práce „Historie a vývoj fotbalu v Městě Albrechticích“ jsem si 

zvolil proto, že z této oblasti pocházím a zatím nikdo nepopsal celou historii dnešního 

FK AVÍZO od vzniku až po současnost. Pro mne osobně bylo velice zajímavé pátrat po 

historii tohoto klubu, bohužel ve velkém případě jen rozhovory s pamětníky FK a to jak 

členy, hráči, výborem i jen pouhými neznámými pomocníky klubu.  

Bakalářská práce je složena z několika částí, kdy v části 3 je vznik a vývoj fotbalu ve 

světě, tak i u nás, část 6 se zabývá dobou před rokem 1945 již v Městě Albrechticích. V 

části 7, je popsán vznik a vývoj klubu. V části 8 až 13 je popsán vývoj od šedesátých let 

až po současnost, kdy nechybí vývoj mužů, dorostenců, žáků, přípravky a samozřejmě 

dění ve výboru klubu a jeho rozvoje. Ve velkém měřítku jsem při vytváření této 

bakalářské práce použil výzkumnou a kvalitativní metodu rozhovoru. 

Závěr je věnovaný poznatkům při zpracování celé této bakalářské práce.  

 

 

2   Cíl a úkoly 

 

     Hlavním cílem práce je vytvořit srozumitelný text, který mapuje FK Město 

Albrechtice od vzniku až po současnost. Jsou to především výsledky zápasů, okresní a 

krajské soutěže, mistrovské soutěže, Štít Albrechtic, rozdělení mužstev, trenéři, nejlepší 

střelci, přestupy. 

 

Ke splnění cílů, bylo nutné zpracovat předem dané úkoly: 

- načíst historické materiály z kroniky Města Albrechtic  

- načíst historické materiály z kroniky Krnova 

- načíst historické materiály z kroniky Bruntálu 

- výpovědi zakládajících a současných členů FK 

- zpracovat získané informace 
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3   Vznik a historie fotbalu   

 

Ve světě 

     Existence hry podobné fotbalu jsou doloženy až do období starověku, kdy nejstarší 

takovou hrou bylo čínské kudžu, hrané již ve 2. století př. n. l. V Řecku a Římě se hrálo 

mnoho míčových her, při některých se hrálo nohama. Jedním ze vzdálených předchůdců 

fotbalu je tak např. římská hra harpastum. Ve středověku se různé hry podobné fotbalu 

hrály po celé Evropě, jejich pravidla se však výrazně lišila místo od místa i v průběhu 

doby. Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé střední 

školy (public schools) v té době začaly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však 

používala vlastní pravidla odrážející místní podmínky (velikost hřiště apod.), pravidla 

se navíc postupně měnila. Postupně vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné 

verzi pravidel (používané např. v Rugby, Marlborough či Cheltenhamu) hráči míč po 

hřišti přenášeli rukama, v druhé verzi (např. na Etonu, Harrow, Westminsteru či 

Charterhouse) se upřednostňovalo kopání do míče. V 40. letech 19. století Anglii zasáhl 

boom železniční dopravy. Tento technologický rozvoj umožnil pořádání soutěžních 

zápasů mezi jednotlivými školami. Avšak zatímco rozdíly v místních pravidlech atletiky 

byly nevýznamné, mezi školní zápasy ve fotbale byly kvůli zásadním rozdílům v pojetí 

hry prakticky nemožné. Proto se v roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož 

výsledkem byla první ucelená sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla 

upřednostňovala kopání, bylo však dovoleno také čisté zachycení míče rukama.      

Sjednocující tendence vyústily v založení The Football Association, prvního oficiálního 

fotbalového sdružení na světě, 26. října 1863. Po několika setkáních vytvořila asociace 

sadu pravidel, z nichž nakonec vypustila pravidla dovolující běh s míčem v ruce a 

držení a podrážení protivníka s míčem. Kvůli tomu zástupce Blackheathu asociaci 

opustil, a spolu s několika dalšími kluby v roce 1871 založil Rugby Football Union, 

čímž vzniklo ragby jako sport odlišný od kopané. I v pravidlech FA však byla některá 

ustanovení, která dnes zůstávají jen ve sportech jako ragby či americký fotbal. První 

pravidla také například ani nestanovovala počet hráčů či tvar míče; na tom se měli 

soupeři dohodnout před každým zápasem. Fotbal se postupně rozšířil i na kontinent, kde 

je nejstarším fotbalovým mužstvem patrně švýcarský Lausanne Football and Cricket 
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Club založený v roce 1860. Díky anglickým dělníkům pracujícím na stavbě železnice se 

fotbal dostal až do Jižní Ameriky, přičemž ale tato teorie rozšíření fotbalu na 

jihoamerický kontinent nebyla nikdy přesvědčivě doložena. Dnes fotbal hrají 

profesionální fotbalisté po celém světě, mnoho dalších lidí se mu pak věnuje na 

amatérské či rekreační úrovni. Podle průzkumu, uspořádaného v roce 2001 mezinárodní 

fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelně fotbal nejméně 240 miliónů lidí ve více než 

200 zemích světa. Mezi příčinami jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla a 

naprosto minimální náročnost na vybavení. 

 

Česká fotbalová historie 

     Fotbal se začal hrát v Čechách a na Moravě již koncem 19. století a to zejména ve 

studentských kroužcích a ve veslařských a cyklistických klubech. Vůbec první utkání 

bylo odehráno 29. září 1887 v Roudnici nad Labem, kde se v roce 1887 utkali tamní 

veslaři Sokola s Českým Athletic Clubem. První fotbalový klub u nás International 

Rowing Club byl sestaven v Praze v roce 1889. Ve stejném roce bylo zřízeno v Praze na 

Císařské louce první fotbalové hřiště. Z počátku kluby vznikaly zejména v Praze, kde 

kromě již zmíněného Rowing Clubu se ještě nacházejí AC Praha, AC Královské 

Vinohrady, jež dnes nese jméno AC Sparta Praha a SK Slavia. O dva roky později se 

kopaná provozuje i na hřištích v Loučeni a Mladé Boleslavi. V roce 1894 se fotbal šíří 

dále po republice a vznikají mj. kluby SK Plzeň a Spartak Příbram. O dva roky později 

se v Brně koná první fotbalové utkání na Moravě. Ke skutečnému rozmachu dochází o 

několik let později, protože v roce 1897 vycházejí první česky psaná pravidla hry. Ve 

stejném roce se o pořadatelskou činnost stará Česká amatérská atletická unie (ČAAU), 

která k 1. březnu 1899 sdružovala 21 klubů, z nichž ovšem fotbal provozovaly pouze 

Slavia, AC Praha a Český Football-Club. V následujících letech se fotbal rozšiřoval i do 

ostatních měst a to hlavně do Berouna, Kolína, Pardubic, Chrudimi a dalších. Ačkoliv je 

rozvoj fotbalu v začátcích bržděn, kdy vedení škol zakazuje své mládeži tento sport, je 

dne 19. října 1901 v Praze ustanoven Český svaz fotbalový. Rok 1912 se dá označit 

jako opravdový začátek českého vrcholového fotbalu. V tomto roce se totiž poprvé koná 

mistrovství Čech a prvním držitelem titulu se stávají hráči pražské Sparty. Nepříznivý 
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vývoj českého fotbalu přišel za první světové války, kdy byl hrán alespoň na místních 

úrovních. Nejhorším aktem této doby byl 30. červen 1916, kdy byla rakouskými úřady 

zakázána činnost Českého svazu fotbalu. S koncem války začíná českému fotbalu svítat 

na lepší časy a v roce 1921 byla po dvouletém dvojvládí, jež bylo způsobeno sváry 

uvnitř ČSF, založena Československá asociace fotbalu (ČSAF). O rok později v Ženevě 

je asociace oficiálně přijata do mezinárodní organizace fotbalu (FIFA). K 

nejdůležitějším rokům českého fotbalu patří rok 1925, kdy se stal fotbal profesionálním 

sportem. V tomto roce se z výčtu všech klubů v Československu vyčleňuje dvanáct 

českých a čtyři německé. Profesionální soutěž se hraje ve dvou ligách, v té první se 

nachází deset členů, a ve druhé zbylých šest. Prvním profesionálním klubem v českých 

zemích se může honosit mužstvo Slavie Praha. Od sezóny 1935/36 se české státní ligy 

už účastní i mužstva ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. Po druhé světové válce dochází 

v českém fotbalu k řadě událostí, jako jsou změny z dvoukolového systému jaro-podzim 

na tříkolový a pozdější návrat zpět ke dvoukolovému, zrušení žup a vytvoření krajů 

apod. Do evropské fotbalové unie (UEFA) je československý fotbal přijat v roce 1954.  

     Poslední společná československá soutěž končí na jaře 1993 a má o něco delší trvání 

než samotné Československo (resp. ČSFR). Na dokončení posledního ročníku se 

podílejí již oba vzniklé samostatné svazy. Start dalšího ročníku nebyl nikterak složitý a 

k deseti zbylým klubům je přidáno zbylých šest z druhé ligy. V prvním ročníku tak hrají 

kluby: Sparta Praha, Slavie Praha, Baník Ostrava, Union Cheb, Viktoria Plzeň, České 

Budějovice, Sigma Olomouc, Viktoria Žižkov, Slovan Liberec, Drnovice, Zlín, Boby 

Brno, Hradec Králové, Bohemians Praha, Vítkovice a Dukla Praha. Prvním vítězem se 

pak stává družstvo Sparty. 

 

 

4   Představení regiónu a historie Města Albrechtic 

 

     Město Albrechtice leží severozápadním směrem od Krnova a v sousedství hranice 

s Polskem. Rozkládá se na 6527 ha a má 3596 obyvatel. První zmínka je z přelomu 12. 

a 13. století, kde stála vesnice v podhradí hradu Burkvíz. Zde měl lovec Albrecht malý 
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domek vedle řeky Opavice a vedle něj začaly vyrůstat ostatní domky. Podle něj se tato 

nově vzniklá osada začala nazývat Albrechtice. Oficiální zprávy o Albrechticích jsou 

zmíněny v roce 1377 v listině o rozdělení opavského knížectví, po smrti knížete 

Mikuláše III.. Albrechtice byly zmiňovány jako velká strategická křižovatka, kde byl 

roku 1831 zřízen 2. poštovní úřad na Krnovsku. Důležitost Albrechtic zdůrazňuje i fakt, 

že v době před vybudováním železnice, silniční dopravu vybudoval stát, což dle 

zvyklostí označovalo, že se jedná o strategický směr. Od vzniku až po současnost se 

vystřídalo 22 majitelů albrechtického panství, byli jím leníci (držitelé propůjčené půdy), 

knížata, církevní řády a stát. Velmi specifickým vývojem prošlo město za II. světové 

války, kdy k jeho dějinám patří dlouholeté soužití Němců a Čechů, které skončilo 

odsunem Němců z pohraničí zpět do Německa. Mezi významné osobnosti Města 

Albrechtic patří Heinrich Moller, herec a dramatik, Anton Schittenhelm, operní pěvec, 

Adam Albert, malíř a František Gel, novinář, publicista, spisovatel, profesor na FS věd 

UK.  

 

 

5   Kritika zdrojů 

 

     U zdrojů v této bakalářské práci jsem čerpal hlavně z výpovědí členů fotbalového 

klubu Avízo Město Albrechtice. Tyto informace jsem si nejen nahrával na diktafon se 

souhlasem nahrávaných, ale i zapisoval různé útržky z fotbalového života tohoto klubu 

v jejich podání. Za mnohé zde mohu uvést pana Josefa Zikla, dlouholetého hráče, člena, 

pokladníka a hlavně sekretáře klubu FK AVÍZO. Tento člověk byl u všech významných 

i méně významných akcí, strastí i radostí FK klubu a do dnešního dne je aktivním 

pozorovatelem dění kolem klubu. Podal mi velmi významné informace v podstatě od 

začátku klubu až po současnost. Dále jsem oslovil členy klubu, jako pana Můru 

Antonína a ing. Handlíře Karla, v současnosti oba trenéry mužů, kteří jsou zároveň 

hráči a členové klubu. Poté byli dotazováni hráči Višňovský, Galuška, Křištof,  Jašš Jan 

a Vích Martin, který je dnes aktivní trenér společně s Rudolfem Vávrou a Kalou. Tito 

hráči mi podali užitečné informace o dění v klubu v 80. a 90. létech. Další dotazováni 

byli bratři Bušosovi, dlouholetí hráči. Z dalších zdrojů mohu uvést kroniky, ve kterých 
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se ale bohužel objevují zápisy jen ze soutěží „O pohár starosty města“ a „Štít 

Albrechtic“. Zde byly zapisovány jen výsledky soutěží a umístění, ale né všechny. Jiné 

informace v těchto kronikách nejsou. Bohužel lidé, kteří píši tyto kroniky zřejmě nejsou 

nakloněni sportu a hlavně, né fotbalu. Dalšími zdroji byly útržky z různých novin, které 

měli u sebe dotazováni členové klubu, ale většinou to byly jen výstřižky, které nejde 

dále identifikovat, například, že se jedná o Moravskoslezský deník apod.. V těchto 

výstřižcích bylo napsáno jen velmi málo, ale i to jsem použil do této práce. 

V neposlední řadě jsem použil jako zdroj Zpravodaj Města Albrechtic, ve které se ale 

hlavně píše o dění ve Městě Albrechticích. Co se týče fotbalu, je zde velmi málo zdrojů. 

Dalším zdrojem byl Bruntálský zpravodaj, dříve deník Vpřed, kde bylo uvedeno jen 

vyhlášení nejlepších rozhodčích, střelců a brankářů okresu. Co se týče albrechtického 

fotbalu, nebyl zde žádný použitelný zdroj. 

 

 

 

 

6   Doba před rokem 1945 

 

     Zde bych chtěl poukázat na to, že obec patřila do tzv. pohraničí a název obce 

v německém jazyku byl Obersdorf. Současně jsem pátral po tom, zda se před rokem 

1945 hrál fotbal v této vesnici, popřípadě lokalitě. Nikdo ze současně žijících pamětníků 

na toto nebyl schopen odpovědět, protože všichni, které jsem dotazoval, přišli osídlit 

pohraničí až po roce 1945 většinou z Ostravy a Frýdecko – Místecka. Dále jsem pátral 

v archívech, kde jsem se pokoušel získat kroniku před rokem 1945, jak v Městě 

Albrechticích, Krnově, Bruntále. Toto se mi však nepodařilo, protože všechny kroniky, 

jak z Města Albrechtic, tak i z okolních vesnic, byly na sklonku 60 let poslány na 

výstavu kronik do Ostravy, kde se všechny ztratily a již k nim není tedy další přístup. 
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7    Padesátá léta 

1946 

     Na sklonku roku 1945, kdy pomalu končí počáteční osídlování pohraničí, schází se 

v Městě Albrechticích první nadšenci, kteří uvažují o založení prvního fotbalového 

klubu. Jsou to tito pánové: Piskoř, Hrubý, Zezula a Drastich. Založení fotbalového 

klubu provázely ale různé administrativní potíže. Ing. Hrubý sepsal první stanovy 

sportovního klubu Město Albrechtice a zaslal je do Ostravy na Zemský národní výbor 

ke schválení. Když byla činnost fotbalového klubu povolena, již v roce 1946, nastaly 

starosti, jak získat peníze na zakoupení rekvizit a míčů. V nově vyrůstajícím českém 

prostředí pomohlo velké nadšení místních lidí. Jan Brauner vytiskl první legitimace 

klubu, které funkcionáři klubu nabídli majetnějším občanům ke koupi. Tito složili vklad 

1000,- Kč a tím získali legitimaci s vyznačením „ Zakládající člen“. Takto se podařilo 

zajistit celkem 17 000,- Kč. První hřiště nově vznikajícího fotbalového klubu bylo na 

levé straně cesty směřující k obci Třemešná ( v současné době proti silu). První utkání 

se hrálo proti oddílům, které vznikaly v okolních vesnicích a to: Janov, Třemešná, 

Holčovice, Krásné loučky, Krnov a Jindřichov ve Slezsku. Hlubokým dojmem 

zapůsobil na všechny hráče zájezd do rozbořené a válkou zničené Osoblahy (obr. 1). 

Úvodní sestava mužstva byla: Věroslav Krejčí, Vilém Lazecký, Ondřej Hanák, Karel 

Křístek, Jaroslav Piskoř, Oldřich Piskoř, Pulkrábek, Rudolf Kvasnica, Oldřich Hrubý, 

Karel Nuc a Oldřich Vích. 

 

Obr. 1 -  Zájezd do Osoblahy po válce 
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1947 

     V roce 1947 se družstvo přihlásilo k soutěžním zápasům. Hrálo se systémem jaro – 

podzim. Klub byl zařazen do skupiny „Krnovsko“. Poslední podzimní utkání 

v Jindřichově ve Slezsku, které klub vyhrál 3:0, rozhodlo o tom, že klub skončil na 

prvním místě a postoupil do I. B třídy v kraji. V tomto roce, tedy 1947 se v mužstvu 

objevují noví osídlenci a to Češek Novotný, Toth, Huťka, Alois Kocur, Václav Vích a 

především nový brankář Miroslav Vích (obr. 2). 

 

 

Obr. 2 - mužstvo 1947 

 

 V roce 1948 klub hrál I. B třídu. Sestavu v té době posílili ještě tři bratři Čuntové 

z obce Liptaň, a začali hrát také noví příslušníci SNB Miketa, a Josef Křístek. V této I. 

B třídě klub nevydržel dlouho, pouze jednu sezónu. Soupeři Hradec u Opavy, Opava B, 

Otice, Brumovice, Úvalno, Lichnov, Kostelec a další, byly nad všechny síly klubu 

Město Albrechtice. Dále v tonto obdoví, dochází k reorganizaci soutěží a fotbalový klub 

Město Albrechtice přebírá nový název a to „ Slavoj“. Postupně se do mužstva dostávají 

noví hráči jako například Karel Holiš, Josef Michálek, Vlastimil Sýkora, Miloš 

Krhovjak, František Segeč, Zdeněk Strnad z obce Jindřichov, Novák z obce Třemešná a 

odchovanci Gustav Santarius, Čelákovský a další. 
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8   Šedesátá léta 

 

1955 

 

     V roce 1950 dochází v klubu Slavoj k významnému rozhodnutí ze strany 

funkcionářů klubu. Bude se stavět fotbalové hřiště. Předseda MNV pan Jan Zbranek 

umožnil výměnu pozemku pana Horny v blízkosti vlakového nádraží a na budoucí 

hřiště se začala vozit spousta vagónů škváry. Na brigády chodilo pomáhat celé město a 

nové hřiště v té době škvárové, bylo vybudováno v rekordně krátké době, takže již 

v roce 1951 se na novém hřišti hraje fotbal. Z následujícího období je nejméně záznamů 

a vzpomínek a dokumentů. Z Města Albrechtic odchází zakládající člen klubu pan 

Hrubý, a o provoz kopané se starají již noví funkcionáři klubu, kteří bohužel nemohli již 

předat jakékoliv vzpomínky. Byli to Karel Jančík a Jan Klásek. Tzv. staří fotbalisté, 

kteří začínali v roce 1946, postupně odchází a na jejich místa přicházejí mladší. Z těchto 

nových příchozích je například Wincenz Muzikant, Zdeněk Krátký, Milan Vích, Milan 

Hruboš, Bohuslav Muroň, Luboš Novák, Josef Vyhlídal, Jří Vích, Josef Zikl, Sosna, 

Zdeněk Dvořák, Maramarossi, Wincenz Socha a další (obr. 3). V těchto létech hraje 

mužstvo okresní soutěže, ale také soutěže meziokresní (na úrovni pozdější II. B třídy), 

protože soupeři byla v té době družstva  Hať, Štěpánkovice, Kravaře, Dolní Benešov. 

 

 

Obr. 3 - mužstvo v okresní soutěži 
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1956 – 1962 

     V druhé polovině padesátých let přichází do Města Albrechtic velká skupina řeckých 

emigrantů. Pro albrechtický fotbal to byla velká posila, hráči řecké národnosti posilují 

družstva dorostu a žáků, postupně přecházejí mezi muže. Mezi prvními řeckými hráči 

byli Tudor a Jorgos Bušos. V roce 1960 přichází do Města Albrechtic učitel Ladislav 

Juráň, který se stal jednou z nejvýznamnějších postav jak mezi funkcionáři klubu, tak i 

mezi trenéry. Do práce se zapojuje další z legend klubu a to pan Václav Strakoš, který 

po dobu dvaceti let vykonával v klubu funkce od předsedy až po vedoucího družstev. V 

tomto roce také dochází ke změnám v politickém  rozdělení kraje a okresů, což mělo 

vliv i na organizaci fotbalových soutěží. Družstvo Města Albrechtic je přeřazeno od 

opavských oddílů a v roce 1962 si vybojovalo postup do I. B třídy a bylo zařazeno do 

skupiny s oddíly ze Šumperska a Olomouce. Mužstvo je v té době posilováno 

z okolních oddílů. Přichází noví hráči a to: Ota Kolek, Oldřich Pírek, Břetislav 

Coufalík, Štefan Dodek, Jan Chovaniok, Redek Smékal. Dále se zařazují odchovanci 

klubu z dorostu, kdy v brance s e objevuje Dimitris Romanidis a Květoslav Polcar 

z Jindřichova ve Slezsku (pozdější učitel TV v ZŠ Jindřichov). Vedle Zdeňka Dvořáka 

se v záloze objevuje Jindřich Ondrašík, později tyto dva doplňuje nejstarší z rodu 

Pavlidisů tzv. Didi. Učinkování klubu v I. B třídě skončilo za dva roky, když hlavní 

nedostatky byly spíše funkcionářské než hráčské. 

 

9   Sedmdesátá léta 

 

1964 

     V tomto období prožíval fotbalový oddíl Město Albrechtice pěkné úspěchy u 

mládežnické kopané. Výborně hráli žáci, které vedl nejdříve Bohuslav Muroň a později 

Ladislav Juráň. Daleko lépe si ještě vedli dorostenci, kteří si v roce 1962 vybojovali po 

vítězství nad Slavojem Bruntál výsledkem 2:0 postup do krajského přeboru. Družstvo 

pod vedením Karla Jančíka a Karla Holiše zajíždělo na hřiště Olomouce, Ostroje 

Opavy, Meopty Přerov, Šumperku, Černovíru, Lipníka nad Bečvou, Hranic a dalších 

fotbalových klubů. I když si družstvo vedlo v soutěži úspěšně, výbor oddílu pro 
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nedostatek finančních prostředků dorostence z této soutěže odvolal. V té době klub 

reprezentovali: brankář Pečiva a hráči Raptis, Holiš, Rek, Šimečka, Bušos, Šupina, 

Jančík, Karajanis, Pořízka, Kotrla, Křístek, Štverka, Vasiliadis, Bainetas, Stefanidis, 

Stefos, Ryba a další. Z těchto hráčů přešli mnozí do dospělých a vytvořili základ 

mužstva, které hrálo prakticky až do konce šedesátých let. Po fotbalové stránce to 

nejdále dotáhli Ladislav Křístek a Václav Štverka.  Oba dva se dostali do Baníku 

Ostrava a Ladislavu Křístkovi pouze těžké zranění zabránilo v tom, aby se stal pravým 

křídlem reprezentace ČSSR. 

 

10   Osmdesátá léta 

 

1970 

     Po sestupu z I. B třídy procházel fotbalový klub krizí. Hraje se okresní přebor 

s poměrně špatnými výsledky, dobře hrají jen žáci pod vedením Ladislava Juráně. 

Vyvrcholením krize je sestup dokonce až do třetí třídy a zrušení družstva dorostu. 

V tomto období tvoří kádr mužstva hráči bývalé I- B třídy Miroslav Vích, Romanidis, 

Dvořák, Ondrašík, Raptis, Moravec a z dorostu Jančík, Stefanidis, Pořízka, Chovaniok, 

Láník, Pečiva, Rek, Hančil. V létě roku 1970 byla situace nejhorší za celou dobu vzniku 

klubu. K prvnímu utkání podzimní sezóny ve III. třídě zajíždělo mužstvo do Holčovic 

(nováček III. třídy), a prohrává 1:7. Proto dochází v oddíle ke značným změnám. 

Odstěhoval se Jan Klásek a předsedou oddílu se stává Václav Strakoš a nové vedení 

dostávají i muži. Vedoucím je Jan Boháčik a trenérem Ladislav Juráň. Do mužstva jsou 

postupně zařazováni mladí, osmnáctiletí hráči, se kterými dociloval Ladislav Juráň před 

čtyřmi léty úspěchy u žáků. Mnozí z těchto žáků museli být tzv „ odstaršeni“. Na konci 

roku 1970 je družstvo již částečně konsolidováno. I když ztráta z předchozí sezóny tedy 

podzimní byla příliš veliká, na jaře 1971 je výkon družstva již uspokojivý a příslibem 

pro roky další. 

 

1971 

     Podzim 1971 zastihl družstvo již bez hlavní problémů. Oddíl pracuje pod vedením 

pana Václava Strakoše, muže vede trenér Jan Boháčik, žáky trénuje pan Karel Handlíř. 
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Muži měli v boji o vítězství ve III. třídě největšího soupeře v mužstvu Lokomotivy 

Krnov B. Boj byl velmi úporný a skončil až v posledním kole. V soutěži slušnosti 

skončil klub na druhém místě. O postup se zasloužili brankář Jan Konopka, ze starších 

hráčů Chovaniok, Dvořák, Pořízka, Jančík, Raptis a z mladších hráčů pak Huňka, Juráň, 

Handlíř, Volný, Pořízka, Raptis, Čotras, Fidas a z okolních oddílů pak Vojkůvka, 

Konopka, Borský, Moravec ze Slezských Rudoltic a Němčík z Třemešné. Velkého 

úspěchu pak dosáhli pod vedením trenéra Karla Handlíře a Jana Bohačíka žáci. 

Vítězstvím v okresním přeboru s bilancí 22 18 3 1  133:18 s celkovým počtem 39 bodů 

je posunulo do krajského finále. Tam žáci sice neskončili první, ale nezklamali. 

Největším úspěchem bylo vítězství nad Baníkem Ostrava1:0, kde vynikl brankář 

Jaroslav Zápalka. Kromě něj patřili mezi opory Akritidis, Špalek, Michailidis a dále 

Sýkora, Šlagor, Pešat, Stavrakis, Jordán, Smékal, Čotras, Santarius. Tímto úspěchem si 

žáci vybojovali právo postupu do kraje. 

 

1972 

     15. července roku 1972 byly do provozu uvedeny nové kabiny (obr. 4), v té době 

snad nejmodernější v okrese Bruntál. Hlavní zásluhu kromě brigádníků měl na 

vybudování kabin předseda oddílu pan Václav Strakoš a předseda MNV pan Emerich 

Santarius. Ten také dal pro potřeby oddílu a tím hlavně pro fotbal k dispozici autobus 

značky „ROBUR“. Před zahájením podzimní sezóny došlo u žáků k podstatným 

změnám. Do dorostu Baníku Ostrava odchází Ladislav Špalek, do Vítkovic zase pak 

Janis Akritidis. Někteří starší žáci přecházejí do dorostu. Družstvo žáků je pak doplněno 

vhodnými žáky z okolí: z Holčovic je to Miklovič a Liolias, Oldřich Smékal, Chlopčík, 

Vávra z Třemešné, mezi opory i nadále patří brankář Zápalka a dále hráli Jangos, 

Christu, Šlagor, Jordán, Vydra, Santarius, Novák, Vích, Sýkora, Kučera, Stavratis, 

Entner. Družstvo hrálo v sezóně 1972- 1973 velmi úspěšně krajský přebor a umístilo se 

na pátém místě ve společnosti takových družstev, jako byl Baník Ostrava, NHKG 

Ostrava, Vítkovice, Poruba, Ostroj Opava, Kobeřice a další. Trenérem družstva byl 

učitel místní ZDŠ pan Josef Zikl, který se přistěhoval z Holčovic a vedoucím oddílu byl 

Stanislav Novák. 
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Obr. 4 – schůzka při otevření kabin 

 

1973 

 

     První sezóna se mužům po návratu do okresního přeboru nevydařila. V červnu 1973 

se mužstvo Města Albrechtic objevilo na předposledním 11. místě s bilancí 22 7 2 13   

31:55 16b. Lépe se dařilo dorostencům, kteří při obnoveném startu v Opavě skončili 

druzí a to s bilancí 22 16 1 5  74:31  33b. V zimě 1973 byl uspořádán na hřišti turnaj 

„Štít únorového vítězství“, kde družstvo získalo první místo. Na výroční schůzi byl 

zvolen za předsedu oddílu opět Václav Strakoš, organizačním pracovníkem Josef Zikl. 

Mezi zajímavosti patří zahájení výstavby tělocvičny vedle zemědělského učiliště – září 

1973. Na podzim 1973 se k mužům, dorostencům a žákům připojuje družstvo mužů B, 

které se vytvořilo z bývalých hráčů ( Chovaniok, Zikl, Dvořák, Moravec, Gavlas) a 

z těch, kteří měli o kopanou zájem, ale neměli místo mezi muži A. Mnozí z nich po roce 

odcházejí, ale přesto někteří vydrželi a byli posilou pro skupinu A, jako například bratři 

Kalivasovi, Svoboda, Včelný a další. Výsledek sezóny 1973 – 1974 byl následující: 

Muži A: 8 místo v OP  22 9 1 12   38:44  19b. 

Muži B: 6 místo ve IV třídě  18 10 0 8   51:39  20b. 

Dorostenci: 3 místo v OP 16 10 2 4  50:34  22b. 

Žáci: sestup z krajského přeboru 
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1974 

     Sestup žáků byl ovlivněn několika faktory. Především odešel brankář Zápalka (obr. 

5), který hájil branku ligových dorostenců Vítkovic. Také se nepodařilo doplnit 

družstvo za hráče, kteří odešli do dorostu. 

 

 

Obr. 5 – brankář Zápalka 

 

     Druhý ročník turnaje „Štít únorového vítězství“ se celý odehrál na hřišti za účasti 

osmi družstev, kdy družstvo M. Albrechtic skončilo na 4. místě. V turnaji 1. Máje 

skončili druzí. Patronátní závod Dakon uspořádal společně s TJ turnajk 25. výročí 

založení podniku Dakon. Vítězem celého turnaje se stalo družstvo Sokola Brušperk, 

Albrechtičtí skončili poslední. V tomto roce se uskutečnilo první setkání obcí se 

stejným názvem Albrechtice a začal se hrát přátelský fotbal s názvem „Štít Albrechtic“. 

Turnaj se uskutečnil tam, kde působil zakladatel této myšlenky pan Jan Škrobánek 

z Velkých Albrechtic u Bílovce. Oddíl Města Albrechtic reprezentovalo družstvo B, 

protože termín utkání byl shodný s turnajem k 25. výročí podniku Dakon. 

 

1975 

     Podzimní sezóna roku 1974 přivítala všechna družstva M. Albrechtic v okresních 

soutěžích. Vytvářelo se prakticky nové družstvo žáků, k velkým změnám došlo 

v družstvu dorostu, muži B hráli ve IV. třídě a měli potíže se zajišťováním dostatku 
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hráčů, muži A v okresním přeboru zařazovali stále další hráče, hlavně řecké národnosti. 

V prosinci se konala výroční schůze oddílu. Do funkce předsedy oddílu se dostal Josef 

Veselý, organizačním pracovníkem se stal Josef Zikl. Trenérem mužstva byl Fidas 

Dimitris. Zimní příprava roku 1975 proběhla tradiční formou zimního turnaje, kterého 

se zúčastnilo 10 družstev. Družstvo M. Albrechtic tento turnaj vyhrálo. Při turnaji 1. 

Máje skončili druzí a v Osoblaze vyhráli turnaj „Osvobození 9.5.“. Výsledky sezóny 

1974- 1975 nebyly zrovna vynikající. Muži A skončili v OP na 7. místě, muži B ve IV. 

třídě devátí (předposlední), dorost v OP na 10. místě a žáci po sestupu z kraje se umístili 

na čtvrtém místě. Dále se družstvo mužů velice špatně umístilo v soutěži slušnosti a to 

na 11. místě. V závěru jarní sezóny se družstvo zúčastnilo turnaje „Štít Albrechtic“ 

v Albrechticích v Jizerských Horách. Třetí místo zde bylo velmi dobrým výsledkem. 

Jarní sezóna končila vítězstvím v turnaji „O pohár rady MNV“ v Městě Albrechticích. 

V létě byl vedením TJ odprodán autobus Robur a zakoupen starší autobus RTO. Tento 

krok se bohužel ukázal jako špatný. Celou podzimní sezónu 1975 byl autobus 

nepojízdný a nepodařilo se ho dát do provozu. Proto byl novým výborem TJ odprodán 

na jaře 1976.  

     Podzimní sezónu hraje mužstvo stále pod vedením Fidase, muži B jsou vedeni 

panem Moravcem, dorost vede dvojice Soušek, Kučera, žáky trénuje pan Juráň, který 

vytvořil zcela nové žákovské družstvo. Zařadil do něj i tři nové hráče ve věku 9 let 

(Hlaváček, Liolias, Zikl), kteří se ukázali jako velmi talentovaní hráči. Toto družstvo 

také získalo titul „Vzorný kolektiv mládeže“. V říjnovém přestupním termínu se vrací 

do družstva Ladislav Špalek z Baníku Ostrava a Janis Akritidis z Vítkovic. Přesto 

mužstvo nehrálo dobře a na konci ročníku 1975-1976 se umístilo na 10. místě s bilancí 

22 6 5 11  41:48  17 bodů. Závěr byl velice dramatický. V utkání Dakon – VTJ 

Dětřichov došlo v družstvu hostí nesrovnalostem s registračními průkazy. Výbor 

fotbalového svazu Bruntál protest ale neprojednával, protože prý byla chyba zaviněna 

pracovníkem OV. Aby družstvo M.Albrechtic nebylo poškozeno sestupem do III. třídy, 

došlo pro nový ročník k rozšíření OP na 14. Družstev. 

 

1976 

     Zde se vzpomínky vztahují ještě jednou k zápasu z předešlého roku. V posledním 

kole zápasu hrálo družstvo v Bruntále. Domácím šlo o postup do I. B třídy a proto si 
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zajistili rozhodčího. Rozhodčí Čech zapískal tento zápas tak, že ihned po skončení 

utkání odstoupil pan Veselý z funkce předsedy oddílu na protest proti takovým 

machinacím ve fotbale. Novým předsedou oddílu se stal pan Vojtěch Kučera.  

     23. června 1976 postihla oddíl veliká ztráta, kdy náhle zemřel ve věku 53 let 

Ladislav Juráň (obr. 6), trenér žáků. 

 

Obr.6 - Ladislav Juráň 

 

 3. července 1973 bylo Město Albrechtice pořadatelem „Štítu Albrechtic“. Tohoto 

třetího ročníků se zúčastnilo osm obcí a družstvo M. Albrechtic v něm zvítězilo, když 

ve finále porazilo Albrechtice nad Orlicí 1:0, brankou Akritidise, když brankář Polanský 

chytil pokutový kop. Na jaře se také začalo s turnajem v minikopané, kterého se 

zúčastnilo 12 družstev podniků. Vítězem prvního ročníku minikopané se stalo družstvo 

Dakonu. 10. 12. 1976 byla také otevřena slavnostně nová tělocvična zemědělského 

učiliště. Podzimní sezóna 1976 byla zahájena se změnami. Muže A vede nadále Fidas, 

muže B Moravec, který později převzal první družstvo ( Fidas se odstěhoval do Řecka). 

U dorostu pracuje Zdeněk Souček a u žáků znovu zaskočil pan Josef Zikl. 

 

1977 

     Na jaře 1977 začína u žáků pracovat pan Zděněk Borský. Na památku Ladislava 

Juráně, byl uspořádán první ročník „Memoriálu Ladislava Juráně“. Žáci M. Albrechtic 

skončili druzí. Vítězem se stalo družstvo Slezských Rudoltic. Štít Albrechtic se konal 

v Albrechticích nad Orlicí, družstvo M. Albrechtic získalo druhé místo. Byl to veliký 

úspěch, protože zde zrovna vrcholila krize v mužstvu, pro velké neshody s trenérem 

Moravcem odmítli hráči řecké národnosti se tohoto turnaje účasnit. Raritou bylo, že 

k poslednímu utkání nastoupilo družstvo složené z funkcionářů, trenérů a dalších, 
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protože postup do finále již byl zajištěn. I v tomto roce probíhal turnaj v minikopané. 

Druhého ročníku se zúčastnilo opět 12 družstev. 

 

1977-78 

     Soutěžní rok 1977 – 78 byl pro oddíl velmi úspěšný, ale nezačal nejlépe. První 

utkání OP ve Zlatých Horách družstvo prohrálo 0:1, krize v mužstvu vyvrcholila a od 

mužstva odchází trenér Stanislav Moravec. V dalších utkáních prakticky bez trenéra, 

přišla porážka 0:1 i doma a teprve ve třetím kole první bod z Nových Heřmínov 1:1. 

Poté nastoupil k mužstvu do trenérské funkce Ondřej Vella a přišla neuvěřitelná série, 

kdy ze zbývajících utkáním zimy získalo družstvo osm vítězství, jedna remíza a pouze 

jedna porážka. Postavení v tabulce byl pouze jeden bod ztráty na vedoucí Zlaté Hory, 

vzbuzovalo veliké naděje. V roce 1977 slavila obec Město Albrechtice 600 let svého 

trvání. Příspěvkem k oslavám bylo přátelské utkání mezi M. Albrechtickými bývalými 

hráči a XI. Ostravskými Novináři, ve kterých nastoupili zasloužilí mistři sportu Mikoláš 

a Vlach. Po utkání, ve kterém hosté zvítězili 4:3, byla uspořádána beseda s hosty 

v jídelně podniku Dakon. V pátek 2. prosince měl pohřeb bývalý předseda TJ Dakon 

pan Leopold Hrubý. Za jeho vedení se organizace upevnila, zkonsolidovala a byly 

vytvořeny všechny předpoklady pro rozvoj TJ v obci Město Albrechtice. Družstvo 

mužů prodělalo před sezónou velmi těžkou přípravu. Do jarní soutěže získali dva mladé 

hráče řecké národnosti Iliadise a Papucasez Krnova, z Třemešné přišel Gajdoš a 

mužstvo prošlo jarní soutěží bez porážky. Celkově to bylo 11 výher a 2 remízy. Postup 

do I. B třídy byl zcela zasloužený. O tento úspěch se pod vedením trenéra Velly nejvíce 

zasloužili: Konopka, Huňka, Iliadis, Michailidis, Pořízka, Špalek, Raptis, Papucas, 

Akritidis, Juráň, Bušos, Gajdoš, Měrka, Kolarovček a z počátku v brance Polanský, 

který v říjnu přestoupil do Krnova. Nejlepším střelcem byl Janis Akritidis, který 

nastřílel 17 branek, Bušos a Juráň 9 branek, Špalek 7 branek, Raptis 6 branek, Huňka a 

Papucas 4. Vedoucími oddílu byli Soušek a pomáhal předseda oddílu Vojtěch Kučera, 

žáky vedl Dvořák s trenérem Borským. Štít Albrechtic se v roce 1978 konal 

v Albrechticích na okrese Karviná. Za velmi nepříznivého počasí mužstvo skupinu 

vyhrálo a ve finále po prodloužení prohrálo po prodloužení s Albrechticemi nad Orlicí 

2:3. Z dalších turnajů: Rada MNV – 1 místo, turnaj v Třemešné 1 místo, žáci vyhráli 

„Memoriál Jaroslava Juráně „, muži skončili třetí v Krnově. 



24 

 

 

1978-79 

     Podzimní sezónu zahájilo mužstvo v I. B třídě. Bylo to opět po patnácti letech s tím 

rozdílem, že k tomuto učinkování je dostatek záznamů. Do čela fotbalového oddílu byl 

zvolen pan Gavlas, muže i nadále vedl pan Vella. Mužstvo bylo posíleno pouze na 

jednom místě, ale zato velmi kvalitně. Z Krnova přichází Vangelis Simichanidis, který 

se stal ihned dirigentem celého mužstva, které si na podzim vede velmi dobře, když je 

našitém místě s odstupem dvou bodů od vedoucího oddílu. O konsolidaci družstva 

svědčilo i to, že celou podzimní část odehrálo 14 hráčů. Na výroční schůzi 9. prosince 

byl obhájen závazek „ Vzorný“. Oddíl získal třetí stupeň a přihlásil se k soutěži o druhý 

stupeň. Do čela oddílu byl zvolen pan Gavlas. 23. února 1979 uspořádala TJ Dakon v 

Městě Albrechticích první okresní ples sportovců. Na tomto plese bylo provedeno 

vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivu okresu Bruntál roku 1978. Mezi nejlepšími 

kolektivy bylo vyhlášeno také družstvo mužů TJ Dakon. Do jarní sezóny 1979 

nastoupilo družstvo beze změn, pouze v dubnu se z Krnova vrátil Josef Polanský. 

Mužstvo již nehrálo tak dobře a umístilo se celkově na devátém místě s bilancí 22 8 5 9  

36:36   21 bodů. Všech 22 utkání odehráli Konopka, Špalek, 21 Pořízka, Michailidis, 20 

Gajdoš, 19 Simichanidis, Papucas, 18 Akritidis, 17 Iliadis, 16 Huňka, Bušos, 14 Raptis, 

12 Šlagor, 11 Juráň. Nejlepším střelcem tohoto ročníků byl Papucas s 10 brankami. 8 

Akritidis, 4 Špalek a Juráň. Se slabšími výkony se na jaře zhoršilo i vystupování hráčů. 

Vyloučeni byli Iliadis, Špalek, Polanský a Simichanidis. Celkový počet žlutých karet 

byl 12. U mládežnických družstev nedošlo ve vedení ke změnám. Dorostenci pod 

vedením pana Souška stále hráli ve středu tabulky. V tomto roce již začíná nést ovoce 

dlouhodobá práce s žáky. Kolektiv, který ještě začínal pod vedením pana Juráně, 

přivedli Borský, Dvořák k vítězství ve své skupině a ve finále OP získali 3 místo. 

V kolektivu žáků hrají Cokanis, Křištof, Ladas, Albrecht, Hájek, Varecha, Malina, 

Adamík, Hlaváček, Liolias, Zikl, Bugala, Klega a další. Nejlepšími střelci byli: Zikl 20 

branek, Halváček 15 branek, Adamík 14 branek, Liolias 1ě branek. Na závěr sehráli 

žáci přátelské utkání s účastníkem krajského přeboru žáků – Válcovny Frýdek – Místek 

s výsledkem 0:0. Během jara pokračuje další ročník minikopané za účasti 12 kolektivů. 

Štít Albrechtic tentokrát u Lanškrounapřinesl po vynikající hře první místo, když ve 
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skupině vyhráli celkovým skóre 12:0, a ve finále porazili odvěké soupeře z Albrechtic 

nad Orlicí 2:1. 

 

1979 – 80 

     Příprava na novou sezónu probíhala účastí na různých turnajích. Turnaj rady 

MNVvyhrál Horná Benešov, družstvo M. Albrechtic skončilo druhé, ale v Třemešné 

byli již po druhé za sebou nejlepší. Žáci v „ Memorialu Ladislava Juráně“ skončili 

druzí. Do soutěžního ročníku 1979 – 1980 šel výbor po odstoupení pana Gavlaseopět 

pod vedení pana Strakoše. Družstva měla následující vedení: muži A – Vella, 

Romanidis, muži B –Moravec, dorost – Soušek, Šimečka, žáci – Borský, Dvořák. Říká 

se, že druhý rok je kritický. To se projevilo i u družstva Města Albrechtic. Kádr 

družstva zůstal sice stejný, z dorostu přišel Šlagor, z Břidličné Dlouhý, ale ještě se 

zhoršila kázeň. I letos byly družstvu rozdány celkem čtyři červené karty, ale ne 

ledajaké: Bušos, Konopka, Simichanidis sice „jen“ na podmíněné tresty, ale v utkání 

s Chomýží, na hřišti M. Albrechtic, na kterém prohráli již po třetí za sebou 0:1, došlo 

k inzultaci rozhodčího hráčem Raptisem.  Rozhodnutí STK bylo velmi přísné. Raptis 

dostal zákaz na dobu 12 měsíců, klub pokutu 1000,- Kč a navíc sehrál dvě utkání mimo 

obec. Tyto dvě utkání proběhly v Krnově a v Chomýži. Přidáme – li k tomu i odchod 

mužstva B z hřiště v zápase s Osoblahou, bylo na výroční schůzi klubu velmi živo, 

zvláště potom proto, že muži A byli v I. B třídě na posledním místě s pouhými šesti 

body. Úkol pro jaro tedy nebyl lehký, zněl zachránit se. Raptis nemohl hrát, Iliadis se 

odstěhoval, málo hrál Juráň. Tvrdá zimní příprava vykonala své: z jedenácti zápasů bylo 

patnáct bodů a nakonec celkově šesté místo s 21 body, poměr 28:30. V této sezóně hrál: 

22 utkání – Pořízka, Bušos, Akritidis, 21 šlagor, 2O Špalek, 19 Huňka, Konopka, 

Simichanidis, 15 Polanský, 13 Gajdoš, 12 Dlouhý, Juráň, Papucas. Z hráčů, kteří patřili 

do základní sestavy, se málo objevovali málo pro zranění právě Gajdoš, Juráň, Papucas 

a hlavně Michailidis, který na jaře odehrál pouze jedno utkání. Nejlepší střelci byli tři a 

to: Juráň celkem šest gólů (vše na podzim), Akritis a Bušos také šest golů. V soutěži 

slušnosti byl kolektiv M. Albrechtic vyloučen. Muži B si ve III. třídě počínali celkem 

úspěšně. Umístili se na celkově šestém místě s bilancí 17 bodů. Dorostenci v tomto 

ročníku ještě na první místo nedosáhli, když v Osoblaze vždy prohráli 0:3, 0:5. Celkově 

druhé místo však bylo velkým úspěchem.  Bilance 21 bodů. V mužstvu hrají dobře 
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Tuhý, Kuřec, Albrecht, Lideropulos, Hrubý, Soušek, Gojný a další. Žáci každým rokem 

postupovali a letos již svoji skupinu vyhráli, když ani jednou neprohráli, dvakrát 

remízovali a a skončili soutěž s poměrem branek 111:17 s celkovým počtem 34 bodů. 

Družstvo hrálo s hráči: Cokanis, Křištof, Varecha, Bugala, Hlaváček, Gadziala, Zikl, 

Liolias, Jurčík, Adámek, Motl, Gruna, Adamík, Malina a další. Převážnou většinu 111 

branek nastřílel Zikl (39), Liolias (30), Dále se prosazoval Gruna (12), Hlaváček (10), 

Adámek (7). Štít Albrechtic 1980 byl v Albrechticích u Mostu, pro které to bylo 

poslední utkání před zánikem obce. Obec musela být vyklizena z důvodu těžby uhlí. 

Družstvo M. Albrechtic hrálo nekompletní, protože se mnozí báli dlouhé cesty. 

Nakonec se tradičně družstvo probojovalo do finále, kde prohrálo s rivalem Albrechtic 

nad Orlicí 0:1. Za zmínku stojí oprava autobusu při zpáteční cestě.  Další turnaje, které 

se hrály: Okresní finále žáků, které skončilo pořadím TJ Krnov – Dakon – Rýmařov – 

Dvorce. Družstvo M. Albrechtic prohrálo s Krnovem ve finále 4:3, když si všichni 

stěžovali na rozhodčího 1. Ligy Františka Ujfalušiho. O týden později se hrál další 

ročník „Memorialu Ladislava Juráně“, kde žáci prohráli nad TJ Krnov. 

     Muži nejprve zvítězili v dalším ročníků poháru rady MNV, před Třemešnou, Liptáni 

a Horním Benešovem a potom vyhráli po třetí za sebou turnaj v Třemešné a získali 

trvale pohár rady MNV v Třemešné. Z masových dalších akcí pokračoval dále turnaj 

v minikopané súčastí dvanácti družstev a v zimních měsících byl uspořádán velký turnaj 

v nohejbalu tříčlenných družstev. Také v té době dochází k důležité změně hospodáře. 

Přestal na této funkci pracovat pan Kršňák a převzal novou funkci a s tím spojenou 

starost o veškerý inventář pan Špalek. Oddíl kopané se také organizačně a pořadatelsky 

podílel na zajištění spartakiády 1980, která zde proběhla jako první v okrese Bruntál 

dne 10. května. 

 

 

11   Devadesátá léta 

 

1980 – 81 

     Do sezóny 1980 – 81 nastupovalo družstvo M. Alberchtic téměř beze změn, pouze u 

žáků se stal vedoucím družstva pan Štěpánek a při trénování pomáhali manželé 
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Grunovi. Došlo ke změně v počtu družstev v I. B třídě – v každé skupině soutěžilo 14 

mužstev. Trochu se změnil i kádr mužstva, do kterého byli zařazeni Chasikidis, Čedík, 

Sýkora, Kolarovček, po vyloučení se na trávník vrací Raptis, na vojenskou základní 

službu odchází Šlagor. Na jaře již téměř vůbec nehraje Huňka. Podzim byl již opět 

velmi slabý, po osmém kole mělo družstvo pouhé dva body. Do konce zimy jejich počet 

narostl na osm a zase přišla zimní příprava a po ní úspěšné jaro se šestnácti body, takže 

celkové umístění bylo na 10 místě s bilancí 24 bodů. Nových 26 zápasů odehrál Bušos a 

Simichanidis, 24 Pořízka a Polanský, 23 Juráň, 2 Michailidis, 19 Špalek a Akritidis, 

Gajdoš, 18 Čedík, 16 Chasikidis, 15 Papucas, 13 Konopka, Huňka, 12 Raptis. V jarním 

přestupním termínu odešel do Krásných Louček Soušek, ale za rok se opět vrátil. 

Nejlepší střelci sezóny se stali: Bušos 14, Juráň 9, Simichanidis 8, Akritidis a  Papucas 

4. Družstvo se zlepšilo i v soutěži slušnosti, pouze jedná červená karta (Pořízka), a 9 

místo v soutěži slušnosti z dalších turnajů a zápasů. Oddíl uspořádal v rámci zimní 

přípravy turnaj o pohár „Únorového vítězství“, za účasti TJ Krnov B, Sokola, Chomýž, 

Družstevníku Úvalno.  Vítězem prvního ročníku se stalo družstvo Úvalna před 

družstvem M. Albrechtice. V zimě také proběhla výroční schůze, kde byl do funkce 

předsedy oddílu zvolen pan Gruna, organizačním pracovníkem je i na dále  pan Zikl a 

dalšími členy byli Moravec, |Soušek, Štěpánek, Romanidis a Vella. Oddíl také provedl 

obhajobu titulu a získal titul „ Vzorní oddíl II.“ V zimním období byl rovněž proveden 

turnaj nohejbalu a na jaře v minikopané. Neslavně skončila účast na Štítu Albrechtic 

1981 v Lesních Albrechticích. Ve skupině se příliš nedařilo, přesto byla jistá alespoň 

účast v bojích o třetí místo. Toto se hráčům asi moc nelíbilo a v posledním utkání byl 

nejprve vyloučen Bušos, pak Simichanidis a nakonec došlo k pokusu o inzultaci 

rozhodčího brankářem Polanským. Zápas byl poté ukončen a tím se ztratila šance nejen 

na třetí místo, ale i přízeň diváků. 

 

1981 – 82 

     Do sezóny 1981 – 82 vstupoval výbor oddílu opět se změnami. Do funkce předsedy 

oddílu byl zvolen pan Ondřej Vella, trenérem mužů A byl úspěšný trenér žáků Zdeněk 

Borský, žáky vedl v tomto období Josef Zikl. Také změny nastaly v družstvu mužů. 

Mezi novými tvářemi jsme zaregistrovali Jiřího Poula z Krnova, z výborného dorostu 

přišli, Tuhý, Kaleta a Kuřec. Z bývalých hráčů se již dlouho postrádali Michailidis, 
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který přestoupil do Slušovic, na podzim chyběl Konopka( přestup Krásné Loučky),  na 

jaře chybí Ladislav Špalek, který měl na podzim těžkou havárii s vozidlem. Průběh 

soutěže byl stejný jako v uplynulých létech. Tedy slabý podzim, pouhých sedm bodů, 

výborné jaro, čtrnáct bodů. Konečné11 místo s bilancí 21 bodů. 26 zápasů odehrál 

Simichanidis, Akritidis a Pořízka, 25 zápasů Poul, 24 zápasů Polanský, 22 Bušos, 21 

Juráň, 20 Kaleta a Raptis, 18 Kuřec, Gajdoš, 16 Tuhý, 13 Sýkora. Jména nejlepších 

střelců byla pořád stejná jako v uplynulém roce. V soutěži slušnosti to bylo tentokrát 

bez červených karet, ale bohužel 12 žlutých karet, což stačilo pouze na poslední místo 

této soutěže. V tomto soutěžním období měl oddíl ještě družstvo dorostu v kraji. I když 

se snažili doplnit družstvo o nejlepší hráče – dorostence z okolí, nepodařilo se zacelit 

mezery po bývalých oporách. Družstvo prostě na start v této soutěži nestačilo. Slabina 

byla v brance, dobře jen hráli ti mladší hráči a to: Hlaváček, Zikl, Liolias, Buksa 

z Liptaně, ale to bylo málo. Poslední místo a sestup zpátky do okresu s bilanci 17:77 

s celkovým počtem bodů 4., byl neodvratný. Možná by si v kraji vedli lépe žáci. Ti ve 

své skupině obsadili druhé místo za Osoblahou po výsledku 30 bodů. Osoblaha se stala 

vítězem okresu, ale nechtěla postoupit. Výbor TJ však neschválil tuto možnost, že by 

místo Osoblahy hrálo družstvo M. Albrechtic. U žáků byla ještě jedna novinka. Jelikož 

je o kopanou veliký zájem, bylo ustanoveno ještě B družstvo, které hrálo na hřišti 

v Hynčicích a bylo zásobárnou pro žáky A třídy. Muži B třídy, které vedl pan Dlouhý, 

obsadili ve III. třídě osmé místo z deseti, s celkovým počtem 12 bodů. V soutěži 

slušnosti obsadili muži B druhé místo. Druhý ročník zimního turnaje, který byl pořádán 

na hřišti TJ Krnov, vyhrálo opět družstvo Úvalna. Účast hráčů M. Albrechttic byla 

nepravidelná a neplnila účel. Štít Albrechtic 1982 se hrál v místě zakladatele turnaje ve 

Velkých Albrechticích. Zde si družstvo trochu polepšilo svou pověst. Postoupilo do 

finále, kde tentokráte podlehli Albrechticím u Karviné 1:2, kde branku dostali těsně 

před koncem zápasu. Velkým stínem bylo vyloučení Bušose právě v tomto utkání. 

Turnaj žáků „ Memorial Ladislava Juráně“, proběhl již po šesté. Jako v loňském roce 

zvítězila Osoblaha, před družstvem M. Albrechtic. Velikou akcí, na které se podílel 

oddíl, bylo celostátní finále zemědělské mládeže ČSR, kterou pořádali pracovníci 

zemědělského učiliště v červnu 1982 na hřišti oddílu M. Albrechtic a na hřišti Hynčic. 

Během roku pokračoval další ročník v minikopané. V únoru 1982 zemřel Jan Klásek, 
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bývalý dlouhodobý spolupracovník oddílu kopané. Z obce Město Albrechtice byl 

vypraven autobus do Opavy, ve kterém byli i funkcionáři oddílu M. Albrechtic. 

 

1982 – 83 

     Do ročníku 1982 – 83 vstupuje oddíl s těžkým úkolem. Je vyhlášena reorganizace 

soutěží, bude zrušena I. B třída i I. A třída, na jejich místě pak bude jen jediná soutěž. 

Cíl byl tedy jasný: nejméně osmé místo a postup do nově vytvářené soutěže. K mužstvu 

se vrací trenér Vella,  odstěhoval se POUL, ze studijních důvodů nehraje Tuhý, celý 

podzim pro zranění nehraje Kaleta, celé jaro pro zranění Raptis a Sýkora. Do družstva 

přichází z Krnova Simichanidis, po zranění se strávník vrací Špalek, v říjnu přichází ze 

základní vojenské služby Šlagor, na jaře Mura z PS Ostrava. Vstup do soutěže byl 

vynikající. Po šesti kolech devět bodů a první místo. Pak došlo k události, o které se 

psalo snad v každých novinách. V osmém kole hrálo družstvo M. Albrechtic doma se 

Sokolem Velké Hoštice. Dvě minuty před koncem utkání za stavu 1:1 došlo při kopu 

z rohu k vzájemnému napadení hráčů, které přerostlo ve rvačku diváků a utkání bylo 

předčasně ukončeno. Obě družstva prohrála kontumačně 3:0, zaplatila pokutu 500,- Kč 

a hráči byli potrestáni. Družstvo M. Albrechtic se z tohoto špatně vzpamatovávalo, ale 

nakonec bylo pět vítězství v posledních pěti zápasech a konečné šesté místo 

s výsledkem 28 bodů. V soutěži se neudržely družstva Krnov B, Darkovičky, 

Brumovice a Hať. V soutěži slušnosti zbylo na družstvo opět jen poslední místo. 

Družstvo nasbíralo totiž pět červených ( Bušos, Simichanidis, Raptis, a Konopka 2x), a 

osm žlutých karet. Počet odehraných zápasů a počty nastřílených branek byli v této 

sezóně takovéto: 25 utkání Simichanidis, 24 Bušos, 23 Pořízka, 22 Chasikidis, Kuřec, 

21 Gajdoš, 19 Konopka, Juráň, 17 Špalek, 16 Akritidis, 15 Šlagor, 13 Polanský, 12 

Kaleta. Nejlepším střelcem byl Bušos se třinácti brankami, pět jich nastřílel 

Simichanidis a Kuřec, čtyři Akritidis a Kolarovček, tři Špalek a Konopka. Muži B měli 

rovněž před reorganizací, ale na družstva Liptaně, Třemešné, Jindřichova a Brantic 

neměli. Jejich bilance se 14 body stačila pouze na osmé místo tabulky. Totéž místo jim 

patřilo i v soutěži slušnosti. Celé družstvo trpělo tím, že nemělo stálého vedoucího. 

Dorostenci po sestupu z kraje museli vlastně začínat znovu, ale ukázalo se, že o rok 

později by v kraji hráli lépe. Protože v Třemešné dali družstvo dorostu do klidu, přešli 

někteří hráči do Albrechtic. Pod vedením trenéra Moravce se umístili ve své skupině na 



30 

 

druhém místě, se sedmnácti body. Na podzim chyběl v sestavě Zikl, který hostoval 

v Opavě Ostroji. Velikým úspěchem bylo vítězství dorostu v okresním finále „Českého 

poháru“ nad Břidličnou 2:1 a potom statečný boj s ligovým dorostem Ostrojem Opava, 

kterému k vítězství 3:2 musel pomoci nám již dříve zmiňovaný rozhodčí Čech 

z Rýmařova.  Vynikající výsledky mělo v této sezóně družstvo žáků, pod vedením 

trenéra Borského. Měl k dispozici vynikající hráče a to: v brance Mikulenka, mezi 

největší opory patřil Hlaváček, Romanidis, Červík a střelec Motl, dále hráli Laník, 

Klega, Vích, Borský, Šimečka, Pořízka. Žáci vyhráli svou skupinu zcela přesvědčivě 

s celkovým počtem 40 bodů. Celý klub věřil, že ve finále, které se právě hrálo v M. 

Albrechticích, uspějí. Bohužel ve stejný termín závodil Roman Hlaváček za okres na 

celostátních přeborech v odznaku BPPOV, ve kterém získal zlatý odznak a páté místo 

v ČSR. Ale právě jeho nepřítomnost v družstvu ovlivnila celý výsledek kvalifikace, 

když postoupilo družstvo Vrbna pod Pradědem. Že patří k nejlepším, dokázali 

v okresním poháru Ivo Viktora, kde postupně porazili Krnov, Vrbno, Osoblahu a 

nakonec podlehli krajskému přeborníkovi Jiskře Rýmařov. Další turnaje a akce byli 

naslédujíci: Na výroční schůzi 10. 12. 1982 byli zvoleni do výboru oddílu Josef Zikl ( 

předseda i organizační pracovník), Romanidis, Moravec, Boháčik, Dlouhý, Gajdoš a 

Borský. Zimní turnaj v Krnově – 3. ročník přinesl mužům první místo bez porážky. 

V tomto turnaji hostoval Josef Šenkár z Vysoké, který potom posílil mužstvo A třídy. 

Žákovský turnaj v Osoblaze 9. května vyhrává družstvo žáků M. Albrechtic, stejně tak i 

další ročník „Memoriálu Ladislava Juráně“. Štít Albrechtic se hrál v Albrechticích v 

Jizerských Horách, kde byl pro hráče M. Albrechtic víceméně odměnou za reorganizaci 

soutěže, a proto lze třetí místo považovat za velmi dobré. V průběhu roku 1983 

pokračují také turnaje v minikopané.  V roce 1983 také začala další etapa výstavby 

sportoviště a to výstavba kryté tribuny za vydatné pomoci MNV a podniku Dakon. Celá 

výstavba se stihla do nadcházejícího roku, kdy se v Městě Albrechticích pořádá Štít 

Albrechtic.  

 

1983 – 84 

     První rok v nové soutěži, se družstvu M. Albrechtic celkem vydařil. Družstvo mělo 

opět troch slabší podzim ( 11 bodů ), a lepší jaro ( 14 bodů ). Mužstvo stále vedl trenér 

Ondřej Vella a postupně dochází k přestavbě. Na podzim chytá v braně Josef Šenkár, 
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který se na jaře vrátil z Vysoké. Po jarní vojně začal opět hrát stopér Mura, do plné 

formy se opět dostal Kaleta. Nevydařil se přestup Pandovského z Krnova, svou činnost 

končí brankář Polanský, který se chce intenzivně věnovat dráze rozhodčího. Přestává 

hrát Simichanidis, který se vrací do Krnova, málo hrají Raptis, Kuřec a Špalek. Do 

družstva jsou zařazeni dva dorostenci a to Zikl Libor a Hlaváček Jaroslav, více se 

uplatnil Zikl. Na jaře se po dlouhém vyjednávání podařilo uskutečnit přestup Miroslava 

a Jana Juššů z Třemešné, nezdařil se přestup Květoně. Celkový výsledek mužstva byl 

25 bodů. Účast hráčů: 26 Mura, Kaleta, 25 Gajdoš, 24 Akritidis, Zikl, 23 Šlagor, 19 

Bušos, Pořízka, 18 Konopka, 16 Simichanidis, 14 Raptis. Během sezóny se v mužstvu 

vystřídalo celkem 26 hráčů. Nejlepší střelci: 7 branek Bušos, Zikl, 5 branek 

Simichanidis, 4 branky Akritidis, Kuřec, Jašš Jan, 2 branky Špalek Konopka, Mura, 

Raptis. Mezi největší zážitky byla utkání s TJ Krnov – poprvé společně v tak vysoké 

soutěži. Dále se v této sezóně dařilo v Českém poháru. Postupně družstvo M. Albrechtic 

vyřadilo družstva Slezské Rudoltice, Vrba pod Pradědem, Úvalno a ve finále Bruntál B. 

Jako vítěz okresu v kraji remízovalo družstvo s Jeseníkem 1:1, kde nakonec prohráli 

v pokutových kopech. Ještě zmínka o soutěži slušnosti. Družstvo hrálo sice bez 

vyloučení, ale celkem 22 žlutých karet zařadilo družstvo na předposlední místo. Muži B 

po reorganizaci soutěží hrají v okresní soutěží, dlouho bojují o postup, ale špatný 

začátek ( ze dvou zápasů 1 bod), a nekázeň v utkání v Krásných Loučkách, umožnili 

postup právě zmiňovaným Krásným Loučkám. Družstvo M. Albrechtic skončilo právě 

za nimi se ztrátou oněch dvou bodů a tedy s bilancí 23 bodů. Dorost pod vedením pana 

Moravce a později společně s panem Souškem měl velikou naději na vítězství ve 

skupině, ale po zbytečné porážce v Úvalně, skončili o bod na druhém místě s celkovým 

výsledkem 36 bodů. Toto družstvo mohlo hrát v kraji velice dobrý fotbal. Sestava byla: 

Mikulenka, Lánik, Šperl, Gadziala, Stolarik, Hlaváček, Liolias, Gruna, Adámek, Motl, 

Romanidis, Smolík a další. Nejlepší střelci byli: Hlaváček, Liolias, Smolík, Gruna, 

Adámek. Žáci pod vedením pana Borského tentokráte o nejvyšší místa nehráli. Po 

odchodu těch starších nebyla rovnocenná náhrada a  nastupuje generace jedenáctiletých, 

jejíchž čas jistě přijde. Umístění bylo na třetím místě s bilancí 16 bodů.  Slabší 

výkonnost mužstva se projevila i na turnaji „Memoriálu Ladislava Juráně“, kde obsadili 

třetí místo. Dalším zápisem budou výsledky tzv. přípravky, která byla poprvé přihlášena 

do okresní soutěže. Družstvo pod vedením trenéra Zikla a vedoucího Baránka zvítězilo 
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ve své skupině před Bruntálem, Krnovem, Vrbnem pod Pradědem a nakonec ve finále 

prohráli s Moravským Berounem 0:1. I tak bylo druhé místo pěkným úspěchem. Mezi 

nejlepší hráče patřili brankář Vích a hráči Červík a Baránek. Štít Albrechtic se konal 

v roce 1984 přímo v Městě Albrechticích ve dnech 29. června až 1. července. Štít byl 

úspěšný po všech stránkách. V mužstvu si zahráli úplně všichni, protože do turnaje 

musel klub M. Albrechtic postavit dvě družstva, jedno A v Městě Albrechticích, druhé 

B v Hynčicích. Po vítězství ve skupině potvrdilo družstvo výbornou formu a brankou 

Simichanidise porazili Lesní Albrechtice 1:0. Tímto turnajem dalo družstvo Města 

Albrechtic také do provozu krytou tribunu, v hodnotě 300 000 Kčs, kterou vybudovalo 

město brigádně a také za velké pomoci MNV.  Z dalších turnajů ještě zmínka o prvním 

místě v zimním turnaji a o prvním místě na spartakiádním turnaji v Třemešné. 10. října 

1984 měl také pohřeb dlouholetý spolupracovník oddílu kopané pan Karel Jančík.  

 

1984 – 85 

     Příprava na sezónu 1984 – 85 byla vydatná. Několik utkání s oddíly nižší soutěže, 

ale také s Rýmařovem, Krnovem a NHKG Ostravou, i když skončila porážkami, 

připravila družstvo dobře, takže už zisk třinácti bodů na podzim byl dobrým počinkem 

pro tradičně lepší jaro. Hledání nejlepší sestavy pokračovalo, za celou sezónu se 

vystřídalo 25 hráčů, i když někteří jen na jeden zápas. Na podzim družstvo 

pronásledovala zranění, chyběli Hlaváček, Bušos, Zikl, Kuřec, málo hrál Juráň, do 

Krnova přestoupil Kaleta, kde se ale neuchytil a ještě v této sezóně se vrátil zpět do 

klubu Města Albrechtic. Na jaře došlo k výraznému posílení, když do branky přišel 

Květoň z Krnova a dostal ve 13 zápasech právě 13 branek. Z Liptaně přestoupil Grček. 

Jaro přineslo celkem 16 bodů a nebýt ztráty 5 bodů v posledních třech zápasech, mohlo 

být družstvo druhé. Ovšem umístění na čtvrtém místě s bilancí 29 bodů a 3 místo 

v soutěži slušnosti (vyloučeni byli Mura a Bušos), bylo největším úspěchem družstva, 

které vedl stále trenér Ondřej Vella. Počet odehraných zápasů v sezóně byl: 26 

Simichanidis, 25 Pořízka, Jašš M., 24 Akritidis, 23 Konopka, 22 Mura, Jašš J., 19 

Šlogor, 18 Zikl, 17 Hlaváček, 13 Květoň, Bušos a Gajdoš. Nejlepší střelci byli: 10 

Akritidis, 6 Mura, 4 Simichanidis, Jašš J., 3 Konopka, Zikl, 2 Hlaváček, Bušos, Grček, 

Jašš M. Na jaře již nenastupují dlouholeté opory mužstva Gajdoš a Juráň. Muži B, o 

které se staral hráč A mužstva Antonín Mura, se ani tentokrát neprobojovali z okresního 
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přeboru a zase jim na to chyběl pouze jeden bod. S výsledkem 34 bodů skončili druzí za 

Osoblahou. Družstvo nemělo stabilní sestavu, pravidelně hráli Veselý, Jordán, 

Kolarovček, Dlouhý, Sideropulos, Žídek, Soušek, Stýskala, pomáhali hráči A mužstva 

Mura, Raptis, Špalek, Bušos, Hlaváček, Akritidis, ale postup bohužel nepřišel. Dorost 

po vedení Soušek – Kučera, prošel soutěží zcela suverénně a s výsledkem 32 bodů 

vyhrál svou skupinu. V okresním finále prohráli s Jiskrou Rýmařov 0:1 a skončili druzí. 

To již za dorost nehrál Roman Hlaváček, který šel na hostování do dorostu Baníku 

Ostrava. Sestava se od loňské téměř nezměnila, nejlepší střelci, Gruna, Adámek, Smolík 

a Liolias. Žáci stále vedeni trenérem Borským také svoji skupinu vyhráli s výsledkem 

20 bodů, když více jak polovinu branek nastřílel Martin Czalko. Mezi další opory 

patřili: Tuhý, Špalek, Červík, Pořízka, Vasiliadis, Vích, Šprinc, Michalčík, Borský, 

Baránek, Bužík, Drahokoupil, Višňovský, Svoboda. Ve finálovém turnaji, který se hrál 

v Moravském Berouně, skončili žáci druzí, za domácím družstvem. V obou 

mládežnických kategoriích zůstali od postupu jen o jeden stupínek. Přípravka pod 

vedením pana Pořízky skončila ve své skupině třetí. Výroční schůze oddílu zvolila do 

funkce předsedy oddílu kopané bývalého hráče a dnes již krajského rozhodčího Josefa 

Polanského. Dalšími členy výboru byli Zikl – organizační pracovník, Romanidis, 

Chasikidis, Kučera, Bužík, Gajdoš. Zimní turnaj v Krnově se dohrával až na jaře, 

porážka s Úvalnem 2:5, družstvo posunula až na třetí místo. Štít Albrechtic u Karviné 

nesplnil očekávání. Muži skončili třetí, když překvapivým vítězem se stalo družstvo 

Lesních Albrechtic. Lépe dopadl turnaj ve Velkých Heralticích, které vyhrálo družstvo 

M. Albrechtic. Žáci hráli na turnaji „Vítězství“, 9. května v Osoblaze a pak na „ 

Memoriálu Ladislava Juráně“. V obou případech skončili druzí. Rok 1985 byl rokem 

spartakiádním. Oddíl kopané se významně podílel na přípravě stadionu, tribuny a kabin. 

Dne 19. května výbor oddílu s hráči zajistil veškerou pořadatelskou službu, za což byli 

mnozí vyznamenáni čestným uznáními ČSTV nebo MNV. V závěru roku 1985 obhájil 

oddíl kopané titul „ Vzorný oddíl II. stupně „, žáci se stali „Vzorným kolektivem 

mládeže“. 27. března 1985 sehrálo mužstvo A třídy v Ostravě na Bazalech přátelské 

utkání s juniory Baníku Ostravas překvapivým výsledkem 2:2, když branky Albrechtic 

střelil Mura a Špalek.  
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1985 – 86 

     Před zahájením ročníku 1985 – 86 byla vyhlášena jak v krajských, tak i okresních 

soutěžích další reorganizace, která měla vrátit všechny soutěže do bývalého 

trojstupňového stavu. Vědělo se, že umístění do čtvrtého místa zajistí v kraji postup do 

vyšší soutěže – krajské soutěže1.třídy (dříve I. A), v okrese, zase pak do III. třídy. 

K jednotlivým mužstvům byli určeni trenéři a vedoucí takto:  

Muži A – Vella – Romanidis 

Muži B – Mura – Vella 

Dorost – Laník – Kučera 

Žáci A – Borský – Zikl 

Žáci B – Bužík – Vích 

Přípravka – Pořízka – Akritidis 

     Družstvo mužů A hrálo po celý rok ve stabilizované sestavě, když se v něm střídalo 

postupně 13 hráčů. Proti loňskému roku nepřišly žádné posily, ve druhém – jarním 

období, již nehrál pro zranění Mura, který se stále více věnoval trenérské práci. 

Konsolidace mužstva přinesla poprvé vyrovnané výkony, jak na podzim, tak i na jaře, 

vždy 17 bodů a celkově třetí místo za TJ Krnov a Ostrojem Opava B. Konečný výsledek 

34 bodů, byl vynikající. Ještě větším úspěchem bylo vítězství v soutěži slušnosti, když 

byl vyloučen pouze jeden jediný hráč a to Simichanidis. Návštěvu přes 400 diváků, kteří 

přišli na utkání Dakon – TJ Krnov s výsledkem 2:1 dlouho klub nepamatoval. Hráči, 

kteří se o tento úspěch zasloužili: 26 utkání Šlagor, 25 utkání Konopka, bratři Jaššové, 

Simichanidis, Akritidis, 23 Květoň, Zikl, 22 Pořízka, 20 Grček, 19 Hlaváček, 14 Kuřec, 

13 Mura. Nejlepšími střelci byli: Zikl 15 branek, 5 Jašš Jan, 4 branky dalí Jašš M., 

Simichanidis, Grček, 3 Akritidis, 2 Mura, Konopka. O postup bojovali také družstvo B 

mužstva. Tentokrát splnili úkol bez jakéhokoliv problému. S bilancí 40 bodů získali 

jasně první místo a postup do silné třetí třídy. Nejpilnějšími hráči byli kapitán družstva a 

zároveň brankář Veselý, Albrecht, Kolarovček, Jordán, Stýskala, Novák, Juráň, Gajdoš, 

Raptis, Bušos. Dobře hráli také bývalí dorostenci Gadziala, Gruna, Adámek, Smolík, 

kteří ale nastoupili základní vojenskou službu. Nejlepšími střelci byli: 13 Kolarovček, 

11 Novák, 8 Raptis, Bušos, 7 Gruna, 6 Adámek, Smolík a Lhotka, který přišel 

z Krnova, jako posila A mužstva, ale pro zranění se zatím neprosadil, 5 Jordán, 4 

Vojáček, 3 Moravec, Juráň, Hlaváček, 2 Gajdoš. Dorostenci po loňské neúspěšné 
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kvalifikaci dostali do své skupiny družstvo TJ Krnov (sestup z kraje), na které omlazené 

družstvo nestačilo a skončilo druhé. Loňské dorostence Gruňu, Smolíka, Adámka, 

Gadzialu nahradil výborně Červík, Vích a Šprinc a z Holčovic Vezalis. Konečný 

výsledek 27 bodů a druhé místo. Nejvíce branek 20 Motl, Czolko 12, Romanidis 10. 

V soutěžích okresu startovala dvě družstva žáků, ve stejné skupině. Žáci A ztratili za 

celý rok jediný bod a suveréně svou skupinu vyhráli. Nejlepším střelcem byl Borský 

s 29 brankami, 16 Šimek, 7 Svoboda, 6 Špalek, 5 Michalčík, Jelínek a další. Mezi 19-ti 

hráči, kteří za A žáky nastoupili, dále vynikali Tuhý v brance a dále Višňovský, Mičík a 

Drahokoupil v obraně, Možný a Mlčoch. Všichni tito žáci hráli za žáky A poslední rok. 

Z mladších hráli Baránek, Michalčík, Mucha a Červík. Špatně nehráli ani B žáci, z 16 – 

ti utkání získali 15 bodů a tím i páté místo v soutěži. Celé toto družstvo bude pokračovat 

v soutěži ještě příští rok. Nejlepším střelcem byl Bužík se 14- ti brankami. Okresní 

kvalifikace se hrála v Bruntále, který nezaváhal a v ní zvítězil, takže ani tentokrát se 

postup do kraje nekonal. Za pěkný úspěch můžeme považovat jmenování pěti žáků 

družstva M. Albrechtic do okresní reprezentace žáků do 12-ti let(Bužík, Kolarovček, 

Vích, Baránek, Červík). Dobrou výkonnost prokázali žáci i vítězstvím v turnaji 

v Osoblaze a v „Memeriálu Ladislava Juráně“. V červenci 1985 byl uspořádán turnaj 

bývalých hráčů „Memoriál Karla Jančíka a Jana Kláska“, ve kterém zvítězilo družstvo 

Vrbna pod Pradědem před Osoblahou, Městem Albrechticemi, Bruntálem a Třemešnou. 

Druhý ročník v červenci 1986 vyhrál Krnov před domácími fotbalisty, mezi kterými 

nastoupili hráči 60-tých let a to Zikl, Michálek, Pavlidis, Dvořák, Ondrašík a z těch 

mladších Handlíř, Volný, Včelný, Pořízka a další. Na rozhraní let 1985 – 86 proběhla 

výroční schůze oddílu, která potvrdila do funkce předsedy oddílu kopané Josefa 

Polanského. Ke změně dochází u organizačního pracovníka. Po 13- ti létech skončil 

svou činnost Zikl Josef  a na jeho místo byl zvolen Santarius. Členy výboru byli dále 

zvoleni Romanidis, Chasikidis, Vella, Raptis, Kučera, Bužík, Pořízka, Gajdoš. V roce 

1985 se dokončila tribuna, když se upravily prostory pod ní, přivedla se elektřina a 

zařídila se rozhlasová kabina. Dále bylo provedeno vyasfaltování nácvikového hřiště a 

dokončena adaptace bytové jednotky, do které se nastěhoval Jan Konopka. Celkem bylo 

odpracováno 955 hodin brigádnických a 310 hodin tréninkových. Bylo rovněž splněno 

15 odznaků PPOV a 8 odznaků ABC kopané. Pozornost se dále věnovala zvyšování 

kvalifikace trenéru a rozhodčích. Rozhodčím 1. třídy se stal Josef Polanský, který se stal 
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od podzimu 1986 divizním rozhodčím, 2 třídy Santarius, který rozhoduje utkání 

krajského přeboru. Získali se i tři noví trenéři IV. třídy a to Bužík, Akritidis a Pořízka. 

Juráň získal trenéra kvalifikace III. třídy.  Štít Albrechtic se v roce 1986 konal 

v Albrechticích u Lanškrouna. Poměrně silná výprava družstva Města Albrechtic 

skončila ve skupině na druhém místě „opravdu“ vinou rozhodčího, kdy nakonec bylo 

obsazeno čtvrté místo soutěže.  

 

1986 – 87 

     Rok 1986 byl čtyřicátým rokem existence oddílu kopané TJ Dakon Město 

Albrechtice. Výborem oddílu kopané byly připraveny důstojné oslavy sportovní 

historie. K nim přispěl oddíl kopané i dvěma úspěchy. Především postupem do krajské 

soutěže 1. třídy a pak zajištěním nákupu staršího autobusu. V úterý 22. dubna 1986 

odjíždí do Prahy Zikl, Romanidis a Gajdoš, aby ve středu ráno převzali a odpoledne 

slavnostně přivezli do Města Albrechtic starší, ale zachovalý autobus od ministerstva 

vnitra, který dostal oddíl převodem od MNV do vlastnictví. O autobus se velmi obětavě 

stará Romanidis s řidičem Škrobánkem. Tím byl vytvořen další předpoklad o úsporách 

za dopravu, protože mužstvo A třídy (obr. 7), bylo zařazeno do skupiny s družstvy 

okresu Šumperk, Olomouc a Přerov, což znamená jízdu přes 100 km. Příprava na 

podzimní soutěž začala již v červnu. Výbor oddílu odvolal z funkce trenéra pana Vellu a 

na jeho místo jmenoval bývalého hráče Muru. Dále se zabýval problémem posílené 

mužstva. Podařilo se získat Pavlidise, bývalého odchovance oddílu, který se vrací přes 

Porubu a NHKG Vítkovice. Z okolí přichází brankář Koval z Jindřichova a hráč 

Klimošek z Liptaně. V říjnu se zpět dostává hráč Žíla z Bohumína. Po sehrání několika 

přípravných utkání začíná soutěž. Vstup do soutěže se oddílu Města Albrechtic vydařil. 

Všechny posily nastoupily a osvědčily se. Vítězství v Hranicích na Moravě 2:1 (branky 

Pavlidis a Zikl), bylo sice na podzim venku jediné, ale když družstvo M. Albrechtic 

neztratilo ani jeden bod, zůstalo na druhém místě po podzimu s bilancí 15 bodů. Plný 

počet odehraných zápasů tzn. 1š měl Šlagor, Pavlidis a Klimošek, 12 Koval, Zikl, 

Konopka, Pořízka, bratři Jaššové, 11 Grček, 10 Hlaváček, 9 Simichnidis, 7 Kuřec, 5 

Žíla. Nejlepší střelci byli 5 Pavlidis, 4 Grček, 3 Akritidis, 2 Zikl, Žíla, 1 Konopka 

JaššJan  a Klimošek. Na podzim dostali šest žlutých karet a jednu červenou, o kterou se 

zasadil Konopka.  
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Obr. 7- mužstvo A - 1986 

 

Muži B pod vedením pana Raptise příliš nepřesvědčili. Jejich šesté místo s konečným 

počtem bodů 10, jim ndával právo na klidný spánek pro jarní sezónu. Dorostenci 

zahájili sezónu pod vedením Laníka nešťastně. V prvních dvou zápasech ztratili 3 body. 

I když zbývající zápasy vyhráli, bilance s konečným výsledkem 15 bodů jim stačila 

pouze na třetí místo. Po nemoci Laníka převzal v závěru vedení mužstva další trenér. U 

žáků přestal pracovat pan Borský. Z loňského družstva odešlo do dorostu 10 hráčů, a 

proto výsledky žáků A, kteří byli zařazeni do okresního přeboru (poprvé na okrese na 

návrh pana Zikla), byly slabé. Konečná bilance 2 body, stačila jen na poslední místo. 

Mnohé také zavinila nejasnost koncepce u B mužstva, které sice ve své skupině vede, 

ale hráči tohoto mužstva odmítají startovat za A žáky. Do okresního výběru 12-ti letých 

byli zařazeni David Baránek, Josef Šíra, Petr Kotůlek. Do jarní sezóny se chystá nová 

organizace péče o žákovská družstva. Dobře si vede žákovská přípravka pod vedením 

Janisse Akritidise, která je druhá za Bruntálem, ale před Krnovem a Vrbnem pod 

Pradědem. Se začátkem podzimní sezóny byly provedeny změny ve výboru oddílu 

kopané. Přestal pracovat Chasikidis, Gajdoš, Vella, Borský, jako nový člen pracuje na 

úseku politické výchovné práce Petr Volný. Na výroční schůzi v prosinci obhájil oddíl 

kopané titul „Vzorný oddíl kopané II. stupně“. Z hlavních splněných úkolů bylo toto: 

Vybudování ústředního topení kabin, oprava hrací plochy, zatravnění prostorů před 

brankami, dokončení oplocení areálu hřiště. Hráči získali 16 bronzových a 4 stříbrné 
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odznaky PPOV, žáci 11 odznaků, 8 x ABC v kopané. Bylo odpracováno 1150 

brigádnických hodin a 410 hodin pedagogické činnosti. Na této schůzi byl také zvolen 

nový, pouze pětičlenný výbor oddílu: Předseda oddílu Polanský, organizační pracovník 

Santarius, hospodář Romanidis, politicky výchovný pracovník Volný a člen výboru 

Pořízka. Kladně byly zhodnoceny také oslavy 40 výročí založení organizované 

tělovýchovy, které proběhly 15listopadu. K dobré atmosféře tohoto svátku přispělo 

nejen vynikající umístění A mužů, ale i výsledek odpoledního přátelského utkání s TJ 

Krnovem, ve kterém družstvo M. Albrechtic vítězilo 2:1. Přijelo mnoho bývalých hráčů 

a funkcionářů, vzpomínalo se i plánovalo. Nejlepší byli odměněni od OVČSTV, MNV i 

TJ. Mezi nejlepší úspěchy samozřejmě patří postup mužů do finále okresního „Českého 

poháru“, přes Jindřichov, Vrbno pod Pradědem, Horní Benešov, zařazeni družstva mužů 

mezi 5 nejlepších kolektivů okresu Bruntál a také vyhlášení Josefa Polanského mezi 

deseti nejlepšími rozhodčími okresu Bruntál. K 31. prosinci 1986 sehrálo družstvo 

Města Albrechtic v krajských soutěžích od postupu v roce 1978 celkem 213 utkání 

s celkovým počtem bodů 218 bodů. V mužstvu se za toto období vystřídalo 57 hráčů, o 

vstřelení 338 branek se zasloužilo 30 hráčů. Za toto období bylo vyloučeno celkem 8 

hráčů (v celkovém počtu 18x), z toho 2 inzultace a 98 žlutých karet.  

 

1987 

     Rok 1987 byl očekáván s velikými nadějemi. Příprava byla zahájena hned po Novém 

roce. Kádr družstva se nijak neměnil, přišel Petr Lapuník z TJ Krnov (původně hráč 

Osoblahy), odešel Mikulenka zpět do Třemešné. 24. ledna proběhla výroční konference 

TJ Dakon, ketré se zúčastnili mimo jiné i vedoucí tajemník OVČSTV Jan Urban, ředitel 

podniku Dakon pan Studnička a předseda MNV Krátký. Komise potvrdila splnění 

podmínek pro přiznání titulu pro oddíl kopané „Vzorný oddíl II. stupně „ a schválila 

přihlášku oddílu do soutěže o I. stupeň. Příprava pokračovala soustředěním 

v Holčovicích a přípravnými zápasy VOKD Poruba, Vítkovicemi a nakonec vyvrcholila 

dvěma finálovými zápasy o okresní československý pohár s Jiskrou Rýmařov. Po 

vítězství v Rýmařově 8:3 a doma 7:3 (za Rýmařov chytali brankáři M. Albrechtic), 

postoupilo družstvo do krajských kol. Pěknou akcí bylo vydání „Zpravodaje oddílu 

kopané“ k zahájení jarních soutěží. Hlavní zásluhu o toto měl Petr Volný.  29. března 

byla zahájena jarní soutěž. Zpočátku se oddílu dařilo, stále se drželi mezi prvními třemi, 
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ale závěr se nevydařil.  Po nešťastné porážce v Moravičanech 0:1, když družstvo 

neproměnilo ani penaltu, přišel debakl v Šumperku 1:5 a nakonec na družstvo zbylo 

pouze sedmé místo s celkovou bilancí 27 bodů. Nejlepším střelcem jara byl Pavlidis s 5 

brankami, 3 branky vstřelil Žíla, po dvou brankách Zikl, Grček, Bušos. Blízko 

historického úspěchu se družstvo ocitlo v krajském kole českého poháru. Po vítězství 

v Budišově 3:2, doma nad Šumperkem 2:0 a Albrechticemi u Českého Těšína na 

penalty hráli finále s Kateřinicemi. Doma vyhráli 2:0 a venku 2:0 prohráli a na penalty 

družstvo neuspělo. K celkovým výsledkům je třeba zapsat úspěch na „Štítu Albrechtic“, 

v roce 1987 v Lesních Albrechticích. Zde družstvo v sobotu 27. Června nejprve ve 

skupině vyhrálo po výsledcích: Albrechtice nad Orlicí 2:0, Velké Albrechtice 2:0, 

Albrechtice nad Vltavou 1:1 a nakonec ve finále porazilo Albrechtice u Českého Těšína 

2:1. Vynikl střelecky Pavlidis, který střelil sám 4 branky.  Muži B hráli v okresní 

soutěži svůj průměr, v závěru soutěže ztratili „nečekané“ body doma a skončili celkově 

na šestém místě s výsledkem 21 bodů. Během jarní sezóny bylo mužstvo prakticky bez 

vedení a rozhodovala pouze dočasně ustanovená rada. Nečekaný výsledek přinesla 

soutěž dorostenců. Do jarní sezóny převzala družstvo osvědčená dvojice Borský, 

Soušek, zavedla v družstvu pořádek a výsledkem bylo nejen vítězství v okresní soutěži 

s celkovou bilancí 23 bodů, ale i nečekané prvenství v okresním finále v Moravském 

Berouně, kde družstvo porazilo Moravský Beroun 4:0 a Vrbno pod Pradědem 2:1 a tím 

postoupili do kraje. Žáci zaostali za výsledky minulých let. Jedině díky tomu, že 

z okresního přeboru nikdo nesestupoval, bude družstvo hrát OP i příští rok, neboť jsme 

skončili beznadějně poslední s celkovým počtem 2 bodů. Žáci nejvíce trpěli neustálou 

fluktuací trenérů. Po trenéru Pořízkovi začal pracovat opět Vella, ale také dlouho 

nevydržel a konec soutěže hráli pod vedením pana Zikla. Žáci B skončili ve své skupině 

na třetím místě, kdy měli výsledek 26 bodů. Přípravka pod vedením Akritidise měla 

dobrý závěr, probojovala se do okresního finále a tam skončila na třetím místě. Žáci 

hráli na turnaji v Osoblaze (hrálo B družstvo a skončilo čtvrté – poslední) a také na 

turnaji v Městě Albrechticích. Memoriál Ladislava Juráně vyhráli, když ve finále 

porazili přeborníka okresu TJ Krnov. Do výčtu akcí patří také i to, že žáci Šíra, 

Panovčík, Baránek, Bužík reprezentovali okres Bruntál v krajském finále, 8 krát ABC 

v kopané. Nejlépe se umístil Panovčík v kategorii do 10-ti let na pátém místě z deseti 

účastníků, Šíra byl desátý ze čtrnácti účastníků. 21. června proběhl třetí ročník 
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„Memoriálu Karla Jančíka a Jana Kláska“, vítězem se stalo výborné družstvo starých 

pánů z Krnova, na druhém místě TJ Dakon a na třetím místě Sokol Vrbno pod 

Pradědem. 

Výsledky oddílu souvisí s prací výboru. V jarním období došlo několikrát k různým 

neshodám a tím i ke změnám ve funkcích. Přestal svou funkci vykonávat předseda 

oddílu pan Polanský, zastupoval ho pak pan Pořízka, a když v červnu požádal o 

uvolnění i Santarius, vypadalo to s oddílem opravdu špatně.  30. června se vrátil do své 

funkce předsedy pan Polanský, organizačním pracovníkem se stal opět pan Zikl, výbor 

je rozšířen o další členy Borského, Bužíka, Vícha a Ječmena. Také byla provedena 

výměna trenérů a to muži A Mura, Romanidis, muži B Vella, Veselý, dorost Borský, 

Soušek, žáci A Pořízka, Vích, žáci B Bužík, žáci mladší Ječmen a přípravka Akritidis. 

11. července byla v Ostravě rozlosována nová soutěž. Mužstvo A bylo zařazeno do 

krajské soutěže skupiny A, to znamená na Ostravsko. Stejnou skupinu bude hrát i 

dorost.  K 31. červenci odchází brankář Koval do Jindřichova, Tuhý do Darkova, 

náhradou přichází do branky Šípek Buhumil z Chomýže. Příprava na podzimní sezónu 

1987 začala  17. července turnajem mužů v Krásných Loučkách s umístěním na třetím 

místě. Dále sezóna pokračovala přátelskými zápasy s VOKD Poruba B 2:2, PS Ostrava 

2:1, a turnajem v Rýmařově (2 místo). Dorost přes prázdniny trénoval téměř denně, 

velikou posilou se ukazuje Krajčovič z Jindřichova. Soupeřem dorostenců byla jak 

družstva dorostu TJ Krnov 2:2, Slavoj Bruntál 1:4, tak i družstva mužů třetí a čtvrté 

třídy. Příprava žáků byla minimální. Mistrovské soutěže zastihly družstvo mužstva A ve 

velmi špatném zdravotním stavu. V prvních třech utkáních chyběla větší polovina 

mužstva, družstvo doma ztratilo dva body. Po uzdravení hráčů hráli velmi dobrý fotbal, 

ztráty nahradili a nakonec skončili po podzimu na sedmém místě s bilancí 14 bodů. 

Výborně hrála obrana, kde Pavlidis hrál na místě stopéra, vynikal Šimek v brance, 

nejlepším střelci Zikl 5, Žíla 5, Lapuník 4. V posledních čtyřech utkání již nastupoval 

Žíla z Hrušova. Velmi kladně také bylo hodnoceno první místo v soutěži slušnosti s 25-

ti trestnými body (5x žlutá karta). I letos vzali muži účast v českém poháru velmi vážně 

a přes Jindřichov 6:2, VTJ Dětřichov nad Bystřicí 6:3 a TJ Krnov 2:0 se probojovali do 

okresního finále. Dorostenci hráli svá utkání proti silnějším družstvům velmi obětavě, 

ale hlavně fyzické rozdíly ovlivnily jejich umístění na 13. místě se 14 účastníků.  Jejich 

celkový výsledek byl 3 body a byl velmi velkým zklamáním pro hráče, trenéry a celou 
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fotbalovou veřejnost. Po prvních neúspěších přestal pracovat jako trenér pan Soušek a 

ve funkci trenéra zaskakoval pan Zikl. Aktivně se na přípravě brankářů podílel celý 

podzim Vích, bývalý brankář od roku 1947. V soutěži slušnosti se družstvo umístilo na 

šestém místě s celkem třemi žlutými kartami. Muži B hráli s nečekanými výsledky. 

Venku většinou bodovali, z šesti zápasů osm bodů, doma naopak ztráceli. Konečné 

šesté místo s počtem 13 bodů neodpovídalo kvalitě družstva, ve kterém se vystřídalo 

celkem 24 hráčů. Nejlepšími střelci byli: Novák 5, Gruna 4, Bušos 4. Počet mužstev 

v OP žáků se zvýšil na osm, ale snížil se nejen počet zápasů, ale i jejich kvalita. Žáci A 

měli výsledek 8 bodů a utkání ve Vrbně Pod Pradědem k dobru. Třetí místo bylo pro 

podzim asi maximum. Nejlepším střelcem žáků byl Robert Pořízka, s třemi brankami, 

který je současně i nejlepším střelcem mladších žáků i B žáků.  Po dobrém začátku žáků 

B, tři zápasy pět bodů, přišel zlom a do konce soutěže již nezískali ani bod. Chyběla 

v mužstvu kázeň, docházka, nekvalitní tréninky. Konečný výsledek pro žáky B byl 

předposlední místo za deset utkání a celkově pět bodů. Dále se poprvé hraje v okrese 

Bruntál soutěž mladších žáků. Pod vedením trenéra Ječmena žáci M. Albrechtic vedou, 

i když zápas ve Vrbně pod Pradědem bude hrán až na jaře. Celkový výsledek 7 bodů. U 

přípravky i nadále pracoval pan Akritidis a výsledek byl nad očekávání celkově 12 bodů 

a tím i pětibodový náskok nad TJ Krnov. Navíc bylo sedm nejlepších hráčů nahlášeno 

do celostátní soutěže československého sportu „ Hledáme kanonýra československého 

sportu“. Sezóna fotbalu roku 1987 byla zakončena 21. listopadu přátelským utkáním se 

Sokolem Chomýž, s výsledkem 1:3 a společným večírkem hráčů, funkcionářů a jejich 

manželek. V závěru roku byly uspořádány dva zájezdy pro žáky, hráče a příznivce 

oddílu do Ostravy na mezistátní hokej ČSSR – SSSR  a  na utkání poháru VEFA 

Vítkovice – Viktoria GUIMARAES. Dne 18. prosince proběhla výroční schůze oddílu. 

Kromě všech již zapsaných událostí zhodnotila plnění závazku v soutěži o titul „Vzorný 

oddíl I. stupně“. Závazek byl splněn a v mnoha bodech překročen. Velkou akcí oddílu 

byla demolice Dřevoskladu, za kterou oddíl zaplatil minimální částku za mechanizační 

prostředky, většinu práce udělali brigádně a čistý zisk oddílu byl více jak 11 000 Kčs. 

Na této akci, úpravě kabin hřiště, přístavbě ZŠ odpracoval oddíl 1202 hodin, trenéři 

odtrénovali 601 hodin. Odpadových surovin bylo nasbíráno téměř za 4000 Kčs. Hráči, 

od mužů až po žáky splnili podmínky pro udělení 70 odznaku PPOV.  S nejlepším 

výkonem v hodu granátem byl Klimošek, který byl zařazen do ankety SEDMDESÁT let 
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Československého sportu. Během roku byl oddíl také spolupořadatel různých 

sportovních akcí na hřišti – turnaje BSP podniků, běh Albrechticemi, celookresní liga 

kynologů., bikrosové soutěže Svazarmu. V rámci výroční schůze byl také udělen titul 

„Vzorný oddíl mládeže“, družstvu žáků a dorostu. Na sklonku roku byl zvolen také 

nový výbor. Činnost zanechal nejen dosavadní předseda Josef Polanský, ale i obětavě 

pracující člen Petr Volný. Do čela oddílu byl zvolen Milan Ječmen, za členy výboru 

Bušos, Mura, Zikl, Romanidis, Špalek, Halasz. Dne 30. prosince byla uskutečněna 

hlavně pro mládež beseda s odchovancem oddílu, brankářem olympijského družstva a 

ligovým hráčem Vítkovic Jaroslavem Zápalkou. 

 

1988 - 89 

     Rok 1988 nezačal pro oddíl dobře. Ještě před Novým rokem těžce onemocněl 

dlouholetý obětavý pracovník, člen oddílu Ladislav Špalek, z nově zvoleného výboru, 

během prvních tří měsíců Halsz a Bušos zanechali činnost, téměř celé první pololetí byl 

v nemocenském stavu předseda oddílu Milan Ječmen. Tíha práce potom v oddílu 

spočívala vlastně na třech členech a to na Ziklovi, Murovi a Romanidisovi. V lednovém 

přestupním termínu získal oddíl z Krnova Ladislava Bártka a z Holčovic Jiřího 

Kuzníka. Odchodů bylo, ale podstatně více. Miroslav Květoň do Krásných Louček, 

Gadziala, Křištof, Šperl do Liptaně, Konopka do Hynčic a Žíla na technický přestup do 

TJ Krnov. V dubnu k oddílu přestoupil František Metelka, který naposledy hrál za 

Hradec nad Moravicí. Vedení družstev pro jarní sezónu bylo následující: přípravka - 

Akritidis, Bušos, žáci mladší B – Bužík, Ječmen, žáci A – Pořízka Vích, muži A i B – 

Mura, Romanidis, dorost - Borský, Vích. Velkou ztrátou pro oddíl byl odchod 

dlouholetého trenéra Ondřeje Velly do Krnova. Příprava na jarní sezónu probíhala 

převážně na cizích hřištích s mužstvy okresu až divize, mezi překvapení patřilo vítězství 

na hřišti divizního mužstva ČSA Karviná 4:1. Vyvrcholením přípravy byla finálová 

utkání českého fotbalu, doma porazilo družstvo M. Albrechtic Kovohutě Břidličná 4:1, 

venku prohráli 0:2 a po druhé za sebou získali tento pohár v okrese. Dále se již tolik 

nedařilo. V semifinále prohráli v Mokrých Lazcích 0:1. Pro muže A zahájení 

mistrovských soutěží se vydařilo, po 16. kole ztráceli na vedoucí družstvo v tabulce jen 

jediný bod. Z přílišného optimismu vyvedl hned další zápas, kdy družstvo doma 

prohrálo s pozdějším sestupujícím mužstvem Dolní Lutyně, načež doma již družstvo M. 
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Albrechtic nevyhrálo ani jeden zápas a nebýt bodů z cizích hřišť, byl by to sestup. 

Konečný výsledek nakonec umístil družstvo na osmé místo s celkovým počtem 24 

bodů.  Daleko potěšitelnější bylo vítězství v soutěži slušnosti.  Počet odehraných zápasů 

družstva byl následující:  13 zápasů odehráli Šípek, Pavlitidis, Klimošek, 1ě Grček, Jan 

Jašš, 11 Bártek, 10 Romanidis, Zikl, Žíla. Nejvíce branek střelil Zikl 5, Pavlidis 4, po 2 

brankách Jašš, Simichanidis, Žíla. Simichanidis překročil hranici 200 utkání v krajské 

soutěži od roku 1978.  Štít Albrechtic proběhl v Albrechtich na d Orlicí. Družstvo M. 

Albrechtic tvořili hráči: Šípek, Šlagor, Bártek, Klimošek, bratří Jašové, Buksa, Žíla, 

Romanidis, Smolík, Pavlidis, Adámek, Lhotka, Chasikidis. Systém turnaje, kdy  se 

hrálo ve třech skupinách, pak další finálová skupina a na závěr ještě jedno utkání byl 

pro oddíl M. Albrechtic velmi nepříznivý a malá minivýprava nakonec ve finále 

v prodloužení prohrála s Albrechticemi u Českého Těšína. Dorostenecké družstvo 

prošlo náročnou zimní přípravou. Oslabením se ukázal odchod Krajčoviče na hostování 

do Vítkovic a Vezalise do Holčovic. Přesto mužstvo hrálo dobře, získalo na jaře devět 

bodů a chybělo jim jen trochu štěstí a mohli dorostenci hrát krajskou soutěž i příští 

sezónu, kde by patřili jistě mezi nejlepší. Celkový výsledek byl 12 bodů, stačil celkově 

na dvanácté místo. Pěkným výsledkem bylo druhé místo v soutěži slušnosti, kdy oddíl 

od prvního místa odsunulo jediné utkání v Jablunkově. Mezi opory mužstva patřili 

zvláště brankář Tuhý, dále Červík, Czalko, Svoboda, Borský, Vích. Také snaha žáků 

postoupit do krajské soutěže je dělila o jediný bod. Celkový výsledek 21 bodů, je 

zařadil na druhé místo soutěže. Nejlepší hráči: Vích, Červík, Baránek, Bužík, 

Kolarovček. Co se týče mladších žáků, tak byli v této sezóně první a zároveň bohužel 

poslední. Soutěžní ročník mladších žáků dal dobrou příležitost žákům, o kterých 

uslyšíme v přištím roce a to Panovčík, Ječmen, Krátký, Chasikidis. Ze šesti mužstev 

přišlo družstvo o první místo jen horším poměrem branek, ale Moravský Beroun byl 

prostě lepší. Celkový výsledek 16 bodů. Třetí žákovské družstvo B bylo nejslabší a 

z jedenácti účastníků, obsadilo desáté místo s celkovým počtem 12 bodů. Oddílově 

nejmladší hráli v přípravce velmi dobře oproti žákovským družstvům. S převahou 

vyhráli svou skupinu, před TJ Krnov, a protože byl oddíl pověřen VFS Bruntálem o 

uspořádáni okresního finále, čekal oddíl úspěch. Ten bohužel nepřišel. Hráči sice ani 

jednou neprohráli, ale po nerozhodných výsledcích vždy neuspěli při střelbě ze značky 

pokutového kopu a tak skončili nakonec čtvrtí. Ale jména bratří Vymlátilů, Mlčoušků, 
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Maršálků a Kamenáru, budou určitě příští rok zářit. Hráči družstva B mužů, hráli 

průměrně, často byli povoláváni na pomoc do mužstva A. Jejich umístění na sedmém 

místě s bilancí 24 bodů je velmi uspokojivé.  

V rámci tréninků plnili žáci kromě jiného také podmínky soutěže „Hledáme kanonýra 

Českého sportu“. K velikému překvapení, se Karel Vymlátil, stal celostátním 

přeborníkem a zúčastnil se setkání kanonýrů v Brně. Během jarní sezóny se mužstvo 

zúčastnilo různých turnajů s těmito výsledky. Žáci 3. místo v Osoblaze, 2. místo 

v Třemešné, 1. místo v Liptani a 1. místo na „Memoriálu Karla Jančíka a Jaroslava 

Kláska“. Pro své členy byl uspořádán na jaře zájezd na pohárové utkání do Vítkovic.  

Oddíl také za obětavou práci vedoucího družstva pana Jiřího Vícha odměnil „Čestným 

odznakem ČSTV“.  

Od dubna do září se také scházeli jednou týdně hráči šesti mužstev v minikopané. 

Vítězem se stalo družstvo TJ Hynčice, před Celní ulicí, nejlepším střelcem byl Lhotka 

před Poledníkem.  

     K přípravě na podzimní sezónu 1988 se sešel kádr mužstva koncem července, ale to 

již chyběl Pavlidis, který se vrátil do Poruby, za ním šel Žíla v říjnu, Kolarovček odešel 

do Hynčic, Šprinc, Janoš a Stolarik do Holčovic. V říjnu odchází na ZVS Romanidis a 

Ing. Zikl, do Hynčic Gajdoš a Stýskala. Do oddílu se vrací z Hynčic  Konopaka a 

Liolias, z Liptaně Gadziala, z Krnova Dušan Žíla. V říjnu na technický přestup přichází 

Kotásek z Osoblahy a Pargač  ze Slezských Rudoltic. Do přípravy byli zařazeni 

dorostenci Tuhý, Czalko, Červík, Vích Martin. 

Přípravné zápasy: Příprava byla zajištěna co nejpestřejší, od utkání s mužstvy okresu až 

po divizi: VOKG Poruba 1:4, 2:4, Vítkovice junioři 0:4, Olomouc junioři 0:0, Vrbno 

pod Pradědem 5:3. Vítězství na turnaji v Krásných Loučkách, kde hrálo téměř celé 

dorostenecké mužstvo, ukázalo, že je dostatek mladých a nadějných fotbalistů.  

Dále do podzimní sezóny došlo ke změně trenéra u žáků. Do soutěže oddíl přihlásil jak 

žáky A, tak i B a i přípravku. Nová dvojice se objevuje u žáků B – Ječmen, Lhotka, také 

u B mužů je staronovým trenérem pan Soušek. V Českém poháru byla letošní účast 

družstva M. Albrechtic velmi krátká. Po vítězství v Třemešné 2:1 následovala porážka 

v Úvalně 2:3 a konec naději na trojnásobné prvenství v okrese.  

     Muži A: Zahájení podzimní mistrovské sezóny se družstvu vydařilo. Ztráta Pavlidise 

se ukázala jako né příliš velká, takže po čtyřech utkáních družstvo mělo šest bodů. Ale 
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pak přišla série úrazů, kdy Šípek nechytal celý zbytek podzimu, sádru měli Hlaváček, 

Gruna, Grček, Buksa, Kuzník a nakonec vyloučení Milana Šlagora a tvrdý trest (stop na 

2 měsíce), jakož i odchod Jiřího Žíly, nekázeň Dušana Žíly a Metelky, přineslo nejednu 

těžkou chvíli pro družstvo. Až po uzdravení a příchodu posil na prázdná místa (po 

odchodu na ZVS) ukázalo zlepšení, takže konečný výsledek zněl 12 bodů, v tabulce 

družstvo mělo 0 a čekalo je těžké jaro. Počty odehraných zápasů byly následující: 

V mužstvu se v mistrovských utkáních vystřídalo celkem 31 hráčů. I toto číslo ukazuje 

problémy se sestavou. K oporám družstva patřili ve všech utkáních Bártek a bratři 

Jaššové, ve 12-ti zápasech nastoupil Klimošek, v 11-ti Lapuník, v 10 Simichanidis, 15 

hráčů hrálo ve třech, dvou nebo jen v jednom utkání. O 14 branek se podělilo 9 hráčů, 

nejlépe Bártek a Dušan Žíla 3x, Grček 2x. V soutěži slušnosti bylo družstvo na osmém 

místě. Muži B pod vedením trenéra Souška často dopláceli na potíže A mužstva, když 

mnozí hráči museli zaskakovat. Podávali však vyrovnané výkony doma i venku, 

podařilo se skloubit zkušenosti starších a elán mladých. Celkově 4. místo s výsledkem 

13 bodů. Mezi nejlepší střelce patřil: Bušos 5, Akritidis 4, Lhotka a dorostenec Vích po 

3. V soutěži slušnosti bylo mužstvo rovněž na 4. místě.  

Dorostenecké mužstvo po sestupu z krajské soutěže zůstalo téměř beze změny( do mužů 

přišel jen Martin Vích) a bylo kvalitně doplněno ze žáků (Marek Vích, Červík, Baránek, 

Bužík, Višňovský). Mužstvo ve všech zápasech předvedlo výborný fotbal, neztratilo za 

celý podzim jediný bod a v deseti utkáních získalo 20 bodů a poměr branek 53:4. 

Nejlepšími hráči byli Tuhý, Červík, Czolko, někteří z nich startovali v několika 

utkáních i za muže A. Nejlepší střelci Czolko 18, Svoboda 10, Motl a Borský po 5. Žáci 

si vedli v soutěži rovněž velmi dobře, prvních šest utkáních vyhrálo, ale prohra doma 

s Chomýži, je nakonec odsunula až na třetí místo o jeden bod za vedoucí Osoblahou.  

Celkový výsledek 19 bodů. Nejlepšími střelci jsou Pořízka 17, Šíra 11, Baránek 6. 

Družstvo B je vlastně družstvo mladších žáků, které hraje v soutěži s žáky o dva roky 

staršími. Nedostatkem je malý počet utkání, v pěti utkáních je výsledek 8 bodů a druhé 

místo. Nejlepším střelcem je Krátký se třemi brankami. Co s týče přípravky, tak ta si 

vede i v novém ročníku výborně a je v čele své skupiny s výsledkem 10 bodů. Nejlepší 

střelci jsou: Vymlátil Pavel 13 branek, Vymlátil Karel 7 branek.  Celé toto snažení 

zasáhla zpráva o panu Ladislavu Špalkovi, který zemřel po dlouhé a těžké nemoci. 
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Ladislav Špalek byl dlouholetý člen a obětavý pracovník oddílu Města Albrechtic. Na 

jeho pohřeb byl vypraven plný autobus TJ do Ostravy. 

     V závěru roku proběhl v Praze VII. Sjezd ČSTV. Výsledky jednání se měly projevit 

co nejdříve a měly, zasáhnou jistě činnost každé TJ a oddílu. 12. Prosince obdržel pan 

Zdeněk Borský, dlouholetý trenér mládeže v oddílu bronzovou medaili za rozvoj obce 

Město Albrechtice. Ke dni 31. prosinci bylo v oddílu Města Albrechtic registrováno 90 

členů a 52 žáků.   

     Příprava na podzimní sezónu probíhala formou účasti na turnajích – v Hošťálkovch 

muži B skončili na třetím místě, v Jakartovicích muži A skončili na třetím místě – dále 

přátelskými zápasy s Břidličnou 2:1 a TJ Krnovem 2:4, které byly sehrány 

v Holčovicích. Dosti bohatou přípravu měli i žáci, kteří kromě turnaje ve Vrbně pod 

Pradědem hráli přátelské utkání s ŽD Bohumín, Baníkem Ostrava a TJ Krnovem. 

Během podzimu se muži A zapojili do okresního českého poháru, kde nejdříve porazili 

Sokol Chomýž a Zlaté Hory, v semifinále doma hráli s TJ Krnovem 1:1 a prohráli na 

penalty. Podzimní sezóna začala už losováním, kdy družstvo mužstva M. Albrechtic 

bylo přeřazeno do skupiny C, a tím družstvo začalo jezdit na okresy Šumperk, 

Olomouc, Přerov a Nový Jičín. Nástup do soutěže byl výborný, po pátém kole druhé 

místo se ziskem sedmi bodů, bez porážky. Po skončení soutěže však byl zisk pouze 

jedenáct bodů a celkově desáté místo. Z tohoto výsledku nebyl v oddíle velká radost. Při 

hledání důvodů se často zdůrazňovalo, kolik hráčů během posledního období odešlo. 

Nastala otázka, jaké nastaly největší změny? Největším oslabením pro mužstvo byl 

odchod Jiřího Kmínka na technický přestup do Ostroje Opava, jež ke dni 1.7.1989. Ze 

stálých hráčů dále odešli: Lubomír Grček do Liptaně, aktivně se nezúčastnili přípravy a 

hry Lalinký a Kotásek, na základní vojenskou službu odešli Hlaváček, Czolko a Vích. 

Dále odešli do Holčovic Kuzník, Bušos, Chasikidis, Veselý, později do Liptaně 

Adámek, Šperl, do Hynčic Malina, do Krnova se vrátil Mužík. Na doplnění mužstva 

přišli z Třemešné Kocián, kkterý přišel na technický přestup, z Poruby se vrátil Pavlidis, 

z NHKG Ostrava Roman Hlaváček, z Vysoké Mura a z Liptaně Křištof. V závěru hrál 

ing. Zikl po návratu z vojenské služby.  

Muži B zahájili podzimní sezónu pod vedením trenéra Mury dosti nešťastně. Ze tří 

zápasů doma jen jeden bod a z venku čtyři body. V polovině soutěže došlo ke změně, 

mužstvo vedl Josef Zikl, zařadil do mužstva všechny možné dorostence a ze zbývajících 
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šesti zápasů družstvo získalo deset bodů, s celkovým výsledkem 15 bodů a tím čtvrté 

místo. Nejlepšími střelci byli: Mura 6, Lhotka 5, Konopka 3, Smolík 3, Višňovský 3, 

Borský 3. Výsledek A mužů byl 11 bodů a desáté místo. Nejlepšími střelci Lapuník  a 

Pargač se třemi góly. Dorostenci zahájili velmi dobře, bez ztráty bodu vedli svoji 

skupinu. Po přeřazení nejstarších dorostenců do mužů, hraje soutěž vlastně mladší 

dorost. Výsledek je i přesto velmi dobrý s celkovým počtem 12 bodů a třetí místo.  

Nejlepšími střelci byli Borský 6, Harazim a Mucha 5.  

Po administrativním zásahu, kde byli žáci A odvoláni z krajské soutěže, potvrzují, že 

postup jim slušel. Bez ztráty jediného bodu, vedou tabulku a jsou na nejlepší cestě tento 

úspěch opakovat. Výsledek 24 bodů, nejlepší střelci Mlčoušek 19, Ječmen 14, Pořízka 

13 branek.  Po doplnění z přípravky vedou i svou skupinu žáci B po výsledku 8 bodů. 

Zde je nejlepším střelcem Pavel Vymlátil s 10 brankami. Co se týče přípravky, tak 

v podzimní soutěži nastupovali ti nejmenší značně oslabeni a po výsledku 2 bodů, byli 

na předposledním místě z osmi účastníků. Práce výboru byla napodzim velmi slabá, 

kumulace funkcí u pana Polanského se neukázala jako dobrá. Proto byl v září 

kooptován do funkce výboru pan Konopka, který zastával funkci pokladníka. V závěru 

roku pomohl při zpracování celoroční zprávy i pan Zikl. Výroční schůze se konala 8. 

prosince bez účasti zástupce OVFS a nepřinesla žádné změny ve výboru mimo těch 

předchozích jmenovaných.  

 

12   Konec 20. století 

 

1990 

     Do roku 1990 vstupovali všichni příznivci kopané v Městě Albrechticích s velikým 

očekáváním. Hlavně se čekalo, jak budou hráči připraveni na jarní kolo. Výbor zvolený 

v prosinci 1989 pracoval takto:předseda Josef Polanský, místopředseda Antonín Mura, 

sekretář Josef Zikl, hospodář Jan Konopka, členové Ondřej Vella, Zdeněk Borský, Jiří 

Vích, Vladimír Lhotka, Vratislav Pořízka. Vedení mužstev bylo následující: muže A 

trénovala dvojice Mura, Vella, muže B Borský, Vích, dorost Pořízka, Vích, žáky A 

Zikl, žáky B Lhotka, přípravku Akritidis, Jangos.V únoru došlo k velkým neshodám 

mezi trenérem Murou a předseedou oddílu Polanským, kdy poté bylo krátkou dobu 
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mužstvo bez trenéra. Před zahájením jara, se trenér Mura k mužstvu vrátil. V květnu se 

vystěhoval do Řecka Janis Akritidis, o přípravku se obětavě staral Vratislav Pořízka. 

Starost o pokladnu si sám vzal na starost předseda oddílu Polanský. Co se týče přestupu, 

tak v lednovém přestupním termínu odchází Lalinský zpět do Osoblahy, Kotásek do 

Lichnova a Simichanidis do Holčovic. Na malou chvíli, do dubna, přichází Mazrim 

z Třemešné, jinak změny byly u dorostu: z Krásných Louček přicházejí Svoboda a 

Hančil, do Krásných Louček odchází Višňovský.  

V přípravném období sehráli muži Města Albrechtic více jak deset utkání (většinou 

s horšími výsledky), ve dnech 8. - 11. února, bylo soustředění v Holčovicích, za účasti 

téměř všech hráčů (chyběli jen Pavlidis a Zikl). Protože bylo velmi příznivé počasí, 

sehrálo hodně utkání i družstvo žáků a dorostu. Žáci hráli i na halovém turnaji v Krnově 

(zde vyhodnocen Včelný jako nejlepší brankář). 

     Muži A – hlavní úkol mužstva – udržet krajskou soutěž, což se podařilo. Družstvo 

hrálo dobře doma z šesti utkání 11 bodů a o tři body venku vítězství 2:1, na hřišti 

postupujících Holčovic, smazaly téměř všechny záporné body. Základní sestava se 

nemusela mnoho měnit. Plných 13 utkání odehráli bratři Jaššové, Kocián, Klimošek, 12 

krát nastoupili Hlaváček, Šlagor, Lapurník, Zikl. 11 krát hrál Svoboda a Pargač, 10 krát 

Pavlidis. V brance odchytal prvních sedm utkání Konopka(dostal 6 branek), pak chytal 

Šípek a střídal se s nadějným dorostencem Víchem. Dále hráli dorostenci se střídavým 

startem Višňovský 8x, Borský 6x.  Nejvíce na jaře stříleli Pavlidis 4, Zikl 3, Jašš Jan 2, 

ostatní po jedné brance. Úspěchem je i druhé místo v soutěži slušnosti.  

     Muži B na jaře již tak dobře nehráli, hráči měli špatný přístup k utkání, takže někdy 

nebylo na začátku utkání přítomno ani 11 hráčů. Celkově obsadilo 6. místo, když získali 

22 bodů. Nejlepším střelcem jara byl Lhotka se šesti brankami, dále dorostenci Borský, 

Višňovský a Svoboda se šesti brankami. Také vyloučení Mury a Svobody, kontumační 

porážka ve Světlé Hoře pro hráče „na černo“ ukazují na špatnou situaci u tohoto 

mužstva. 

     Dorost celé jaro hrál bez starších se střídavým startem a hrál velmi dobře. Nakonec 

k prvnímu místu chyběl jediný bod a byli na jaře zcela nejlepším mužstvem. Celkově 

třetí místo s 27 body vedlo ke spokojenosti. Nejlepším střelcem jara byl Mucha s 12 – ti 

brankami, Fof dal 4, oporou mužstva byl brankář Vícha a stoperská dvojice Špalek, 

Červík. 
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Žáci A vyhráli svoji skupinu bez ztráty jediného bodu. Na jaře nejlépe stříleli: Veleba 

22, Pořízka 14, Mlčoušek 10. Mužstvo postoupilo do okresního finále, kde nestačilo na 

domácí Jiskru Rýmařov a skončilo druhé. Žáci B vyhráli rovněž svou skupinu s bilancí 

16 bodů z dvaceti. Nejlepším střelcem jara, byl Pavel Vymlátil s devíti brankami.  

Turnaje žáků v Osoblaze družstvo M. Albrechtic vyhrálo, v domácím „Memoriálu 

Ladislava Juráně“ byli druzí za Slezskými Rudolticemi. Dorostenci vyhráli turnaj 

v Krásných Loučkách, vyhráli i domácí „Memoriál Ladislava Špalka“ a skončili druzí 

v Osoblaze za domácími. Muži B vyhráli turnaj v Hynčicích, staří páni porazili 

Osoblahu i Krnov.  

     Dne 9. května se rozloučil s oddílem Města Albrechtic a se svými spoluhráči Janis 

Akritidis, který se odstěhoval do Řecka. Oddíl v něm ztratil nejen hráče, ale také 

nadějného trenéra, který pracoval velmi poctivě s přípravkou. Zápasu na rozloučenou se 

zúčastnili téměř všichni jeho spoluhráči.  

     Hospodaření oddílu bylo největším problémem jeho činnosti. Před zahájením 

soutěže oddíl uspořádal dvě zábavy, ale dále už nic. Dotace podniků jsou stále menší a 

tak jedinou záchranou je provoz autobusu, který zajišťuje veškerou dopravu družstev. 

Ani brigádní činnost není nic slavného, zábrany se chystají již druhý rok, cvičné hřiště 

ještě déle, zdá se, že je vše zaměřeno na finanční odměny, dobrovolná práce se ztrácí. 

V červnu zajišťoval oddíl sportovní den ZZN, na hřišti proběhlo několik odborářských 

utkání, Dakon, Státní statky, Zemědělské stavby. Nelze se také nezmínit, že ve sportu 

došlo ke vzniku různých hnutí. Pro oddíl M. Albrechtic je nejdůležitější vznik 

samostatného fotbalového svazu a zrušení krajských výborů ČSTV. Proběhl také 

mimořádný sjezd ČSTV, který stávající organizaci rozpustil. Nové struktury, které 

vznikaly, měly zatím neujasněné postavení. Chystala se i nová organizace soutěží, na 

podzim proběhnou „valné hromady“ v ústředí i v oddílech.  

     Podzimní sezónu 1990, zahájilo mužstvo pod vedením staronového trenéra Ondřeje 

Velly, když dosavadní trenér Mura odešel trénovat do Vrbna pod Pradědem. Přípravu 

zahájili hráči 6. července, protože bylo třeba se řádně připravit na Štít 1990, který se 

v tomto roce konal přímo v Městě Albrechticích. Přípravě na tento turnaj bylo věnováno 

nemálo úsilí již v přípravném období. Byly provedeny nejnutnější opravy a vymalováni 

v kabinách, opravena a natřena tribuna, nátěry zábradlí, příprava hrací plochy. Zde 

zapracovali fanoušci, hráči a hlavně členové výboru. Dále bylo nutno zajistit ubytování 
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a stravování, které se podařilo zajistit s ředitelem státního statku ing. Vykopalem, další 

podniky a organizace v obci reagovaly na výzvu předsedy MNV Krátkého a rovněž 

pomohly finančně nebo materiálně. V týdnu před zahájením fotbalového turnaje se 

odhlásilo mužstvo Albrechtic u Mostu, a protože bylo všechno zajištěno na tři skupiny, 

startovalo jako deváté mužstvo družstvo Hynčic. V turnaji bylo odehráno 19 utkání, 

padlo v nich 43 branek a celkovým vítězem se stalo již potřetí za sebou mužstvo Baníku 

Albrechtic u Českého Těšína, které tím získalo definitivně pohár Štítu do svého trvalého 

vlastnictví, družstvo M. Albrechtic skončilo druhé, když ve finále prohrálo s vítězem 

turnaje 0:1. Třetí skončily Albrechtice nad Orlicí a stejné bylo i historické pořadí po 

XVII ročníku.  

Žáky do podzimních soutěží přihlásili pouze jedno družstvo pod vedením trenéra 

Borského. Přípravku vede hráč A mužstva Milan Šlagor, ale soutěž nehrají. Žáci prošli 

podzimním kolem bez zaváhání s celkovým počtem 22 bodů. Nejlepší střelci Jiří 

Mlčoušek 19, Chudý 9. Dorostenci hráli opět jednu skupinu okresního přeboru a po 

podzimu skončili na druhém místě s bilancí 16 bodů. Nejlepší střelci byli Mucha 11, 

Kolarovček 9, Červík 7. Kuriozitou byla branka, které dosáhl brankář Vích přímo 

z výkopu.  

     Do mistrovských podzimních bojů nastoupili muži v krajské soutěži skupiny C, 

muže B do soutěže oddíl nepřihlásil. Z kádru mužů odešli Pavlidis do Vrbna pod 

Pradědem, Pargač do Slezských Rudoltic, Svoboda do Hranic na Moravě na hostování, 

Konopka do Třemešné a celá řada hráčů na hostování do okolních oddílů. Do oddílu 

Města Albrechtic přišel na hostování Martin Dodek z Liptaně, definitivně oddíl získal 

Rostislava Kociána po ukončení technického přestupu. Na poslední dva zápasy se vrátil 

z hostování v Hranicích na Moravě Svoboda. Družstvo mužů hrálo velmi špatně doma, 

kde ze sedmi zápasů jenom jednou vyhrálo. Celkově získali 9 bodů a umístili se na 

dvanáctém místě soutěže ze čtrnácti oddílů. Nejlepším střelcem byl Libor Zikl se 4 

brankami, Gruna 3, Hlaváček 2. Nejčastěji hráli 13 utkání bratři Jaššové, Šlagor, 

Lapuník, 12x Dodek, 11 Gruna a Zikl, 10 Kocián a Hlaváček, 9 Klimošek, 8 Šípek, 

Romanidis.  Po skončení soutěží se funkcionáři věnovali přípravám na valné hromady 

na všech úrovních. Několik přípravných schůzek na vytváření nových žup se konalo 

v Ostravě, nový výbor se připravoval i v Bruntále, i v Městě Albrechticích. 15. prosince 

byl v Hranicích na Moravě zvolen řídící výbor pro Moravu, kdy předsedou byl zvolen 
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Dr. Stříbrný. 9. února se ustavila „Slezská župa“ v Dolním Benešově, na obou valných 

hromadách zastupoval okres Bruntál pan Zikl. Ustavila se rovněž „Hanácká župa“, 

předsedou zvolen Pavel Suk. Valná hromada fotbalového svazu Bruntál se konala 8. 

března, předsedou zvolen opět pan Freitag, členem výkonného výboru pan Zikl.  

     V oddíle kopané bylo pro jarní sezónu zvoleno následující složení: Polanský 

předsedou oddílu a zároveň pokladník, Ondřej Vella člen výboru, trenér A mužů, Mura 

Antonín člen výboru, asistent trenéra, Konopka Jan člen výboru a hospodář oddílu, 

Pořízka Vratislav člen výboru a trenér dorostu, Vích Jiří člen výboru a vedoucí dorostu, 

Borský Zdeněk člen výboru a trenér žáků. Toto složení vydrželo do 26. dubna, kdy byla 

svolána mimořádná valná hromada oddílu, která rozhodla o vystoupení fotbalistů z řad 

TJ Dakon a vytvoření samostatného „ Fotbalového klubu FK Město Albrechtice“ ke dni 

1. července 1991. Valná hromada zvolila nový výbor fotbalového klubu s okamžitou 

platností takto: předseda Gustav Santorius, místopředseda Josef Polanský, sekretář Josef 

Zikl, pokladník Petr Volný, člen výboru Ondřej Vella.  

 

1991 

     Valná hromada přijala rovněž zásadní rozhodnutí přihlásit všechna mužstva do 

soutěží Hanácké fotbalové župy. Do mistrovských soutěží nastoupili muži beze změn 

proti podzimu, ale se změnami v přístupu ke hře a v nasazení. Podstatně se zlepšila hra 

na domácím hřišti, kde družstvo mužů získalo ze šesti zápasů plných dvanáct bodů. 

Když se k tomu přidaly čtyři body z cizích hřišť, vyšlo z toho celkové deváté místo a 

nečekaný postup do nově vytvořeného župního přeboru. Celkový výsledek mužstva 9 

místo a 25 bodů. Ze zápasů stojí hlavně za zápis vítězství v Moravičanech 1:0, kdy 

domácí skončili v tabulce na 1. místě, bod v Šumperku za 1:1 a také utkání doma 

s Kovohutěmi Břidličná, které mělo dohru u řídícího orgánu a přineslo družstvu M. 

Albrechtic výhru 3:0. Velmi důležité bylo poslední utkání, ve kterém bylo poraženo 

doma družstvo Vikýřovice 4:0 a tím právě získalo družstvo postupové deváté místo.  Za 

postup bylo vděčeno také tomu, že se družstvu poměrně vyhýbala zranění a většinu 

utkání hrálo ve stálé sestavě, nejčastěji takto: Šípek 8x, Vích 6x, Šlagor, Hlaváček 12x, 

Kocián 13x, Gruna 10x, bratři Jaššové 12x, Svoboda, Dodek, Lapuník 13, Zikl 11 .  

Dále nastupovali nebo střídali Hlaváček 10, Býma 9, Borský 8, Klimošek 4 a Hančil 3. 

Střelna na branku byla dlouho velkým nedostatkem, Zikl se tentokrát střelecky 
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neprosadil, ale bylo po faulech na něj nařízeno 6 pokutových kopů, a měl 7 asistencí, 

nejlépe střílel Jan Jašš 4x, daalší střelci se trefili nejvíce dvakrát a to Kocián, Dodek, 

Svoboda, Borský, Gruna, Lapuník. Za celou soutěž nemělo družstvo jediného 

vyloučeného hráče, do družstva se postupně prosazují dorostenci Marek Vích, Hančil, 

Mucha, Červík a Dodek. Dorost skončil ve své skupině na druhém místě, když za celou 

soutěž jen dvakrát  a to vždy s Osoblahou, která se stala okresním přeborníkem, když 

suverénně vyhrála okresní finále ve Vrbně pad Pradědem. V družstvu je několik 

nadějných hráčů, kteří již okusili dres A mužstva a další se jistě dočkají v příštím roce. 

Nejlepším střelcem byl Mucha, v brance vynikající Marek Vích a nejlepším hráčem byl 

určitě Marek Červík. Celkový výsledek mužstva dorostu byl 2. místo s celkovým 

počtem 31 bodů.  Žáci se pod vedením trenéra Borského neustále zlepšovali, prošli 

celou řadou soutěží bez porážky a bez ztráty bodu také vyhráli okresní finále. Nejlepším 

střelcem jara byl Jiří Mlčoušek s 25 brankami. Spolehlivě chytali i oba brankáři Palica a 

Včelný, nejlepším hráčem byl Slavík. Celkový výsledek byl 1. místo a 39 bodů.  Žáci 

vyhráli 9. května turnaj v Osoblaze, na turnaji v Městě Albrechticích byli druzí.  

Štít Albrechtic se konal v sobotu 22. června v Albrechticích u Českého Těšína. 

Družstvo M. Albrechtic nezahrálo dobře, nebyli schopni dát branku a skončili celkově 

na 5. místě, což bylo považováno za veliký neúspěch. V rámci zajišťování financí se 

podařilo zajistit podporu ze strany celé řady soukromých podnikatelů, byly uzavřeny 

smlouvy o pronájmu hřiště a pronájmu autobusu Josefu Polanskému.  

     Podzim roku 1991 zastihl nově vytvořený fotbalový klub v nejvyšší soutěži historie 

Albrechtické kopané, v přeboru Hanácké fotbalové župy. Lepší dárek k výročí 45 let 

kopané v Městě Albrechticích si ani nemohli přát. Co se týče výboru, tak zde došlo 

v červenci k jediné změně za Ondřeje Vellu, který se odstěhoval do Třemešné a převzal 

trenérství mužů, byl kooptován ing. Gajdošem. Funkce u jednotlivých mužstev byly 

stanoveny takto: trenér mužů A,B Mura, vedoucí A Polanský, vedoucí B Zikl, trenér 

dorostu Pořízka, vedoucí Vích, trenér žáků Borský. 

12. července zemřel člen FK Město Albrechtice a jeho veliký podporovatel Janis 

Caknakis.  

Losování nových soutěží Hanácké fotbalové župy proběhlo 13. července, losování 

okresních soutěží 26. července. Na této okresní fotbalové valné hromadě byl zvolen 
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předsedou okresního fotbalového svazu člen fotbalového klubu Města Albrechtic pan 

Josef Zikl.  

V družstvu mužů dochází ke značným zraněním. Z nových hráčů přichází Jedlička a Ivo 

Lasovský z Bruntálu, Skřivánek z Úvalna, Vojtek z Heřmanovic a dále se vrací 

z hostování Lhotka, Mura, Smolík, Buksa, Gadziala, Soušek, Černík, Vích a Krajčovič, 

aby vytvořili silné B mužstvo. Oddíl postihly i odchody. Krajčovič hned přestoupil do 

Slavoje Bruntál, do Osoblahy se vrátil Býma, na základní vojenskou službu odešel 

Hlaváček Roman a Dodek. Na hostování do TJ Vítkovice odešel žák Mlčoušek Jiří. 

příprava družstva mužů byla velmi náročná, bylo docíleno několika pěkných výsledků. 

TJ Krnov 4:2, Slavoj Bruntál 2:2, FC Nisa (Polsko) 2:2, VTJ Dětřichov nad Bystřicí 

5:1, účast na turnajích v Branticích, Třemešné, Hynčicích, žáci přátelsky TJ Krnov, 

Liptaň, Třemešná, dorost s Baníkem Ostrava 1:3. Součástí přípravy na mistrovské 

soutěže byla výměna registračních průkazů mužů, aby všichni hráči, hrající v ŽP hráli 

na nové registrační průkazy. 

     Mužům A se start vydařil, i když vylosování nebylo příznivé, z prvních čtyř utkání 

pouze jediné doma. Z počátku hrálo družstvo velmi dobře, dovezlo body z cizích hřišť a 

to v Moravičanech 2:1, v Litovli 1:1, doma většinou střílí čtyři branky, Prostějov 4 

branky, Hlubočky 4:0. Ale počáteční nadšení pomalu upadá, mužstvo hodně ztratilo 

odchodem Romana Hlaváčka a Dodka na základní vojenskou službu, takže přicházejí i 

ztráty doma. Celkově čtvrté místo s bilancí 14 bodů, dva kladné body a dobré vyhlídky 

pro jaro. Nejčastěji hráli Jašš a Lasovský 13x, Skřívanek a Jedlička 12x, Svoboda a 

Vojtech 11x, Šlagor, Lapuník, Miroslav Jašš a Zikl 10x, Kocián, Gruna a Šípek 8x, do 

ZVS Dodek a Hlaváček 7x. Vích chytal 5x. Z dorostu a B mužů nastoupili ještě Červík, 

Vích, Kotulek. Mezi střelci se nikdo neprosadil víc než ostatní, družstvo mělo velké 

problémy s proměňováním pokutových kopů.  3 branky vstřelil Jan Jašš a Svoboda, 2x 

byli úspěšní Skřívánek, Dodek, Lasovský, Vojtek, Zikl, Gruna. 

 Také oddíl přes velké finanční potíže přihlásil družstvo do okresního kola českého 

poháru.    Muži potvrdili své postavení v okrese a probojovali se do finále, které bylo 

sehráno na jaře. Muži B do podzimních soutěží nastoupil s jediným úkolem, vytvořit 

všechny předpoklady pro postup do okresního přeboru. Cíl se dařil plnit. Po podzimu 

byli B muži na 1. místě s bilancí 17 bodů, náskok před druhou Vysokou je tři body. 

Výborně hrálo mužstvo na cizích hřištích, kde neztratilo ani bod. Mužstvo bylo složeno 
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převážně z dorostu či hráčů, kteří měli před ZVS nebo rok po ZVS a z hráčů, kteří se 

vrátili z hostování v okolních oddílech. V mužstvu se vystřídalo celkem 19 hráčů, 

nejčastěji hráli Vích, Červík, Buksa, Mucha, Soušek, Lhotka. Mezi nejlepší střelce 

patřili Lhotka 14 branek, Czolko 5, Mucha 3 branky.  

     Družstvo dorostu mohlo hrát župní soutěž, ale pro finanční potíže se postup 

neuskutečnil. Pod vedením trenéra Pořízky sehráli 7 mistrovských utkání, z kterých 

získali 12 bodů a druhé místo. Nejlepší střelci jsou Veleba, Fof, Pořízka se 4 - mi 

brankami. Nejlepší Vích, Červík, Kotulek, Fof, mají za sebou i straty za muže A v ŽP.  

Žáci po vítězství po okresním přeboru nemohli postoupit do župní soutěže, protože 

oddíl nedokázal sestavit družstvo mladších žáků. Pod vedením trenéra Borského, žáci 

potvrdili dobrou formu a po podzimu jsou na prvním místě s bilancí 6 utkání a 11 bodů, 

skóre 26:2. Nejlepší Střelci jsou bratři Vymlátilové, z nichž Pavel vstřelil 15 a Karel 5 

branek. Na valné hromadě byl vysloven požadavek vytvořit družstvo přípravky.  

V pátek 13. prosince proběhla valná  hromada ,  která přinesla tyto nejdůležitější závěry. 

Mění se název oddílu na FK ARTEP Město Albrechtice podle hlavního sponzora. Na 

místo odstupujícího člena výboru pana Polanského byl zvolen Antonín Mura. Byly 

stanoveny členské příspěvky pro rok 1992 a to tyto: členové, hráči fotbalového klubu 50 

Kč, dorostenci a studenti 30 Kč, důchodci a žáci 20 Kč.  

 

1992 

     Do jarní sezóny měli největší nápor nejdříve členové výboru vyřizováním přestupů. 

Ve funkci trenéra zůstává u mužů Antonín Mura, jeho asistentem se stal Lubomír 

Doležal, který přišel z Rýmařova. U dorostu přestal pracovat Vratislav Pořízka a starost 

o dorost převzal Zdeněk Borský, který vedl současně i družstvo žáků. Muže B vede i 

nadále Josef Zikl. Hodně změn nastalo i v hráčském kádru. Odešli Jiří Buksa do Liptaně 

na přestup a ing. Libor Zikl do Vřesovic na hostování. K družstvu Města Albrechtic 

přišli na přestup Světlák, Roján z Krnova, Frič ze Zlatých Hor, Šenkár z Vysoké a 

Pargač ze Slezských Rudoltic. Na hostování přišli Hulín a Veninger z Vrbna pod 

Pradědem, Mrukvia z Jindřichova ve Slezsku, po vojenské službě se zařadil do družstva 

i Martin Špalek.  

     Příprava na jaro začala účastí na halovém turnaji v Bruntále ve dnech 25. – 26. ledna. 

Umístění na druhém místě bylo úspěchem, vítězem se stalo ligové družstvo z Polska. 
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Hlavní příprava probíhala účastí na zimním turnaji v Branticích za účasti mužstev I.A a 

I.B třídy.  Příležitost zde dostávali všichni hráči, kteří bojovali o zařazení do základního 

kádru. Výsledek byl příznivý, muži zvítězili ve všech utkáních, poměr branek byl 17:5. 

Tato příprava byla proložena ještě dalšími zápasy, Bruntál 2:4, Jindřichov 0:2, Chomýž 

6:3, Liptaň 3:1, Rýmařov 3:0. Připravovali se i žáci a dorost. Žáci hráli na halovém 

turnaji v Břidličné, zde se umístili na druhém místě, poté s Chomýži a Krnovem, dorost 

s Chomýži a Rýmařovem. Závěr přípravy představovalo finále českého poháru, po 

vítězství ve Vrbně pod Pradědem 2:1, a doma 3:0 se muži kvalifikovali do župního 

kola. 

     Trenér mužů Antonín Mura a trenér žáků Zdeněk Borský byli zařazeni mezi desítku 

nejlepších trenérů okresu Bruntál za rok 1991.  

Provoz všech mužstev představuje veliké výdaje. Velmi malou část tvoří dotace od 

tělovýchovných orgánů, nutno hledat další zdroje.  

Po této stránce velmi aktivně pracuje Antonín Mura, který zajišťuje styk s různými 

sponzory, úspěchy v této oblasti má také předseda fotbalového klubu Město Albrechtice 

Gustav Santarius. Zdrojem financí se stal prodej autobusu, část nákladů nese hlavní 

sponzor. Zdrojem financí se měl stát prodej kabin podniku ARTEP, ale toto zamrzlo na 

chybějící dokumentaci u Obecního úřadu a také na neschopnosti Okresního úřadu 

Bruntál zajistit pro stávajícího najemníka náhradní ubytování. Vyhlídky pro druhé 

pololetí nebyly růžové. Dopravu na utkání zajišťují soukromé firmy Polanský a Žídek. 

Náklady na utkání pomáhají hradit sponzoři, kteří berou nad jednotlivými zápasy 

patronát.  

     Muži A v mistrovské soutěži začali dobře a to vítězstvím v Hlubočkách 2:0, ale pak 

přišly ztráty doma (Litovel 1:1, Holice 0:1) s mužstvy v čele tabulky, takže cílem se 

stalo co nejdříve potvrdit účast v příštím ročníku. Podařilo se to již pět kol před koncem. 

Celková bilance prvního roku v župním přeboru je výborná. Celkově páté místo, 27 

bodů, poměr branek 32:25, druhá nejlepší obrana, ale až desátý útok. Plný počet utkání 

(13) sehráli: Kocián, Veninger, Rojan, Svoboda, Jan Jašš, 12 x nastoupil Jedlička, 11x 

Gruna a Pargač, 10x Šípek a Skřivánek,  9x Šlagor a Frič, 7x Lapuník. Pro zranění hrál 

Světlík a Lasovský 5x, dalších šest hráčů hrálo střídavě. Nejvíc branek za jaro střílel 

Lapuník 3, po dvou Jedlička a Kocián a záložník Svoboda. Odchod Zikla se 

v produktivitě družstva projevil.  
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Veliký úspěch přineslo finále župního poháru, do kterého postoupili bez boje, kdy 

družstvo Jeseníku soutěž vzdalo. Soupeřem bylo naopak družstvo Tatranu Litovel, vítěz 

župního přeboru a postupující do divize. V prvním utkání doma vítězství 1:0, v Litovli 

remíza 0:0, kde opět zásluha výborné hry obrany. I tu jedinou branku si soupeři vstřelili 

sami. První místo v poháru je zatím největší úspěchem albrechtického fotbalu. 

     Muži B měli postup do okresního přeboru s náskokem 10 bodů, ziskem 35 bodů 

z možných 40 bodů a skóre 81:19, to je výsledek mladého družstva, ve kterém 

pravidelně nastupovalo pět dorostenců. Nejčastěji hráli Vích, Červík a Špalek ve všech 

utkáních. Nejlépe střílel Lhotka 23 branek ve 13- ti utkáních.  

Snaha dorostenců postoupit do župních soutěží ztroskotala na mužstvu TJ Krnov B, 

které v rozhodujícím utkání zvítězilo 3:0 a později také zvítězilo v okresním finále, 

hraném na hřišti Města Albrechtic. Oporu mužstva byli hráči, kteří již startovali i za 

muže A. Marek Vích, Červík, Kotulek, Fof. Dorostenci měli bilancí 2. místo a 24 bodů 

z možných 28. Nejlepšími střelci byli Fof a Pořízka.  

     Žáci vedli soutěž od začátku do konce a celková bilance první místo s 21 body. 

Postoupili do okresního finále a tam nenašli přemožitele a dělili se s domácím 

Osoblahou o první míst, čímž si získali právo postupu do župních soutěží. Oporami 

mužstva byli především reprezentanti okresu v kategorii 13- ti letých brankář Včelný, 

záložník Karel Vymlátil a nejlepší střelec mužstva Pavel Vymlátil, který jen při 

finálovém turnaji dal šest branek z osmi. Výborně hrál i kapitán mužstva Kropáč.  

Štít Albrechtic, který se tentokrát konal ve Velkých Albrechticích u Bílovce dne 27. 

června. Družstvo Města Albrechtic se probojovalo bez problémů do finále, ale tam 

nešťastně prohráli s domácími 0:1, když měli celý zápas ve své moci.  

28. června uspořádal fotbalový klub M. Albrechtic dva turnaje Memoriál Ladislava 

Juráně (žáci) a Memoriál Ladislava Špalka (dorost). V obou turnajích jak žáci, tak i 

dorost vyhráli. Žáci před Liptani a Třemešnou, dorostenci před Třemešnou a Slezskými 

Rudolticemi.  
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1992 – 93 

     Příprava na nový soutěžní ročník, druhý rok v župním přeboru Hanácké fotbalové 

župy, začala ještě před prvními tréninky. Nejdříve všichni pogratulovali předsedovi 

fotbalového klubu Gustavovi Santariusovi, který od této sezóny bude „pískat“  

1.ČMFL. Pak začala práce na zkvalitnění kádru. Došlo k velikým změnám. Ze ZVS se 

vrátil ing. Roman Hlaváček, z Krnova přišel Milan Cudrák, schopný hrát v útoku i 

v záloze, ze Slezských Rudoltic přišel nejlepší střelec okresního přeboru 1991-92 Horst 

Zippser, z Brantic přestupuje zkušený útočník Rostislav Lhoťan. Odchodů bylo však 

podstatně více. Do Slezských Rudoltic se vrátil Petr Pargač, do Vrbna pod Pradědem se 

vrací všichni čtyři hráči Hulín, Skřivánek, Lasovský i Veninger, do Jindřichova odchází 

šenkár a Mrukvia, do Lichnova Petr Motl. Odešel definitivně také i nejlepší střelec ing. 

Zikl, který po jarním hostování přestoupil do TJ Medlánky. Na ZVS v průběhu podzimu 

odcházejí Marek Červík, Josef Svoboda, Zdeněk Hasil, Miroslav Frančák, Marek Vích. 

Oddíl prodloužil také hostování Jiřího Mlčouška ve Vítkovicích, povolil hostování Petru 

Lapuníkovi ve Slezských Rudolticích. Ke dvěma významným změnám došlo koncem 

října. Po dlouhém jednání rakouským fotbalovým svazem oddíl získal do vlastních řad 

posilu Jaroslava Zápalku, odchovance klubu, který z klubu Města Albrechtic odešel 

v roce 1974 do Vítkovic, po mnoha ligových sezónách v brance i startech za olympijské 

družstvo odchází do rakouského ligového Kremsu, aby se po čtyřech letech vrátil zpět 

„domů“, kde s fotbalem začínal. Druhá změna nastala týden po Zápalkově příchodu, 

kdy do ligových Vítkovic přestupuje Milan Cudrák, který byl v Městě Albrechticích jen 

jednu sezónu a svými výkony si řekl o ligový dres.  

     Příprava na nový ročník probíhala pod vedením trenéra Antonína Mury. Družstvo 

trenovalo třikrát týdně a v rámci přípravy sehrálo několik utkání: Baník Ostrava 2:3, 

Dolní Benešov 0:5, 1:12 doma, TJ Krnov 2:1, VTJ Dětřichov 0:0, Úvalno 6:3. Účast na 

turnaji v Třemešné (3. místo) a v Rýmařově (4. místo) nepřinesla dobré výsledky, ale 

předurčila k výběru hráčů do základní sestavy. Vyvrcholením přípravy byl start 

divizního Slezanu Frýdek – Místek v 1. kole českého poháru. Vítězstvím 4:0 mužstvo 

potvrdilo dobrou připravenost a v dalším kole hostilo ligové mužstvo FC Svit Zlín. 

Porážka 1:4 neodpovídala průběhu hry, ale zkušenosti rozhodly. Do podzimních bojů 

také nastupovalo mužstvo s cílem udržet nejméně šesté místo. Začátek mužstvu moc 

nevyšel. V 1. kole prohráli v Prostějově 0:3, pak doma pouze remíza s Holicemi 2:2. 
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Ale od toho zápasu mužstvo doma neztratilo ani jeden bod, venku ani jednou 

neprohrálo a podzimní bilance byla více než skvělá. Ze třinácti zápasů 19 bodů a 

celkově druhé místo. Družstvo Města Albrechtic hrálo v této sezóně v sestavě Šípek (10 

utkání), Zápalka (3), Světlík (13), Hlaváček R. (13), Kocián (13), Šlagor (12), Rojan 

(13), Svoboda (12), Frič (12), Cudrák (11), Lhoťan (13), Zipser (12). Dále hráli Vojtek 

(9), Jašš Jan (7), Jedlička (6), Dodek (5), a další 3 a méně zápasů. O branky se rozdělili 

Lhoťan 5, Zippser 4, Svoboda 3, Cudrák 2, Frič 2, Světlík 1, Hlaváček 1, Jašš Jan 1, 

Gruna 1, Zápalka 1. 

     Kromě výborné hry v mistrovských zápasech hráli muži dobře i v okresním českém 

poháru, kde vyhráli nad Vrbnem pod Pradědem 9:2 a nad TJ Krnovem 3:0. Pěkný 

výsledek uhráli i v přátelském utkání, kdy porazili ligový Slavoj Bruntál v poměru 2:0.  

Žáci pod vedením trenéra Borského vstupovali do župní soutěže posíleni o hráče 

z Třemešné. Mezi výbory obou TJ došlo k dohodě o vzájemné spolupráci 

v mládežnických kategoriích, takže starší žáci hráli v Městě Albrechticích a mladší žáci 

v Třemešné. Výsledky obou družstev byly nad očekávání: starší žáci po podzimu svou 

skupinu vyhráli s bilancí 16 bodů a mladší žáci se umístili na 4. místě s bilancí 11 bodů. 

Nejlepšími střelci starších žáků byli, Pavel Vymlátil 24 branek a Aleš Mlčoušek 5 

branek. U mladších žáků vynikl Lhotka s 9 brankami, Dodek a Běhal, kteří dali 2 

branky, Veleba a Juráň po 1 brance. Mezi úspěchy patřilo i vítězství nad žáky 

Bohumína 3:2, Lavoje Bruntál 4:2 v přátelských utkáních. Vyvrcholením žákovské 

sezóny bylo utkání s ligovými žáky z Vítkovic 0:2. Po tomto utkání projevilo vedení 

Vítkovic veliký zájem o některé žáky, zdá se, že se schyluje k dlouhodobé spolupráci.  

Dorostenci startovali v okresním přeboru, a i když nemělo stálé vedení, zaskakovali 

trenéři Borský, Zikl, prošli soutěží bez porážky a s výsledkem 17 bodů, vedli svou 

skupinu. Nejlepšími střelci byli Panovčík, Konopka se šesti brankami, Pořízka 5, Fof 4, 

Kotulek 3, Šíra 2 a Ječmen s Tkačíkem po 1. Jako důsledek malé péče o dorost oddíl 

zaznamenal i dvě vyloučení a to Šíra a Pořízka, a to vždy za kritiku rozhodčího.  

Muži B měli start v okresním přeboru, ale tento start se nevydařil. V každém utkání se 

měnila sestava, hráči odcházeli do jiných oddílů a na základní vojenskou službu. Cíl 

družstva byl postup do spojeného okresního přeboru. Celkový výsledek zařadil družstvo 

Města Albrechtic na 8. místo s celkovým počtem 10 bodů. Nejlepším střelcem byl 
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Gruna 5, dále Mura 4, po 2 brankách stříleli Jašš Miroslav, Smolík, Hlaváček, Fof, po 

jedné Martin Vích a Jašš Jan.  

     Po zhodnocení podzimu byli navrženi trenéři Mura a Borský k zařazení mezi nejlepší 

trenéry v okrese a družstvo mužů A, družstvo žáků, k zařazení mezi nejlepší kolektivy 

okresu. V závěru roku se zúčastnili hráči Jedlička a Jan Jašš kurzu trenérů v Bruntále 

kde získali kvalifikaci trenéra IV. třídy. 27. listopadu proběhla valná hromada FK 

ARTEP Město Albrechtice, která vysoko vyzdvihla podíl sponzorů na činnosti oddílu. 

Přítomni zástupci obecního úřadu starosta ing. Vykopal a místostarosta Rozner přislíbili 

pomoc při opravách a úpravách v kabinách. Valná hromada schválila navrhovanou 

změnu výboru, odstoupil pan Zikl a nahradil ho Jaroslav Zápalka.  

 

1993 

     Začátek roku 1993 přinesl důležité rozhodnutí VVČMFS o postupech a sestupech, o 

možnosti baráží a v souvislosti s rozdělením státu a vznikem České republiky. Mužstvu 

Města Albrechtic se tím naskýtala možnost probojování do divize, a proto se výbor 

snažil ještě více zkvalitnit kádr, už tak dobrého mužstva. Přicházejí Petr Sojčák z TJ 

Krnov, který hostoval v Lichnově, aby posílil útočnou fázi, na hostování z Úvalna přišel 

Karel Čožik pro obranu, do zálohy se vrací ze ZVS Martin Dodek a přes osu Krnov, 

Bruntál, Německo  se vrací bývalý dorostenec Jaroslav Krajčovič, který byl po třetím 

utkání však z mustva vyřazen pro neúměrné požadavky. Ze ZVS se také vrací po pěti 

měsících brankář Marek Vích. Došlo i k odchodům a to: do Krnova odešel brankář 

Šípek, do Slezských Rudoltic odcházejí pomáhat zachránit I. B třídu, Jan Jašš a Jiří 

Gruna.  

26. ledna 1993 proběhlo v Bruntále vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů. Pro klub 

Města Albrechtic to byl významný den, protože nejlepšími kolektivy v okrese byli 

vyhodnoceni muži FK a žáci FK, mezi nejlepšími trenéry byl zařazen trenér žáků 

Zdeněk Borský a mezi nejlepšími rozhodčími bylo jméno Gustava Santariuse.  

     V přípravném období se představil trenér Antonín Mura s mužstvem ve dnech 16. – 

17. ledna na halovém utkání v Bruntále, kde z osmi účastníků obsadili druhé místo za 

ligovým Bruntálem, kde Jaroslav Zápalka byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. 

Příprava pokračovala od 30. ledna na zimním turnaji v Branticích, kde muži hráli velmi 

dobře a první místo jim uniklo špatným přístupem k poslednímu utkání s TJ Krnov. 
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Vyvrcholením přípravy byla utkání s ligovými mužstvy v Dolním Benešově, kde 

prohráli 1:2 a v Opavě 2:3.  

Změny nastaly také ve výboru a to v únoru se vzdal funkce výboru FK hospodář Petr 

Volný. Jeho místo zůstala delší dobu neobsazeno a práce s tím spojené vykonávali 

Santarius a Gajdoš. K podstatné změně dochází koncem dubna, kdy rozhodnutím 

výboru byla spojena funkce hospodář a sekretář, na plný úvazek byl do těchto funkcí 

přijat pan Pavel Zgarba.  

     Vstup do mistrovských utkání se nevydařil. První utkání v Holicích družstvo M. 

Albrechtic prohrálo. 0:1, těsně před koncem, další dvě utkání doma se nahrála pro 

nepříznivé počasí a tak k rozhodujícímu utkání s VTJ Hranicemi na Moravě nastoupili 

nerozehraní a prohráli 0:1. Mužstvo se však obdivuhodně vzchopilo a v dalších utkáních 

již ztratilo jen jediný bod, což přineslo celkově druhé místo za suverénními Hranicemi 

na Moravě. Výsledek mužstva byl 40 bodů a postup do divize. Mužstvo nastupovalo s 

těmito hráči: Zápalka 13 utkání, Světlík 11, Jedlička 13, Kocián 10, Hlaváček 10, Čožik 

10, Svoboda 13, Frič 13, Rojan 13, Dodek 10, Lhoťan 13, Zippser 12, Sojčák 10. Dále 

hráli Kotulek 8x, Šlagor 7x, Krajčovič 3x. Po jednom utkání hráli Jašš, Hlaváček, 

Lhotka, Fof a Vích. Na jaře polovinu branek vstřelil Lhoťan, celkem 10, když 

proměňoval pokutové i trestné kopy. Další branky stříleli Svoboda, Fič, Rojan, Zipser, 

Dodek a Kotulek.  Toto družstvo bylo rovněž úspěšné i v Českomoravském poháru. 

Nejprve vyhrálo v okresním finále s Vrbnem pod Pradědem 1:1 a 2:1, pak v semifinále 

župy porazilo Mohelnici a ve finále soupeř Němčice na Hané utkání vzdal. Znamenalo 

to opakované vítězství v župním poháru a tím elitního soupeře v srpnu v 1. kole. Sezónu 

zakončili muži na tradičním Štítu Albrechtic, jehož 20. ročník se hrál v Albrechticích u 

Lanškrouna. Mužstvo hrálo již pod vedením trenéra Seidla, trenéra I. třídy, který přišel 

k mužstvu z Krnova. Ve všech utkáních zvítězili. S Albrechticemi nad Orlicí 1:0, 

s Albrechticemi u Lanškrouna 5:0 a ve finále nad největším soupeřem Albrechticemi u 

Českého Těšína 3:1. Branky stříleli Kmínk2, Sojčák 2, Dodek 2, Frič 2, Zipser 1, 

Lhoťan 1. 

     Co se týče žáků, tak 30. ledna se žáci zúčastnili halového turnaje v Krnově, kde hráli 

Baník Ostrava, TJ Krnov, Slavoj Bruntál. Za Baník Ostrava již nastoupil proti družstvu 

M. Albrechtic odchovanec tohoto družstva Pavel Vymlátil, kterému bylo pro jarní 

sezónu povoleno hostování v ligovém Baníku Ostrava. Velmi nepříznivé počasí 
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komplikovalo trenéru Borskému jarní přípravu, ale výsledky nebyly špatné, chyběly 

branky Pavla Vymlátila, na jehož místo se podařilo získat z Liptaně Grčka a Štefka. 

Mužstvo mělo na jaře bilanci 12 bodů, ale přesto to stačilo na zisk 1. místa a tím 

možnost postupu do župního přeboru. Celkový výsledek mužstva žáků byl tedy 28 

bodů. Na jaře nejlépe stříleli: Grček 6, Mlčoušek 5, Štefek 4, Ruman 4, Zelenka 2, 

Včelný 3, Frančiak, Lhotka, K. Vymlátil 1.  

     Dorost, který po podzimu soutěž vedl, měl na jaře velké potíže. Trenérem se stal 

hráč B mužstva Martin Špalek, vedoucím Jiří Vích. Někteří hráči přestali hrát(Šíra, 

Ječmen, Palica, Chudý), dlouhé zranění postihlo Konopku, Pořízku, Fofa, do kádru A 

mužstva byl zařazen Kotulek. Na jejich místa museli zaskočit žáci, kteří si však nevedli 

vůbec špatně. Družstvo svou sestavou skupinu vyhrálo. Přehled střelců: Fof 8, Pořízka 

6, Panovčík 3, Mlčoušek a Slavík 2, Konopka, Novotný a Kotulek po 1. O postup do 

župní soutěže I. třídy se hrála dvoukolová kvalifikace s dorostem Bruntálu B. V prvním 

utkání v Bruntále družstvo Albrechtic prohrálo 1:4, v odvetě v Třemešné 2:7 a do župní 

soutěže nepostoupili.  

     Muži B měli jarní sezónu špatnou. V mužstvu nebyl určen žádný vedoucí, po první 

porážce se přestal o družstvo zajímat i trenér A mužů Mura, a když mužstvo nevyhrálo 

v osmi zápasech za sebou, zůstalo z toho nakonec pouze 9. místo. Situace zachraňovali 

pouze dorostenci, kteří nejdříve odehráli svůj zápas a pak ihned nastupovali k utkání za 

muže B. Jediným stabilním hráčem byl brankář Marek Vích a ostatní buď přišli nebo 

né. Postup do OP byl ztracen a zřejmě ani výbor si postup nepřál. Z družstva nejlépe 

střílel Lhotka s celkovým počtem pěti branek.  

     Po skončení sezóny se dne 13. června vzdal své funkce trenér A mužstva Antonín 

Mura, který odchází trénovat TJ Krnov. Působnost trenéra Mury u mužstva byla 

obdivuhodná. Drobné funkce a vedení mužstva B zastával již dříve, ale po zranění na 

jaře 1985 se stal trenérem 1. mužstva a hned se aktivně zapojil do veškerých prací, 

přestupy hráčů, úprava hřiště, práce ve výboru, to vše přinášel a mnoho dalšího. 

Vrcholem jeho úspěchu coby trenéra byl postup mužstva do divize. Úspěchy 

albrechtické kopané se mohou spojovat se jménem Mura, který za podpory FK dokázal 

téměř nemožné.  

26. června proběhl v Přerově losovací aktiv. Mužstvo FK Albrechtic bylo zařazeno do 

moravskoslezské divize E pod číslem 5 a prvním soupeřem v nové soutěži bylo mužstvo 
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VTJ Hranice na Moravě. Postup do divize také přinesl starosti, jak posílit mužstvo, jak 

sestavit realizační team. Výbor FK Město Albrechtice získal na místo trenéra ing. Josefa 

Seidla z Krnova, dosavadního trenéra mládeže v TJ Krnov, s kvalifikací trenéra I. třídy. 

Hrajícím asistentem se stal Rostislav Lhoťan, vedoucí mužstva Josef Zikl a masérem 

Pavel Lux.  V přípravné období se objevili v mužstvu noví hráči a to Petr Drastík a Aleš 

Fiala z Ostroje Opava, brankář Petr Pavlík z Kravař, Libor Rudek z TJ Krnov a Jiří 

Kmínek, který se vrátil z Ostroje Opava. Chvíli zde hrál i stopér Vystrk z Dolního 

Benešova, ale nakonec přestoupil na poslední chvíli do Kravař a výbor za něj dostal 

Leoše Pavlidise, který se vrátil do dresu Albrechtic již po čtvrté. Z mužstva odešel do 

Krnova Jan Jedlička, kterého následovali po šestém kole Roman Hlaváček a Jaroslav 

Zápalka, který zde nevydržel ani jeden rok. Dále přestoupili: Krajčovič do Náchoda, 

Vojtek do Zlatých Hor, Čožik do Krásných Louček, Svoboda, Pořízka, Kolarovček do 

Hynčic, Vích do Hošťálkov. V průběhu podzimní sezóny se vrátil ze Slezských 

Rudoltic Gruna a na poslední tři zápasy Gánovský z Bruntálu. 

     Příprava mužstva začala turnajem v Třemešné (1. místo) a pokračovala utkáním se 

silnými ligovými mužstvy: Sigma Olomouc B 2:1, Slavoj Bruntál 1:2, Dolní Benešov 

3:1, NH Ostrava 0:8, TJ Krnov 2:2, Kravaře 2:1, Brantice 5:0. V předkole českého 

poháru družstvo porazilo Vratimov 1:0 a v prvním kole tohoto poháru prohráli se 

smůlou s Válcovnami Frýdek – Místek 1:3. Stínem velmi náročné přípravy byla 

zranění. Rojan se musel podrobit operaci menisku a vrátil se na hřiště až v 11. kole, 

vážné zranění postihlo Sojčáka, který měl potíže téměř celý podzim, po 1. koledoval 

sádru Hlaváček a pak odešel do Krnova, po 6. kole přestal hrát pro zranění Světlík a do 

konce sezóny nehrál, zdravotní problémy měl i Pavel Frič. Na poslední tři zápasy se 

také rozpadla záloha, když dostáli sádru Svoboda a Dodek.  

     První historické utkání v divizi se hrálo 15. 8. 1993 na domácím hřišti s VTJ 

Hranicemi na Moravě. Vítězství 3:0 a hlavně předvedený výkon, znamenal vzrůst 

sebevědomí, kdy následovala neuvěřitelná série: vítězství ve Frýdku – Místku 1:0, doma 

s Valašským Meziříčím 2:0, v Karviné s Kovonou 1:0, doma se Slávií Kroměříž 4:0. 

Mužstvo se usadilo na prvním místě a vydrželo tam tři kola přes porážku ve Frýdku – 

Místku 1:5, na čemž se podstatnou měrou podepsala havárie autobusu při cestě na tento 

zápas a následně dalšími problémy s dopravou hráčů. I v dalších utkáních družstvo 

drželo domácí hřiště, z osmi utkání 16 bodů a skore 22:0 a když se podařilo přivést další 
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vítězství z Orlové 2:1, byla bilance 22 bodů a krásné druhé místo za Prostějovem 

s celkovým počtem 25 bodů. V mužstvu se střídalo na hrací ploše celkem 19 hráčů. 

Plný počet utkání, celkově 15, odehráli: Drastík, Fiala. Rusek, Kmínek, Lhoťan, Zipser, 

14 Pavlidis, 12 Svoboda, Dodek, Sojčák, 10 Frič, Pavlík, 7 Gruna, 6 Světlík, 5 Zápalka, 

3 Kocián, Gánovský, 2 Rojan, 1 Hlaváček. Nejlepším střelcem se stal Rostislav Lhoťan 

se 14 brankami, čímž se stal i nejlepším střelcem obou moravských divizí. Dále stříleli 

Zipser 5x, Kmínek 4x, Sojčák 2x a po jedné brance dali Dodek, Svoboda, Rusek a 

Gruna. 

     Muži B nastupovali do soutěže s jediným cílem, postoupit do okresního přeboru- 

Přes velmi silnou sestavu s hráči ze širšího kádru A mužstva se vůbec nepodařil vstup 

do soutěže, dvě porážky v úvodu na cizích hřištích. Závěr přinesl zlepšení a celkově 

bylo mužstvo na 3. místě s bilancí 9 bodů. Nejlepšími střelci byli: Fof, Špalek, Hančil, 

Červík, Gruna, Šlagor, Kotulek a Vích. 

     Dorostenci soutěž zahájili s probémy. Nejdříve výbor ani nechtěl toto družstvo do 

okresního přeboru přihlásit, protože několik hráčů projevilo zájem hrát dorosteneckou 

divizi v Krnově. Nakonec odešel hostovat pouze Veleba a Včelný, takže hráčů bylo 

dost. Díky osobnímu zájmu pana Santariuse  se podařilo získat do funkce trenéra 

Milana Kratochvíla, který přivedl do mužstva nadějné dorostence z Krásných Louček, 

Chomýže a Hošťálkov. S vedoucím mužstva Víchem se podařilo upevnit kolektiv, 

družstvo hrálo pěkný fotbal a po podzimu vede tabulku bez porážky o 1 bod před 

Zlatými Horami. Nejlepším střelcem byl Pořízka s 12 brankami, dále Panovčík 9, 

Bařina 4, Slavík 3, Ruman 2 a po jedné dali Grček, Zemánek, Mlčoušek, Santarius, 

Kropáč. Celkem získali 22 bodů.  

     Postup žáků do župního přeboru nevzal výbor příliš na vědomí. Poprvé od roku 1976 

nebyl uspořádán žákovský turnaj „Memoriál Ladislava Juráně“, nebylo provedeno 

vhodné doplnění mužstva jako u dorostu. Vedení družstva převzala dvojice Šlagor, 

Lhotka. Ukázalo se, že stávající kolektiv hráčů na župní přebor nemá a tak zisk pouhých 

dvou bodů a skore 2:61 stačilo jen na předposlední místo. Dosti závažnou skutečností 

bylo i to, že celou soutěž absolvovalo s kádrem pouhých 13 – ti hráčů.  

 

 

 



64 

 

1994 

     Rok 1994 zahájili fotbalisté již 4. ledna za účasti celkem 26 - ti hráčů. Trenér Seidl 

provedl v období deseti týdnů celkem 36 tréninkových jednotek. Mužstvo sehrálo 11 

přípravných utkání, vše na cizích hřištích. Velmi kvalitní byla účast na zimním turnaji 

v Krnově, kde družstvo obsadilo druhé místo. Neprohráli ani jedno ze čtyř utkání 

s ligovými mužstvy Dolního Benešova, Bruntálu, prohráli v Uničově 0:2 a s Krnovem 

ve velmi nepodařeném utkání ( 4 vyloučení ) 0:7.    

Nastaly také změny v družstvu. Svou fotbalovou činnost ukončil Pavlidis, Zipser 

přestoupil do Vratimova, Dodek na hostování do Třemešné a Frič přestal dojíždět na 

tréninky. Do mužstva bude i nadále patřit Andrej Gánovský a s ním Milan Škultéty 

z Bruntálu, jako naděje přišli dva hráči z Jeseníku Ivo Onciul a Vítězslav Juřík. Na ZVS 

odešel Přemysl Fof. V lednu proběhla valná hromada, která pro další období zvolila 

výbor v tomto složení: Předseda ing. Frantošek gajdoš, členové Gustav Santarius, Pavel 

Zgarba, Ivo Santarius, Milan Šlagor, Kostas Chasikidis, Josef Zikl. Hlavním úkolem 

výboru je kromě zajištění chodu všech mužstev zajistit za provozu úpravu hrací plochy. 

Proto byla uzavřena dohoda s Tatranem Hynčice a družstva dorostenců a mužů B budou 

hrát na hřišti v Hynčicích, obě družstva žáků zase v Třemešné.  

     Do jarních mistrovských utkání vkročilo A mužstvo úspěšně, vítězně hrálo doma 

stále s nulou, ale další zápasy již ukazovaly slabší formu než na podzim. Až do šestého 

utkání si družstvo drží druhou pozici ( přes debakl 0:7 na hřišti Slavie Kroměříž ), ale 

pak přišla série pěti porážek a z toho tři na domácím hřišti, a vidina boje o postup do 

moravské ligy zmizela v nenávratnu. Výbor FK na tuto situaci zareagoval a 31. května 

odvolal z funkce trenéra Antonína Muru, který k témuž dni skončil svoje působení 

v Krnově, i když muži Krnova vyhráli svou skupinu SFŽ a postoupili do župního 

přeboru. V závěrečných třech utkáních vybojovali hráči 4 body a skončili celkově na 4. 

místě s bilancí 36 bodů. K úspěšnému jaru patřil i účast na Štítu Albrechtic. Štít 1994, 

se konal v Albrechticích nad Vltavou. Přestože účast bojkotovali všichni hráči z Krnova 

(Lhoťan, Busek, Rojan, Světlík, Sojčák), nejel ani Gánovský s Kociánem, podařilo se 

dát dohromady výbornou partu s třemi nováčky(bratři Bányaczki a Onciul), kteří 

obhájili loňské prvenství po vítězství nad již divizními Albrechticemi u českého Těšína 

3:0. Tímto turnajem se rozloučil s mužstvy vedoucí pan Zikl, který byl organizátorem 

úspěšné sezóny 1993 – 94. Důvodem rezignace byly věkové a zdravotní problémy. 
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     Vůbec nejvyšší soutěž hráli v tomto roce i žáci. Jejich účast v župním přeboru 

nesplnila očekávání. Obsazení posledního a předposledního místa a tím i sestup, 18 

proher s nulou a z 22 utkání, porážky ve výši 6:0, 7:0, 8:0 nemohli v žácích vzbudit 

přílišné nadšení. Neutěšený stav nechával v klidu i členy výboru, kteří se nakonec 

rozhodli žákovská družstva se župních soutěží odvolat a přihlásit je pouze do soutěže 

v okrese. Tím i skončila dvouletá spolupráce s TJ Třemešná, která nesla hlavní zátěž 

účasti v ŽP a to doprava, hřiště. 

 

1995 

     Příprava na jarní sezónu 1995 začala již 3. ledna. Probíhala střídavě v přírodě, na 

hřišti a v tělocvičně ZŠ Třemešná. Velmi složitou úlohu měl výbor FK spolu s trenérem, 

když v kádru mužstva postupně došlo k více jak dvaceti změnám. Odešli Lhoťan do 

Brantic, Dodek do Třemešné, Fiala a Pasolik do Dolního Benešova, Harazim se vrátil 

do Štěpáínkovic, Pěgřim ukončil hostování, Onciul se vrátil do Supíkovic, Frič odešel 

do Zlatých Hor, Hančil změnil hostování v Třemešné na přestup, Kocián prodloužil 

hostování tamtéž o půl roku a Vích odešel hostovat do Slezských Rudoltic. Zájem o 

přestuo projevili i Světlík a Sojčák do Lichnova, ale přestup jim byl výborem zamítnut. 

Do družstva naopak přišli další hráči z Jindřichova ve Slezsku a někteří se objevili i v A 

mužstvu a to brankář Koláček, obránce Galuška a Dimitrov. Největším přestupem byl 

příchod René Formánka z Kopřivnice, dále hostování Pohorelliho z NH Ostrava a 

návrat brankáře Zápalky po hostování v Krnově. Nevydařené se ukázaly přestupy 

Růžičky a Makarenka z České Vsi. Makarenko se stihl ještě vrátit před 6. dubnem, 

Růžička zůstal i na dále, ale k zápasům nenastupoval. Celkově se dalo říct, že mužstvo 

bylo značně oslabeno.  

     24. února proběhla valná hromada FK za účasti delegáta za OVV ČSTV pana 

Pohanky. Zde byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Gustav Santarius, 

místopředseda Radek Ondruša, sekretář a pokladník Josef Zikl, hospodář Antonín Mura, 

členové Šlagor, Gajdoš a Ivo Santarius. Funkci hlasatele vykonával Bohumil Vopelka, 

který současně zajišťoval propagaci na utkáních. Vedoucím mužstva byl Chasikidis a 

vedoucím družstva dorostu pan Jiří Kropáč. Přípravná utkání zahájilo utkání v Opavě 

0:4 a skončilo utkání s Bohumínem v Hnčicích 1:1. Celkem 9 utkání s mužstvy od II. 

ligy až po okresní přebor dovolilo trenérovi vybrat co nejlepší sestavu, která držela 
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naděje na postup do MSFL až do domácího utkání s Prostějovem 0:4, kde byl poprvé 

střídán i Zápalka, který brzy na to oznámil, že zanechává aktivní činnosti. Když pro 

neshody s trenérem přestává hrát i Sojčák, musí často situaci zachraňovat dorostenci, 

aby bylo alespoň 11 hráčů. Konečné sedmé místo je v této soutěži téměř zázrakem. 

Zvláštní tabulka nám ukázala, že na jaře bychom byli až na 14. místě, když horší byly 

pouze sestupující kolektivy Kopřivnice a Lutín. Parodoxní je, že více bodů získali Hráči 

M. Albrechtic venku než doma a to 22 venku a 21 doma. V tabulce z domácích hřišť by 

byli předposlední a na cizích hřištích druzí nejlepší. Špatnou hráčskou situaci ukazuje i 

fakt, že na jaře se vystřídalo v mužstvu 25 hráčů, 6 dorostenců. Plný počet, 15 utkání 

zvládli Svoboda a Kmínek, 14 hráli Škultéty a Formánek, 13 Pohorelli, 12, Gruna, 

Rusek, Fof, Němec, 11 Zápalka, Světlík, Sojčák. Ostatní hráči nastoupili v méně než 

polovině utkání, 6 hráčů pouze jednou. O devatenáct branek se rozdělilo sedm hráčů. 4 

branky vstřelili Kmínek a Sojčák, 3 branky Škultéty a Formánek, 2 Svoboda a 

Pohorelli, 1 branku Rusek. Po skončení sezóny byl FK Města Albrechtic pořadatelem 

22. ročníku Štítu Albrechtic. Při účasti šesti mužstev sehrálo každé mužstvo 3 utkání, 2 

ve skupině a jedno o umístění. Hráči již s posilami Svozilem a Hlaváčkem ve finále 

zvítězili na TJ Důl Albrechtice 3:1 a získali pohár celkově po sedmé (nejčastěji ze 

všech) a protože to bylo 3 x za sebou, tak do stálého držení. Nejlepším střelcem turnaje 

se stal Jiří Kmínek. Celý turnaj měl výbornou sportovní i společenskou úroveň, díky 

vynikající spolupráci obou vedoucích a to starosty Vykopala a ředitele turnaje Zikla.  

Dorostenci splnili svůj cíl a to vyhráli župní soutěž a postoupili do župního přeboru. 

Pod vedením trenéra Kratochvíla a vedoucího mužstva Kropáče absolvovali velmi 

dobrou zimní přípravu i se soustředěním. V minulých jarních soutěžích 12x zvítězili a 

pouze jednou remízovali. Konečné 1. místo s bilancí 69 bodů, bylo vynikající, při čemž 

většina hráčů zůstala i pro příští rok. Nejlepšími střelci byli 9x Dimitrov, Galuška, 7x 

Santarius, 6x Grigoriadis, 4x Ruman, 2x Panovčík, Kompiš, 1x Mlčoušek, Kropáč, 

Vladimír Galuška, Válek. Žákovské družstvo vedené Šlagorem a Juráněm se v jarní 

soutěži zlepšilo a vybojovalo konečné čtvrté místo s bilancí 28 bodů. Ještě lepšímu 

umístění zabránila zranění nejlepších hráčů. Nejvíce branek nastříleli: 5 

Kuřec,Trebulák, 4 Juráň, Horáček, 3 Liška, Maňák, 1 Bláha, Veleba. Při celookresním 

hodnocení bylo družstvo mužů zařazeno mezi nejlepší kolektivy okresu Bruntál, 

předseda FK Gustav Santarius byl vyhlášen nejlepším fotbalovým rozhodčím okresu 
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Bruntál. Po krátké odmlce, kdy hráči měli dovolenou po náročné sezóně a vítězství na 

Štítu, byla zahájena příprava na novou sezónu. V mužstvu nastaly velké změny, které 

pokračovaly po celou podzimní sezónu. Během ní odešlo z mužstva 23 hráčů a přišlo 

jich 18. Proto byly výkony velmi často nevyrovnané. V přípravných utkáních byli 

vybráni soupeři spíše silnější, výsledky nebyly špatné. Dolní Benešov 4:4, Vítkovice 

2:1, Bohumín 1:4, Kravaře 4:3, Slušovice 1:1, Baník Ostrava B 3:4, Olomouc B 1:0. 

Během podzimu si zahrál s  FK Albrechtic i ligový Ostroj Opava 0:5. Mužstvo vedl 

Mura a vedoucím byl Chasikidis. Z počátku pracoval jako masér Kristýn, v polovině 

soutěže své činnosti zanechal. Z mužstva přestoupili do Krnova Sojčák a Světlík, na 

hostování odešli Panovčík, Kotulek, Koláček, Růžička a v průběhu sezóny Juřík, 

Svoboda, Pořízka, Drastik do SRN, Chudárek a Mazzini. Na přestup přišli brankář 

Svozil z Lutina, Kokeš z NH Ostrava, Mazzini z Třemešné. Ze ZVS se vrátili Matějíček 

a Drastik, z hostování se vrací Kocián, Hlaváček, Mlčoušek. Zvláštní zmínku si zaslouží 

hostování hráčů. Je možné je rozdělit na tři skupiny. V srpnu přicházejí z Ostravy 

Zlámal, Achberger, Wojnarawski, aby po slabých výkonech byli po sedmém kole 

vyřazeni z kádru. Tehdy přicházejí na hostování Hrdlička, Klement z Krnova a Barnet 

z Bruntálu. K nim se na poslední chvíli, tedy na poslední dva zápasy, přidali Silný 

z Rýmařova, Mrázek, Derco a Hamík z Holic. Těm všem, ale hostování skončilo 31. 12. 

1995. 

     Za generálku na soutěž bylo pavažováno pohárové utkání v Krnově 1:4, které se 

nevydařilo.  Ale vstup do mistrovských soutěží byl výborný, dva zápasy a 6 bodů. Pak 

přišla série neúspěchů, zisk 1 bodu v pěti zápasech a vyřazení některých hráčů. Změny 

se osvědčily a výsledkem byl zisk 18-ti bodů v osmi zápasech. Konečné 5.místo, 25 

bodů bylo víc než se dalo čekat. I když se v mužstvu vystřídalo celkem 27 hráčů, 

největší tíha spočívala na těch, kteří vydrželi ve formě celou sezónu. 15 utkání odehrál 

Svozil, Škultéty, Rusek a Kmínek, 14 x nastoupil Mlčoušek, 13 x Formánek, 11 x 

Matějíček a Fof, 10 x Hlaváček. Po svém příchodu ani jednou nechyběli Barnet, 

Hrdlička, Klement a do své svatby ani Svoboda. Nejlepším střelcem se stal díky 

proměňovaným penaltám Rusek s 8 brankami, dále Kminek 5 branek, pak již jen 

Mrázek a dalších devět střelců po jedné brance. V průběhu sezóny byli vyloučeni 3 

hráči a to Hrdlička, Formánek, Silný, v utkání ve Valašském Meziříčí byl vykázán 

z lavičky trenér Mura a byl rovněž trestán na disciplinární komisi v Přerově.  
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Dorostenci po postupu do župního přeboru se připravovali pod vedením trenéra 

Kratochvíla a vedoucího Kropáče na turnajích s družstvy mužů. Z Krnova se vrátil 

brankář Včelný, byly dořešeny přestupy Čihánka a Běhala. Dorostenci se zařadili od 

prvního kola mezi nejlepší mužstva a nebýt výpadků v posledních kolech mohl být 

výsledek ještě lepší než 4. místo a bilance 29 bodů. Celé mužstvo hrálo v ustálené 

sestavě, oporami byli brankář Včelný, celá obrana Vymlátil, Kropáč, Válek, Mlčoušek, 

v záloze Ruman a Galuška. Mezi nejlepší střelce patří útočníci Martin Galuška, 

Santarius a Grigoriadis.  

Žáci pod vedením trenérské dvojice Šlagor, Juráň, pokračovala ve své práci a výkon 

mužstva se neustále zlepšoval, což dokazuje třetí místo s bilancí 27 bodů, když 

posledních šest utkání vyhráli a porazili i vedoucí mužstvo Lichnova. Výraznou pomocí 

bylo získání hlavního sponzora pro žákovské družstvo, kterým se stal pan Baláš, který 

hradí všechny náklady žákovského družstva. Mezi opory mužstva patřil stopér Kus, 

v záloze Kuřec Michal a v útoku Juráň Marek a Varecha.  

 

1996 

     Rok 1996 se stává bojem o přežití. Celá řada sponzorů se dostává do finančních 

problémů, odstupují od svých závazků, a tak starost výboru se víc než na fotbal musela 

zaměřit na otázku financí. Zůstávají tradiční sponzoři SANIGU, DŘEVOSPOL, 

KOVKOR, Obecní úřad, přibývá BAROZA. S financemi souvisí i změny v hráčském 

kádru. Odchází Milan Škultéty do Krnova (Krnov chce postoupit do MSFL), na oplátku 

z Krnova přicházejí Janoš, Kozák, Choma, Hrdlička, všichni na přestup, z Baníku 

Ostrava přichází na hostování Pavel Bányacski. Celá řada hráčů odchází nebo 

prodlužuje hostování v Třemešné, Hynčicích, Jindřichově a Holčovicích. Téměř beze 

změn nastoupili do přípravy žáci a dorost. Základní směry činnosti byly projednány na 

Valné hromadě 23. února, kde byly potvrzeny změny ve výboru Zikl za Zgarbu, Šustek 

za Gajdoše. Obsahem přípravy družstva mužů byla na zimním turnaji v Kravařích a 

Dolním Benešově. Konečný výsledek byl špatný, poslední místo z osmi účastníků.  

Přesto účast byla hodnocena kladně, což se projevilo na výsledcích mistrovských 

zápasů.  

Dorostenci se připravovali na sezónu venku i v tělocvičně Zvláštní školy, ve dnech 14. 

– 16. února proběhlo tradiční soustředění v Osoblaze. 
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     Na tradičním vyhlášení nejlepších sportovců okresu Bruntál, mělo družstvo 

zastoupení v Gustavovi Santariusovi, který byl opět vyhlášen nejlepším rozhodčím 

okresu Bruntál.  

Začátek mistrovských soutěží pod vlivem nepříznivého počasí posunul až na měsíc 

duben, takže pohár bylo nutné hrát pět utkání během 14 dní. Právě v nich mužstvo A 

vítězstvím v Orlové a doma s Hulínem potvrdil udržení v divizi a získali nakonec osmé 

místo. V průběhu podzimní sezóny došlo k dalším změnám v kádru mužů. Příchod byl 

pouze jeden, na opakovaný přestup přichází z Krnova Ladislav Klement, odcházejí na 

hostování Zdeněk Janoš do Muglinova, Matějíček do Osoblahy a Jaroslav Slavík do 

Loučné nad Desnou. V polovině soutěže byl přeřazen do „ B“ Antonín Svoboda. 

Začátek soutěže se mužům vydařil, když z prvních čtyř zápasů třikrát vyhráli. Pak přišla 

opět serie čtyř utkání, tentokrát s jedinou remízou a situace byla hrozivá. Totéž se ještě 

jednou opakovalo. Konečný výsledek 20 bodů a 11. místo neodpovídal kvalitám 

mužstva. Všechna utkání sehráli: Kmínek, Rusek, Michalčík, Formánek, Bányácski, 14 

sojčák, 13 Hrdlička, Kozák, 12 Kocián, 11 Svozil, Fof, 10 Mlčoušek. Po zranění 

Svozila byl na hostování získán opět Zápalka. V mužstvu se na podzim vystřídalo 

celkem 22 hráčů. Nejlepším střelcem byl Formánek 5x, Kmínek, Sojčák, Bányácski  3x, 

Klement 2x a po jedné Svoboda, Rusek, Mlčoušek, Michalčík. Jako nejlepší hráč byl 

vyhodnocen trenérem Bártkem Rostislav Kocián. Naopak obnovené mužstvo B hrálo 

svá utkání v Holčovicích. Bylo sestaveno z hráčů, kteří dříve působili v Holčovicích, 

nebo hostovali v okolních oddílech, a kteří přišli z dorostu. Hráli rovněž hráči, kteří se 

nevešli do základního kádru A mužstva. Celková bilance byla 33 bodů a 1. místo 

s náskokem pěti bodů. V mužstvu dal branku každý, kdo hrál. O vyšší počty vstřelených 

branek připravili hráče družstvo Slezských Rudoltic B, které se k utkání do Holčovic 

nedostavilo.  

U dorostu byl velký problém v tom, že někteří hráči odešli na ZVS. Trenéru 

Kratochvílovi se ale podařilo mužstvo doplnit z okolních oddílů a výsledek byl více než 

překvapující. Celkově druhé místo v župním přeboru s bilancí 33 bodů. Mužstvo se 

opíralo o výborného Včelného v brance, v obraně hrál Ruman a v útoku se nejvíce 

prosadil Novák. U žáků se rozhodnutím VVOFS pro okresní přebor posunula hranice 

žákovské kategorie až k 1. 1. 1982, čímž se dala možnost většině hráčů pokračovat 
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v žákovské soutěži. Výsledky potvrdily loňskou výkonnost.  Skončili tedy druzí za 

Osoblahou s celkovými 32 body. Nejvíc branek vstřelil Helekal, Boháč a Kuřec.  

 V září zemřel náhle dlouholetý hráč a funkcionář klubu pan Jaroslav Gajdoš. K těm 

veselejším zprávám, bylo to, že 20. listopadu byla slavnostně otevřena nová tělocvična 

ZŠ Město Albrechtice a tedy další možnost tréninku pro oddíl FK.  

 

 

1997  

     Rok 1997 se zahájil sportovně v nové tělocvičně ZŠ Město Albrechtice, kde od 

začátku se ke svým tréninkům scházejí všechny družstva FK. V lednu a únoru se 

družstva dorostu, žáků a přípravky zúčastnila v této hale turnajů s mezinárodní i ligovou 

účasti. Na hřišti v této době bylo využito asfaltové plochy ke zřízení kluziště. Díky 

příznivému počasí bylo v provozu několik týdnů. 21. února proběhla také valná 

hromada FK, která měla velmi klidný průběh a nepřinesla žádnou změnu ve výboru ani 

ve vedení jednotlivých družstev.  

Muži v této době již přešli z tělocvičny ven a sehráli celou řadu kvalitních přípravných 

utkání, převážně na cizích hřištích: Opava, Vítkovice, NH Ostrava, Vrbno pod 

Pradědem, Dolní Benešov, Uničov, Olomouc B, Velké Hoštice. Hráli i dorostenci 

s Opavou, Krnovem, muži B a s mužstvy okresního přeboru. Příprava na jarní sezónu 

zahrnovala i změny v jednotlivých mužstvech, které tentokrát měly stejný název – 

hostování. Do FK přišli na hostování: Klement, Světlík a Dorazil z Krnova, vrátil se 

z hostování v Osoblaze Matějíček, z Hynčic Baránek a do dorostu Bystrn z Krásných 

Louček. Hostování z Třemešné prodloužil i Kocián. V krásných loučkách hostují z FK 

Albrechtic Válek, Dimitrov, Janoš, Rusek, Chudárek, Barnet v Branticích, Koláček 

v Jindřichově a Červík v Hynčicích. Než se naplno ale rozeběhly jarní soutěže, klub se 

rozloučil s dlouholetým předsedou oddílu kopané Václavem Strakošem, který zemřel 

15. března dlouhodobé nemoci.  

     U mužů A bylo základním cílem pro jarní sezónu zajistit si co nejdříve účast v divizi 

pro příští sezónu. Tento úkol byl splněn již pět kol před koncem soutěže. Muži měli 

bilanci 18 bodů. Na zisku bodů se podílelo domácí prostředí pouze 50 %. Veliké 

problémy byly stále s útočnou fází, kdy o 18 branek se dělí 11 střelců. Branky vstřelili: 

Sojčák, Kocián, Formánek, Svoboda. Plný počet utkání odehrál jen Sojčák. Celkově se 
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mužstvo umístilo na 10. místě. Lepšímu umístění zabránilo především 7 porážek na 

domácím hřišti. Úkol pro muže B byl jednoznačný, postup do okresního přeboru. Tento 

úkol splnili jednoznačně, vyhráli svou skupinu, bez ztráty jediného bodu s celkovou 

bilancí 66 bodů. O branky se rozdělilo celkově 17 hráčů. Nejlépe ze všech stříle 

Mlčoušek 9x, Fof 8x, Vymlátil 5x. Celkově nejlepším střelcem byl ing. Němec s 15 

brankami. U dorostu bylo jasné, že nepostoupí ani nesestoupí. Proto mohl trenér 

Kratochvíl využít jarní sezóny i ke zkoušení pro další ročník i vzhledem k tomu, že od 

nového ročníku budou platit nové věkové kategorie pro mládež. Proto také jarní 

výsledky sezóny byly slabší, celkově 17 bodů. I tak se však dorost umístil v župním 

přeboru na pátém místě se ziskem 50-ti bodů a skórem 59:53. Nejlepší střelec byl Kuřec 

s pěti brankami. Co se týče žáků, tak ti již druhým rokem soutěž vyhráli, když celkově 

získali 69 bodů. Velmi dobře hráli již na jaře, kdy ztratili jen jediný bod v Lichnově. 

Celkovou střelbu na bránu obstaralo 16 žáků. Nejlepším střelcem byl Kuřec se 14- ti 

brankami.  

V přípravce přinesly jarní výsledky i první výhry a umístění na 10. místě, zisk 8 bodů 

z toho 6 na jaře, což ukazuje na stále se zlepšující výkonnost. Nejlepšími střelci byli 

Frančák, Novák se sedmi brankami.  

V sobotu 7. června se uskutečnil na hřišti FK velký „Dětský den s TV Nova. Hlavním 

bodem bylo fotbalové utkání TV Nova proti seniorům FK. Své umění opět ukázali 

Zápalka, Pavlidis, Simichanidis, Juráň, bratři Jaššové, Bušos, Grček, Špalek, a další, 

kteří zvítězili 5:1. Čtyři branky vstřelil Pavlidis a jednu Simichanidis.  

     Štít Albrechtic se konal v Albrechticích u Českého Těšína. Hráči FK M. Albrechtic 

účast na turnaji podcenili, a tak pro neúčast poloviny mužstva se vraceli s nejhorším 

výsledkem posledních let a to: dvě remízy 1:1 a jedna porážka 0:2 odsunuly mužstvo na 

celkové páté místo. Naopak první červencová sobota, je pravidelně vyhrazena turnaji 

v Třemešné, tentokrát 50 let kopané v Třemešné. Na turnaji startovalo B mužstvo 

Albrechtic, které s převahou vyhrálo. Při vyhlašování výsledků se ale rozpršelo, nikdo 

v té době netušil, že to je začátek 100 - letých povodní na Moravě. FK byl postižen 

zaplavením celého hřiště, kabin a sklepů, když proti ostatním oddílům jako např. Šíroká 

Niva, Nové Heřmínovy a Brantice nebyly škody tak hrozné. I přes tyto hrůzy 

pokračovala příprava všech družstev na další soutěže. Od různých dárců a ČMFS 

obdržel FK finanční a věcné dary.  
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Jako v každém roce dochází ve FK k několika změnám. Hostování se změnilo na 

přestup u Michalčáka z Opavy, Klementa z Krnova, po hostování se vrací Chudárek 

z Krásných Louček, Dimitrov po ZVS, Slavík z Louček nad Desnou, přestupují do B 

třídy Hančil a Víchz Třemešné, Lapuník z Osoblahy, Baránek z Krnova, Dodek a 

Kocián z Třemešné, dorostenci Žalodík z Osoblahy a Přibyla z Jindřichova. Z kádru A 

mužstva přestupují Bynyacski do Vratimova, Juřík do Jeseníku, na hostování odcházejí 

Rusek a Choma do Krásných Louček, Barnet do Brantic a Dimitrov do Vrbna pod 

Pradědem. Dále odešli Koláček, Válek, Slavík do Jindřichova, Červík a Tuhý do 

Hynčic. Do opavského dorostu odešel na hostování Kuřec, do Krásných Louček Marek. 

Také před zahájením mistrovských soutěží došlo k dohodě mezi oddílem FK M. 

Albrechtic a FK Krnov, že všechny ligové a pohárové zápasy bodou sehrány na hřišti 

v Městě Albrechticích, protože v Krnově se v tu dobu opravovalo hřiště. Muži A pod 

vedením trenéra Bártka a vedoucího mužstva Chasikidise měli sice špatný vstup do 

soutěže, když prohráli doma ze tří zápasů dva, ale až do 10. kola se drželi na 4-5 místě 

díky výhrám v Muglinově a Bruntále. Závěr soutěže byl ve znamení poklasu formy a 

tak konečné umístění na devátém místě nelze považovat za přílišný úspěch. Muži získali 

celkově 21 bodů. Do mistrovských soutěží zasáhlo celkem 19 hráčů, z nichž nejvíce 

Svoboda, Kmínek, Sojčák, Formánek, Mlčoušek, Hrdlička a Klement.  Nejlepším 

střelcem byl Formánek se sedmi brankami. Muži B pod vedení trenéra Borského a 

vedoucího Leuna, měli jako nováček okresního přeboru rozpačitý začátek, když první 

čtyři zápasy skončily nerozhodně. Ale pak přišla série vítězství. Konečné třetí místo 

s celkovým počtem 23 bodů bylo na nováčka velmi slušné. Trenér se opíral o 

výborného brankáře Včelného, a hráče Lapuníka, Němce, Šlagora. Nejlepším střelcem 

byl Kocián s osmi brankami. Dorostenci pod vedením trenéra Kratochvíla v župním 

přeboru se pohybovali na 3. – 4. místě. Celkově skončili na čtvrtém místě s 27 body. 

Mezi opory družstva patřili: Ruman, Běhal, Galuška, Frančiak a brankář Přibyla. 

Nejlepším střelcem se stal Martin Galuška s dvanácti brankami. Žákovské družstvo 

vedla dvojice Šlagor, Juráň. Mužstvo velmi dobře začalo ve třech zápasech 9 bodů, ale 

pak přišla série čtyř utkání se ziskem jediného bodu a propad až na šesté místo. Teprve 

dobrý závěr posunul žáky na konečné šesté místo s bilancí 19 bodů. Oporou mužstva 

byl Trebulák a Krákora. Poslední akcí v roce 1997 byl první ročník halového turnaje 
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mužů o pohár starosty Města Albrechtic, na kterém FK Město Albrechtice získal druhé 

místo. 

 

1998 

     Příprava na jarní mistrovské soutěže začala u všech družstev hned po Novém roce. 

FK měl k dispozici halu ZŠ, počasí přálo přípravě i venku, všechna mužstva sehrála 

řadu turnajů a přípravných utkání. Vedení mužstev zůstala vcelku stejné. 26. února 

proběhla řádná valná hromada, která uchvátila změny ve výboru, který pracoval ve 

složení: předseda Ondrusz, místopředseda Santarius, členové Vopelka, Šlagor, Kras, 

Šustek.  Sekretářem byl Josef Zikl. Z kádru odchází brankář Petr Svozil do ligové 

Karviné. Klement do Krnova. Hostování se změnilo na přestupy u Berneta do Brantic, 

Dimitrova do Jindřichova. Dále přestoupili Vích do Hynčic, Višňovský do Třemešné. 

Výměnou za Klementa přicházejí z Krnova na přestup Světlík, Škultéty, hostování 

změnil na přestup Kocián, z Krásných Louček se z hostování vrátil Choma. Z Vrbna 

přestoupil Goldán a na hostování přišel z Chomýže brankář Robert Backa, ze Slezských 

Rudoltic Roman Moravec.  

     Mistrovské divizní boje byly zahájeny 15. března. Přes poměrně velký náskok, 11 

bodů se pro muže A od sestupového místa nejevila situace dobře. Z prvních osmi utkání 

získali hráči pouhé čtyři body a začali se pohybovat na 14. místě. Výbor FK dne 5. 

května odvolal trenéra Bartka a po něm přišel na pomoc Antonín Mura, který v tu dobu 

trénoval Muglinov, ale i při této práci si našel čas, poradil a v některých utkáních i 

mužstvo společně se Santariusem vedl. Obrat se dostavil, bilance následujících 5 - ti 

utkání byla 2 2 1 a zisk těchto osmi bodů znamenal celkově 13. místo a 23 bodů, což 

v jarní tabulce znamenalo poslední místo. V mužstvu se vystřídalo 24 hráčů, velmi 

chyběl nemocný Kocián a téměř dva měsíce pro zranění nehrál Kmínek.  Plných 15 

utkání odehrál Kozák, 14 Chudárek, Hrdlička. Nejlepší střelec byl Sojčák s osmi 

brankami. Muži B zahájili jaro dvěma výhrami s předními mužstvy, a jak se později 

ukázalo, právě výhra v Hošťálkovech rozhodla o jejich prvenství v okresním přeboru, a 

tím i vstup do I. B třídy. V závěrečném finiši velmi pomohli hráči širšího kádru a hlavně 

uzdravený Kmínek, muži vyhráli posledních sedm zápasů doma i venku. Získali celkem 

12 bodů. K oporám týmu patřili brankář Včelný, obránci Kotulek, Kropáč, Mlčoušek, 

Němec, Ruman, Moravec, Kocián Martin a hráči A mužů. Nejlepším střelcem byl 
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Mlčoušek s osmi brankami, šestkrát skóroval Kmínek a pětkrát Němec, Kocián. O další 

branky se rozdělilo 1ě hráčů, i brankář Včelný dal dvě. U dorostu byl župní přebor 

z počátku velmi napnutý, protože se rušily divizní dorostenecké soutěže a hrozil větší 

počet sestupujících. Dorostenci si stále drželi šestou pozici, a když bylo jasné, že sestup 

nehrozí, začali vedoucí zkoušet ve větším počtu i žáky, starší hráli za muže, a tak se 

nakonec umístili na devátém místě se ziskem 43 bodů. Výborně chytal Přibyl, mezi 

muže si trenéři vybrali Nováka, Běhala, Frančiaka a Rumana. Nejlepším střelcem byl 

Galuška a Frančiak se čtyřmi brankami. Družstvo žáků se stále pohybovalo na 3. č. 

místě. Nakonec skončili třetí, kydž získali 40 bodů. Na jaře dvakrát zvítězili 

dvojciferným rozdílem, jednou jim soupeř nepřijel. Nejlepším střelcem byl Drška se 

šesti brankami. V družstvu došlo také k značné výměně kádru, ukončení činnosti 

oznámili oba trenéři, Šlagor i Juráň. Mužstvo bylo doplněno z přípravky a to Bošosem, 

Buriánem, Frančákem, Malánikem a dalšími. Naopak přípravka na jaře své příznivce i 

rodiče dosti zklamala. Doma sice všechny zápasy vyhrála, ale venku nezískala ani 

jediný bod. Se ziskem 39 bodů obsadila čtvrté místo. Mezi nejlepší střelce patřili Burián 

9x, Lapuník, Bušos 7x. 

     Po sezóně byl uspořádán již 18. ročník turnaje „Memoriál Ladislava Juráně“, 

účastníky byla družstva Jindřichova, Chomýže a Holčovic. Vítězem se stalo družstvo 

FK Město Albrechtice před \Jindřichovem, Chomýži a Holčovicemi. Nejlepším 

střelcem byl Karel Krákora, z FK, brankářem Koval z Jindřichova. Ceny předávala paní 

Juráňova, ceny sponzorovaly firmy Tošenovský, Baláš, Kus.  

     Štít Albrechtic 1998 se konal 4. července ve Velkých Albrechticích, okr. Nový Jičín. 

Mužstvo si zde napravilo reputaci po loňském výpadku, když celý turnaj vyhrálo 

celkově již po deváté, ve finále nad Albrechticemi u Českého Těšína 3:1. Nejlepším 

střelcem turnaje byl Škultéty se třemi brankami. V červnu došlo k jednání o spojení 

žákovských mužstev TJ Třemešná a FK Město Albrechtice. Třemešná jako vítěz 

okresního přeboru žáků měla zájem o postup do župní soutěže, ale potřebovala k tomu i 

družstvo mladších žáků. K dohodě nedošlo, protože rodiče žáků nedali souhlas 

k zamyšlenému převodu.  

     Na podzim roku 1998 bylo největší změnou to, že se vrátil do FK trenér Mura 

z Muglinova. S ním se vrátil do funkce vedoucího mužstva Chasikidis, takže obě 

družstva mužů trénuje Mura, vedoucím B mužů se stává David Kras. Závažné změny 



75 

 

také nastaly ve složení mužstva. Na hostování do druholigového Starého Města odešel 

Formánek, do Krnova přestoupil Choma a na hostování odešli Hrdlička s Kmínkem, 

který jako rozhodčí již postoupil do divize. Z dalších odchodů: Petr Lapuník do Zlatých 

Hor, Šlagor a Jašš do Třemešné, Leun do Hynčic, z dorostu Hlavička a Grigoriadis do 

Jindřichova, Čihánek do osoblahy. Na ZVS odešel Galuška.Vzhledem k odchodům a 

postupu mužů B do vyšší soutěže bylo nutno získat celou řadu hráčů. Do branky 

přichází Czakan z Bruntálu, na místo Formánka Pavel Hupka z Krnova, z Boby Brno se 

vrací, Škrabal, později se ZVS Mlčoušek. Celá řada hráčů přišla na hostování: Fluxa 

z Bohumína, Žáček se Zlatých Hor, Kocián z Osoblahy, Šindelář z Krnova, Kras, Vávra 

z Třemešné, Novák z Pavlovic. Celá řada bývalých žáků to přišla zkusit do dorostu 

z okolních klubů. V polovině července zahájil trenér Mura přípravu na mistrovské 

zápasy. V rámci přípravy muži sehráli přátelská utkání s Velkými Hošticemi 2:2, 

Glogowek 3:2, FV Karviná – 1. liga 0:7. Do přípravy zapadly o zápasy poháru ČMFS: 

vítězství v Rýmařově 1:0 a postup na penalty s NH Ostrava po remíze 1:1. Ve druhém 

kole poháru přijelo na hřiště mužstvo SFC Opava. Po celkem vyrovnaném průběhu 

zvítězilo ligové mužstvo z Opavy 3:1, když využilo špatné desetiminutovky ke vstřelení 

tří branek.  

     Další změny nastaly ve vedení výboru. Místo Šlagora , který odešel do Třemešné, 

byl zvolen do výboru Mura, Místo Ondrusze byl zvolen předsedou FK Santarius. 

Dalšími členy výboru zůstali Kras, Šustek, Vopelka. Sekretářem byl i nadále Zikl.  

Muži A zahájili soutěž dvěma výhrami na domácím hřišti, pak přivezli 4 body ze dvou 

zápasů venku a přes značnou nemocnost udrželi po celý podzim neporazitelnost na 

domácím hřišti a skončili na 3 místě s výsledkem 28 bodů. V mužstvu se vystřídalo 

celkem 23 hráčů. Plných 15 utkání hráli Fluxa, Kozák, Michalčák a Fluxa. Nejlepším 

střelcem se stal hostující Fluxa s deseti brankami, po čtyřech vstřelili Sojčák a Žáček. 

Největším objevem byl Vlastimil Ruman, loňský dorostenec, uplatnil se hostující Fluxa, 

který měl také na podzim nejvíce žlutých karet, celkem osm. U dorostu trenér 

Kratochvíl a vedoucí mužstva Kozelský měli k dispozici sice dostatek hráčů, ale věkově 

spíše pro mladší dorost. V přípravě hráli převážně na hřištích u mužů třetích tříd, 

Slezské Pavlovice 3:3, výhra v Holčovicích 6:0, ale vstup do župního přeboru se 

nevydařil. Celkově získali 23 bodů a osmé místo. Nejlepší střelec Kus se čtyřmi 

brankami společně s Kopeckým. Naopak u žáků po odchodu trenéra Šlagora a Juráně se 
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jich ujal staronový trenér Borský. Ten s vedoucím Burianem vytvořili velmi silný 

kolektiv, který nenašel za celý podzim vůbec soupeře a s výsledkem 36 bodů na podzim 

1. místo. Nejlepší střelci Burda 22, Kus 20, Drška 16. Velkým kladem byla výborná 

spolupráce s rodiči, kteří pomáhali tomuto družstvu řešit i všechny problémy finanční, 

včetně dopravy. Mezi největší úspěchy patří i vítězství nad účastníkem župní soutěže 

Olympií Bruntál 4:1. Nejlepším střelcem na okrese Bruntál byl vyhlášen Nikos Bušos, 

který jen na jaře vstřelil 22 branek. 

 

 

1999 

 

     Úvod roku 1999 byl ve znamení aktivity funkcionářů, proběhly valné hromady 

v župách, na celé Moravě a nakonec v Praze, kde byl znovu zvolen ing. František 

Chvalovský do funkce předsedy ČMFS. V FK Albrechticích proběhla VH   a přinesla 

změnu v tom, že snížila počet členů výboru na pět, takže činnost FK řídí předseda 

Santarius, členové Mura, Ondrusz, Gustav Santarius, Kras. Sekretářem zůstavá Zikl. 

Měsíc leden a únor zastihly mládežnická družstva na halových turnajích, pořádaných 

v M. Albrechticích. Přípravka získala 6. místo z 11 – ti oddílů, žáci ses probojovali do 

okresního finále v Břidličné. Dorost se umístil v OP na druhém místě. Zimní příprava 

mužů začala 6. ledna a v rámci této přípravy se muži zůčastnili zimního turnaje ve 

Velkých Hošticích, kde převážně hrálo družstvo B mužů. V přípravných utkáních 

prokazoval divizní kádr dobrou formu, vyhrál dvakrát v Bruntále3:0, 2:9. Porazil ligový 

dorost Opavy 6:0, remizoval ve Frýdku – Místku 1:1 a Opavě s ligovým SFC 2:2. 

Naopak dorost se dočkal nepříjemného překvapení, protože se celou zimu pečlivě 

připravoval na jarní sezónu. HFŽ rozhodla společně s výborem, že dorost odhlásí z jarní 

soutěže. Na toto reagovali jak trenér Kratochvíl, tak i vedoucí mužstva Kozelský a 

vzdali se svých funkcí. Současně dochází i ke změnám v družstvu mužů, kde definitivně 

odešel Formánek (přestup do ligových Drnovic), do Krnova přestoupil Hrdlička, Hančil 

do Hynčic. Hostování ukončil Novák a Šindelář, naopak na hostování odešli Kmínek do 

Rudy, Škrabal do ASO Ďáblice. Za ztrátu 16 ti hráčů z toho sedm dorostenců, přišly jen 

tři posily. Opět se vrátil z Krnova Klement, na hostování přišli Čechaustralan Ryneš 

z Opavy a Kutál z Vratimova.  
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     Vstup do jarní soutěže u mužů A se vydařil, ze čtyř zápasů zisk 8 bodů a již jistá 

účast v divizi pro příští rok. V dalších utkáních dochází k veliké absenci hráčů pro 

zranění, mužstvo hrálo pokaždé v jiné sestavě a tak z toho bylo nakonec pouze 7. místo 

a 43 bodů. Na hřišti se vystřídalo 26 hráčů. Plných 15 utkání odehráli jen Klemnt a 

Kutál. Nejlepší střelci byli Svoboda a Klement. Muži B se rovněž zajistili účast v I. B 

tříděi pro příští rok a poté dostávali příležitost dorostenci, kteří určitě nezklamali. Po 

dvou závěrečných remízách doma se muži B umístili na osmém místě s 36 body. 

V mužstvu se objevilo celkem 36 hráčů, vypomáhali rovněž muži A. Nejvíce hrál 

Kocián a Mlčoušek. Nejlepší střelci Kocián 3x a Kutál. U žáků byly jarní výkony a 

výsledky o něco slabší než na podzim, přišla i jedna porážka, ale i přes to žáci získali 

první místo a 67 bodů. Tímto výsledkem žáci zůstali v okresním přeboru i příští rok.  

Tadiční „Memoriál Ladislava Juráně“ vyhráli žáci FK M. Albrechtic před Třemešnou, 

Holčovicemi, Osoblahou.  

Nejlepším střelcem okresu Bruntál byl vyhlášen Nikos Bušos, který jen na jaře vstřelil 

22 branek.  

     Závěr sezóny vždy patří „Štítu Albrechtic“, tentokráte konaný v Albrechticích nad  

Orlicí, okr. Rychnov nad Orlicí. Mužstvo obhájilo loňské vítězství, když za celý turnaj 

nedostalo branku. Ve finále zvítězili hráči FK Albrechtic nad tradičním soupeřem 

REFOTAL Albrechtice brankou Ladislava Klementa z pokutového kopu 1:0. 

V podzimní sezóně došlo v mužstvu k velkým změnám: odešli Matějíček do Osoblahy, 

Škrabal do Supíkovic, Kotulek, Mlčoušek do Hynčic, hostování ukončil Žáček a vrátil 

se do Zlatých Hor, Golláň přestoupil do Krásných Louček. Na hostování do Krnova 

odešli Kocián, Mlčoušek, Klement a Michalčák. Na jejich místa přišli na přestup 

Klajnon a Hartoš z Krnova, Bauman z Třince, z Baníku Ostrava Kalita, Zouhar a 

Zlatohlávek, hostování z opavy prodloužil Ryneš, v průběhu podzimu na hostování 

přišli Krajčovič z Rosic nad Labem, Satke z Krnova a Lipser z Vratimova. Do 

podzimních soutěží přihlásil výbor FK celkem pět družstev: muži A do divize, trenér 

Mura, vedoucí Chasikidis, muži B do I. B třídy – trenér Mura, vedoucí Kras, žáci do 

okresního přeboru – trenér Ruman, vedoucí Burian, přípravka do okresního přeboru 

trenér Novák, vedoucí Grček. 

U mužů A, v podzímních divizních utkání hodně chyběl Hupka, který hrál pouze pět 

utkání. Mužstvo získalo celkem 22 bodů a skončilo na osmém místě. Oporami byli s 15 
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– ti starty brankář Czakan, v obraně Kozák a záložníci Klajmon, Klement, Sojčák a 

Škultéty. Nejlepší střelcem byl Klajmon se čtyřmi brankami. U mužů B třídy, kteří již 

druhým rokem startují v župní I. B třídě HFŽ a i letos si vytvořili dobrý odrazový 

můstek pro klidné jaro, když se umístili na sedmém místě s celkovým počtem 23 bodů. 

V mužstvu se celkem vystřídalo celkem 37 hráčů, z nichž osm nastoupilo pouze jednou. 

Nejčastěji hráli: 12x Kopecký, 11x Kocián, Veleba, 9x Chudárek, 7x Fof, Kozelský, 

Kalita, Kutal, Kmínek, Čihánek. Nejlepším střelcem byl kutal s osmi brankami, dále po 

čtyřech Kmínek, Klement, Němec a Galuška. Muži C byli sestaveni z dorostenců či 

hráčů, kteří právě dorostenecký věk ukončili, hráli IV. třídu mezi muži. Bilance byla 

průměrná 12 bodů a 4. místo mezi deseti družstvy. Nejlépe střílel Žaloudík 5x, Kopecký 

3x. U žákovského družstva došlo k velikým změnám. Ze zdravotních důvodů ukončil u 

žáků trenérskou práci pan Borský a na místo trenéra přišel Reiman, dříve dorostenec 

Slavie Praha a pak hráč krajského přeboru v Praze. Další velkou změnou bylo, že výbor 

FK uzavřel velmi výhodnou sponzorskou smlouvu s firmou AVIZO, jejímž majitelem 

je pan Mráz.  

     Žáci se po celou dobu soutěže pohybovali na 1. -2. místě. Nakonec skončili druzí o 

jeden bod za vedoucí Osoblahou s výsledkem 33 bodů.  

26. prosince byl FK pořadatelem 3. ročníku halového turnaje mužů o „Pohár starosty M. 

Albrechtic“. Zúčastnilo se 6 mužstev, bylo odehráno 15 utkání a vítězem se stalo 

mužstvo FK M. Albrechtic.  

 

13   Současnost 

 

2000 

     V tomto roce nejprve došlo ke změnám v obsazení funkcí výboru FK, kde předsedou 

se stal Mura. Od ledna zahájila všechna družstva zimní přípravu ve sportovní hale ZŠ, 

přípravka, žáci i dorost se zúčastnili okresních halových přeborů. Muži si jako přípravu 

vybrali jednak účast na zimním turnaji v Krnově, kde sehráli šest vítězných utkání a 

získali první místo. Poté v oddíle ukončil hostování Ryneš z Opavy a Zipser 

z Vratimova, hostování na přestup změnil Klement do Krnova. Hostování do Muglinova 



79 

 

bylo prodlouženo Zouharovi, Zlatohlávkovi a Kalitovi. Dále přestoupili Hartoš do 

Oldřišova, Buksa do Liptaně, Pořízka a Polanský do Hynčic.  

U mužů A, kde byla výborná forma z přípravného období se projevila i na jaře, kdy 

z prvních sedmi zápasů se podařilo šest vyhrát. Jediná porážka byla ve Valašském 

Meziříčí 0:1. Na jaře tedy měli bilanci 45 bodů a šesté místo. Všech 15- náct utkání 

odehráli Kozák, Klement, Bauman. Nejlepším střelcem se stal Jiří Štýbnar se šesti góly. 

Opak byl, ale u mužů B. Zde byl kolektiv velmi nesoustředěný. Pod vedením trenéra 

Velly se v něm vystřídalo 34 hráčů, z nichž alespoň tři zaznamenali 75% účast. 

Konečné 11. místo s 6 body mluví opravdu za vše.  

     Dne 24. června proběhl v Albrechticích u Lanškrouna 27. ročník „Štítu Albrechtic“. 

Již po jedenácté v něm vyhráli hráči M. Albrechtic, opět bez porážky, tentokrát ve finále 

nad Albrechticemi v Jizerských Horách 2:1. Nejlepším střelcem byl Sojčák s počtem 

pěti vstřelených branek. 

     Podzim 2000 byl zahájen provozem všech družstev pod vedením výboru, ve stejném 

složení jako na jaře. Výbor se kromě zabezpečení činnosti všech družstev zabýval také 

možnostmi zlepšení prostředí jak v kabinách, tak i v prostoru hřiště. Veliké změny 

nastaly ve složení všech mužstev, odešlo na přestup či hostování 14 hráčů, přišlo pouze 

5 hráčů a tato skutečnost se odrazila v činnosti B mužů. Do Německa odešli Bína a 

Klajmov, do Muglinova přestoupili Kalita a Zlatohlávek, Čihánek do Osoblahy, Kropáč 

do Hynčic, bratří Urbánkovi do Heřmanovic. Hostování v klubu FK ukončil Smaili. 

Dále na hostování odešli bratří Kociánovi do Zlatých Hor, Němec do Krásných Louček, 

Klement a Kus do Krnova. Do Třemešné šli hostovat Frančiak a Panovčík.  

     Příprava na podzimní sezónu začala v červenci a byla protkána celou řadou utkání 

přátelsky s Dolním Benešovem a Olomoucí, Porubou, Mokrými Lazci, Velkými 

Hošticemi, pohárově v Šumperku vítězství 6:0 a postup doma proti Třinci 1:1 utekl až 

při dvanácté penaltě. Muži B se zúčastnili turnaje v Osoblaze, hráli s Vrbnem, 

Hošťálkovými. Žáci hráli v Osoblaze, s Bruntálem a poprvé se zúčastnili turnaje NIKE, 

když prohráli s ligovým Jeseníkem 1:6. Mistrovské soutěže zahájily v divizi 6.8, ostatní 

potom o něco později. Muži A mají za sebou velmi úspěšný podzim. Doma z osmi 

zápasů ztratili body jen za remízu v posledním kole se Zábřehem. Ze sedmi utkání na 

cizích hřištích třikrát prohráli, shodou okolností vždy na hřištích nováčků. Celková 

bilance s patnácti utkání je 32 bodů a čtvrté místo se strátou pěti bodů na vedoucí 
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Zábřeh. V mužstvu se objevilo 21 hráčů, ale většinu utkání odehrálo jen 13 hráčů. 

Pouze 15x hrál Sojčák, Kozák, Faruga a Mikulenka. O 31 vstřelených branek se 

zasloužili nejvíce Sojčák 7, Kmínek a Fagura 5, Mikulenka 4. Muži B svůj třetí rok v I. 

B třídě nezačali dobře. Vedoucí a trenér v jedné osobě Vella, neměl dostatek hráčů, 

takže po čtvrtém kole byly na kontě mužstva čtyři porážky a skóre 1:10. Muži se 

nakonec umístili na šestém místě se 17 body. V mužstvu se celkem vystřídalo 35 hráčů, 

z nichž hráli nejčastěji dorostenci Kopecký a Juráň 11x, Žaloudík  a Zgarba 10x. Mezi 

střelce se často zapisovali muži A Štýbnar, Kmínek, Mlčoušek, Frančiak, Tagura, 

Zouhar, Žáček, Galuška a Sojčák. Po ročním působení dorostenců mezi muži ve IV. 

třídě, se na podzim zařadili dorostenci do okresního přeboru dorostu. Trenérem družstva 

se stal zkušený Borský, vedoucím Burda. Základ mužstva tvořili hráči, kteří vloni již 

zkoušeli i I. B třídu, přišlo osm loňských žáků z Třemešné a podařilo se vytvořit 

výborný kolektiv, který za celý podzim neztratil ani jediný bod. Nakonec bilance 

dorostů byla 24 bodů a první místo. O branky se rozdělilo celkem 13 hráčů, ale více jak 

polovinu nastřílela dvojice Kopecký (15) a Burda (11). Dále stříleli Juráň, Synek, 

Žaloudík, Chelbek, Kozelský, Mazánek, Strnad, Ovčačík, Pastyřík, Krákora a Hegles. 

Žáci postoupili do župní soutěže a museli e rozdělit do dvou družstev na starší a mladší. 

Obě družstva se podařilo vhodně doplnit. Starší žáci si počínali až nečekaně dobře. 

První porážku utrpěli až v devátém kole a s bilancí 23 bodů se umístili na třetím místě. 

Mezi střelci vynikal Rous (14 branek) a Krumpolc (7 branek). Mladší žáci skončili na 6. 

místě s 15 body.  

     Velká změna nastala na valné hromadě dne 2. prosince, kdy se rozhodlo, že bude 

změna názvu klubu. Klub změnil svůj název na FK AVÍZO Město Albrechtice, čímž do 

klubu vstoupila v roli hlavního sponzora firma AVÍZO. 27. prosince proběhl v hale ZŠ 

vánoční turnaj o „Pohár starosty M. Albrechtic“, za účasti osmi družstev. Zvítězil FK 

Krnov před klubem Albrechtic.   

 

2001 

     První rok třetího tisíciletí začal organizačními starostmi vyplývající ze změny názvu 

klubu na FK AVÍZO Město Albrechtice provést výměnu. Nejprve bylo nutno změnit 

stanovy klubu, potom požádat o zaregistrování změny na ČMFS v Praze a následně 

provést výměnu všech registračních průkazů od přípravky po muže. Vše, včetně nových 
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razítek se podařilo uskutečnit do konce února. Na konci ledna ocenil OV ČSTV 

výsledky družstev a v tradiční anketě o nejlepší kolektiv okresu vyhodnotil mezi pěti 

nejlepšími kolektiv mužů v divizi a vítěze okresního přeboru kolektiv žáků. Pro jarní 

sezónu došlo ve složení družstva mužů ke změnám, po dohodě s Českým Těšínem 

odchází Michal Bauman, výměnou za Petra Martínka, hostování ukončil Taruga a 

Mikulenka, z Krnova přichází Výtěšek a vrací se Michalčák, naopak do Krnova odešel 

Sojčák, historicky nejlepší střelec mužstva. U mužů B odchízí Galuška do Jindřichova a 

hostování Kopeckého se změnilo na přestup. V závěru pololetí přestoupil Krejčí 

z Vítkovic a Zekník z Chmýže, který hned společně s Mlčouškem odchází na ZVS. 

Zimní příprava byla pestrá, zahrnovala celou řadu halových utkání, přípravek, žáků, 

dorostu, muži vyhráli bez porážky zimní turnaj v Krnově a sehráli řadu kvalitních 

utkání ve Vratimavě, Porubě, Krnově a dalších, kde ani jednou neprohráli. Na jaře 

působili u mužstev: muži A – Mura, Kras, muži B – Kratochvíl, dorost – Šlagor, Burda, 

žáci – Burián, Vavřík, přípravaka – Novák, činnosti zanechal Reimanu žáků z důvodů 

odstěhování a Borský pro zdravotní problémy. Důležitý krok ke zkvalitnění práce učinil 

Mura získáním trenérské licence A.  

     Divizní kolektiv na jaře pokračoval v dobrých výkonech i výsledcích. Nezasáhl sice 

přímo do souboje o první místo a tím postup do moravské ligy, ale za celou dobu si 

udržel nádherné třetí místo, které získal bilancí 50 bodů. Plný počet utkání odehrál 

Škultéty, Kozák, Satke, 14x hrál Klement a Martínek. Nejlepší střelec Klemnt s šesti 

brankami. U mužů B byla velké problémy. Nebýt pomoci hráčů z kádru A a dorostenců, 

nemohlo by družstvo B ani nastoupit. Nakonec se účast v I. B třídě zachránila, 

umístěním na 10. místě se 32 body. V mužstvu se celkem vystřídalo 35 hráčů. Nejvíce 

odehrál Šlagor, Burda, Kopecký, Ruman, Včelný a Fof. Mezi nejlepší střelce se zapsal 

Klement a Vymlátil. Dorostenci zato po podzimu na prvním místě, na jaře doplatili na 

nutnou pomoc B třídě a k rozhodujícímu utkání o postup do župy prohráli s Olympií 

Bruntál, když jim chyběli 4 nejlepší hráči. Nakonec skončili druzí s výsledkem 42 bodů. 

O branky se podělili ti nejznámější ato Burda 10, Kopecký 9, Juráň 7. Žáci v první 

sezóně v župním přeboru skončili úspěchem. Po odchodu Reimana se o žáky staral 

Burián a dovedl mužstvo ke třetímu místu s bilancí 45 bodů. Dne 30. června se FK 

zúčastnil dalšího ročníku Štítu Albrechtic, pořádaného v Albrechticích nad Vltavou. 
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Špatný termín, dovolené a neochota hráčů způsobily, že po pěti vítězstvích skončilo 

družstvo až na 4. místě.  

Příprava na podzimní sezónu začala již v červenci a po několika přípravných zápasech 

se muži zapojili do pohárových utkání ČMFS, kde se po vítězstvích v Mikulovicích 

neprosadili proti Dolnímu Benešovu. V mužstvu dochází tradičně ke změnám. Na 

přestup přichází z Vítkovic Krejčí, Zelník z Chomýže, Hanyáš z Havířova a v průběhu 

soutěže Matějíček z Osoblahy. Na hostování přišli Tichý z Havířova, Liolias z Baníku 

Ostrava, Suchánek a Baron z Třemešné. Do mužstva se vrátili z hostování a to bratři 

Kociánovi ze Zlatých Hor, Veleba a frančin z Třemešné. Muže A vedl na podzim trenér 

Mura, vedoucí Kras. V prvních deseti utkáních to bylo veliké trápení, téměř nulová 

střelba a zisk pouhých deseti bodů. Závěrečných pět utkání s mužstvy z čela tabulky 

přineslo vítězství a jednu remízu a tím celkový výsledek 23 bodů a nečekané šesté 

místo. V mužstvu se vystřídalo celkem 23 hráčů, nejvíce odehrál Kozák, Škultéty, 

Klement a Ruman 15x. O 25 vstřelených branek se podělilo 15 hráčů, z nichž nejvíce 

Klement 5 a Žáček 3. Kázeň v mužstvu nebyla slavná, dvě červené karty (Kozák, 

Michalčák) a 34 žlutých karet, nejvíce Žáček 7, Kozák 5, Klement a Tichý po 3. U 

mužstva B, které hrálo velice dobrý fotbal s velkým nasazením, doma ani jednou 

neprohrálo a celkové šesté místo s 22 body, bylo výborné. V mužstvu se vystřídalo 26 

hráčů, ani jednou nechyběli: Vymlátil a Žaloudík, jen jednou Veleba, Juráň a Štefánik. 

Nejlepším střelcem byl Vymlátil, s deseti brankami. Dorost patřil i v tomto roce ke 

špičce okresního přeboru. Oba vedoucí Vella i Burda, vhodně doplnili mužstvo o loňské 

žáky a skončili po podzimu na druhém místě. Nejlepším střelcem byl Burda s 10 a 

Bláha s 8 brankami.  

     Dne 23. listopadu uspořádal OFS Bruntál slavnostní zasedání k 100. výročí založení 

fotbalu v českých zemích. Mezi zasloužilými pracovníky byl vyznamenán Josef Zikl, 

dlouholetý funkcionář, trenér, rozhodčí, předseda OFS. Těsně po vánocích byl 

uspořádán pátý ročník Vánočního turnaje o pohár starosty obce, za účasti osmi družstev. 

Vítězem se stalo FK AVÍZO bez ztráty jediného bodu.  

 

2002  

     Rok 2002 začal v oddíle dalšími změnami ve výboru v souvislosti s usnesením Valné 

hromady. Protože nově zvolený sekretář FK AVÍZO pan Trňka se vzdal své funkce 
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ještě před nástupem, byl na jeho místo kooptován pan Milan Novák, který byl pověřen 

starostí o všechna mládežnická družstva. Práci sekretáře a hospodáře prozatím 

vykonával pan Zikl, do doby, než bude zvolený nový sekretář. Důležitým faktorem pro 

další vývoj kopané bylo upřesnění sponzorské smlouvy s firmou AVÍZO, jejíž smlouva 

byla prodloužena až do roku 2003. Další velký plus bylo zahájení výstavby nových 

kabin pro oddíl.   

     Zimní přípravu zahájila všechna družstva začátkem ledna jednak ve sportovní hale 

ZŠ, jednak účastí na různých halových turnajích u mládežnických družstev, u mužů pak 

hlavně na zimním turnaji FK Krnov. Změny v  kádru mužstev: hostování ukončili 

Tichý, který šel zpět do Havířova, Baron (Třemešná), Smetana (Jindřichov). Přestoupili: 

Hrdlička (Krnov), Zouhar (Muglinov), Světlík (Krásné Loučky), Drastík (Kobeřice po 

návratu ze SRN). Hostování prodloužili Suchánek, Liolias, Štefánik a navíc dorostenci 

Blahuta z Třemešné, Černý z Hošťálkov, přestupy ohlásili Fiala (Hynčice). Příprava 

mužů probíhala na zimním turnaji v Krnově, kde se nepodařilo obhájit vítězství z roku 

2001, muži skončili druzí. Přátelské zápasy byly brány všechny na cizích hřištích: 

s Baníkem B 4:1 a odveta prohra 0:4, Vratimov výhra 1:0, liga Opava 0:3, Jeseník FK 

3:2, Mokré Lazce FK 1:1. 

 Dorostenci hráli na halových turnajích v Bruntále (3. místo) i venku s Brumovicemi 

5:2. O něco horší byli starší žáci na OP v hale v Horním Benešově, kde skončili pátí, 

v M. Albrechticích třetí, venku výhra s Krnovem 2:1. Mladší žáci na halovém turnaji 

v M. Albrechticích skončili první, na OP v Horním Benešově čtvrtí, venku vyhráli 

s Liptaní 8:5 a s Krnovem 3:0.  

     V únoru pořádal VV OVČSTV v Bruntále vyhlášení nejlepších sportovců okresu. 

Mezi pěticí nejlepších trenérů byl vyhlášen Antonín Mura, trenér FK AVÍZO a mezi 

pěti nejlepšími hráči byl odměněn hráč klubu Antonín Svoboda. Velká novinka také 

byla ta, že ČMFS nařídil pořizovat ze všech domácích turnajů videozáznam. Pro jaro 

byly určeny tyto sestavy trenérů a vedoucích: muži A – Mura, Kras, muži B Kocián, 

Santarius ml. dorost – Vella, Burda, žáci starší – Burián, žáci mladší – Vavřík, 

přípravka Vích a Drahotužský.  

     Úkol divizního kolektivu mužů A, byl zřejmý, co nejdříve získat potřebný počet 

bodů na záchranu v soutěži. Hned první jarní vítězství v Bílovci, vzbudilo optimismus, 

vítězství doma s Č. Těšínem a výhra v Petrovicích znamenala, že deset kol před koncem 
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mohli hrát zcela klidně. Ale zbývajících deset kol přineslo pouhé jedno vítězství, ze 

šesti domácích utkání pouhé dvě remízy a čtyři porážky, takže výsledkem bylo 11. 

místo za 10 výher, 7 remíz a 13 proher s celkovým počtem 37 bodů, což bylo druhé 

nejhorší umístění v divizi za 9 let. V mužstvu se vystřídalo celkem 26 hráčů, mnohé 

opory chyběly pro zranění, další se nepohodli s trenérem, byli i vyloučeni, takže 

v mužstvu se objevují i dorostenci jako Burda, Kocián a hráči B Štefánik, Vrba, 

Frančiak, Mlčoušek. Plný počet všech zápasů odehráli Kozák a Matějíček, 14x Hupka, 

Klement. O 19 vstřelených branek se podělilo devět hráčů. Mezi nimi kraloval Klement, 

který jich vstřelil devět. U mužů B nebyla situace také moc dobrá. Nedostatek hráčů, 

vyprchané nadšení a hlavně prohry v Mikulovicích 1:10, v Jindřichově 0:9, v Zábřehu 

1:6 se podepsalo na umístění a to desáté místo a 11 bodů. V mužstvu se vystřídalo 

celkem 34 hráčů, z toho 8 dorostenců a 7 hráčů z družstva A. Nejvíce utkání odehrál 

Štefánik, Žaloudík, dorostenec Burián, celkem 11 krát. Z řady dvanácti střelců byl 

nejlepší Vymlátil, s pěti brankami. Naopak dorostenci nepoznali na jaře hořkost porážky 

a ztratili jediný bod v posledním kole s Lichnovem 4:4, když museli uvolnit hráče pro 

muže. Celková bilance 46 bodů a zaručení vítězství v okresním přeboru a postup do 

krajské soutěže. O úspěch se zasloužili Bušos, Burda, Burián, Frančiák, Minařík, 

Krákora, Mrozek a Strnad. O celkový počet 63 vstřelených branek se podělilo 12 

střelců, mezi nimiž vynikal s 18 brankami Burda. Žáci vstupovali do soutěže z třetího 

místa, ale zvládli jaro výborně. Ani jednou neprohráli, dvakrát remízovali a výhru 

v posledním utkání 1:0 s Olympií Bruntál získali celkové první místo a tím postup do 

krajského přeboru. Celkový počet bodů byl u žáků 29 bodů. O 68 branek se rozdělilo 

celkem 14 střelců. Nejlepší byli Kalda 15, Vavřík a Koval 11, Burián 10.  Mladší žáci 

měli 10 výher a 1 remízu, s umístěním na prvním místě.  

     Dne 8. května se dožil 70 let pan Josef Zikl, dlouholetý funkcionář FKa OFS. 

K tomuto životnímu jubileu požádal a výbor FK vyhověl o uvolnění z funkce sekretáře. 

Místo něj nastoupil pan Kras. Dále v sobotu 22. července proběhl Štít Albrechtic 

konaný ve Velkých Albrechticích, okres Nový Jičín. Byl to již 29. ročník. Štítu 

Albrechtic se zúčastnilo celkem osm družstev ve dvou skupinách. Vítězem se stalo 

družstvo REFOTAL Albrechtice, které porazilo domácí družstvo.  

     Příprava na desátou sezónu v divizi začala v druhém červencovém týdnu. V kádru 

všech mužstev došlo k mnoha změnám. Hostování skončili Liolias, Suchánek, Štefánik 
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a řada žáků se vrátila do Jindřichova a Osoblahy. Do jiných oddílů přestoupili Hanyáš, 

Czakan, Němec, Satke, na hostování odešli Kmínek a Svoboda do Hynčic, Žaloudík do 

Osoblahy a Strnad do Vítkovic. Na jejich místa přišli na přestup Klement, Kotrč, Pelán, 

Rous, Smaili, Dombi, Bitonský, Hába, Fluxa, Sojčák, Rusnok.  

Po řadě přípravných utkání muži A prohráli v 1. kole poháru ČMFS v Rýmařově 3:1, a 

tak se vše zaměřilo na vstup do divize. Vydařil se nad očekávání, v prvních pěti utkání 

zisk třináct bodů. Pak přišly tři porážky s aspiranty postup do moravské ligy, ale drtivá 

vítězství 5:0 v Hranicích a s Karvinou vše spravila. Závěr však dopadl katastrofálně. 

Zranění některých hráčů mužstvo oslabilo natolik, že v posledních pěti utkáních získalo 

mužstvo jediný bod, a tak se celkově umístilo na osmém místě, se ziskem 20 bodů. Plný 

počet utkání a to 15 odehráli Šípek, Matějíček, Dombi, 14 hráli Kozák, Sojčák a 

Škultéty. Nejlepší střelci byli Dombi 9 branek, Sojčák 5 branek a Matějíček 4 branky. 

Muži B se i na podzim trápili. Sice z prvních pěti zápasů získali 10 bodů, ale potom 

přišly staré bolesti, nekázeň hráčů, špatná docházka a v osmi zápasech jen jediná výhra, 

což znamenalo deváté místo s patnácti body. Celkově se vystřídalo v mužstvu 33 hráčů, 

a střelecky se prosadili nejlépe Burda a Vojtěšek se čtyřmi brankami. U dorostu, kteří 

byli v krajské soutěži trénoval Kratochvíl s Buriánem. I když v závěru chyběly trochu 

síly, konečné osmé místo a 19 bodů bylo úspěchem. O 30 vstřelených branek se 

postaralo 11 hráčů, z nichž nejlepší byli Kus, Rous a Burda s pěti a Burián se čtyřmi 

brankami. Žáci mladší i starší vstoupili do krajského přeboru dosti oslabeni, což se 

projevilo i na výsledcích, a to u starších 4 body a mladších 3 body a poslední místa 

umístění. 26. prosince proběhl ve sportovní hale ZŠ 6. ročník „Vánočního turnaje o 

pohár starosty Města Albrechtic“, kterého se zúčastnilo rekordních deset mužstev. 

Vítězem se stalo družstvo Mokré Lazce.  

 

2003 

     Rok 2003 začal pro sportovce FK AVÍZO důležitou Valnou hromadou. Výbor byl 

doplněn oficiálně o Petra Volného, Josefa Zikla, kteří se víceméně vrátili, a byla 

zvolena revizní komise ve složení: předseda Drahotušský, členové Vella, Hešnauer. Na 

první schůzi výkonného výboru pak byly funkce rozděleny takto: předseda FK AVÍZO 

Novák, místopředseda Ondrusz, tajemník Zikl, hospodář Santarius a členové Mráz, 

Mura, Volný, Kras. Již po měsíci se vzdal funkce Kras, který nesouhlasil s činností 
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některých členů výboru. Také v lednu proběhlo v Bruntále vyhlášení nejlepších 

sportovců okresu Bruntál za rok 2002. Mezi deseti nejlepšími se zařadil i hráč družstva 

mužů Kozák. 6. března převzal dlouholetý pracovník a člen oddílu pan Josef Zikl od 

Českého olympijského výboru v Praze cenu „Fair play „ za celoživotní práci 

v tělovýchově (obr. 8).  

 

 

Obr. 8 – Josef Zikl v levé části 

 

     Příprava mužů na jarní sezónu začala v polovině ledna nejen na hřišti a v tělocvičně, 

ale i jednáním o změnách v kádru mužstva. Přestup ohlásili Kmínek, Svoboda do 

hynčic, Žáček do Mikulovic a Dombi do Rýmařova. Hostování ukončil Fluxa a vrátil se 

do Bohumína. Na hostování odešel do Krnova Krejčí, do Krásných Louček Michalčík, 

do Zlatých Hor Minarčík. Hostování v přestup změnili Hába, Sojčák, Šípek, z Holic 

přišel na přestup barnkář Lukáš, ze Zábřehu Švajda, na hostování z Vítkovic opět 

Rusnok, ze Smilovic Supík.  Mezi muže byli přeřazeni dorostenci Burda, Kus a Synek. 

Příprava mužů byla zahájena v polovině ledna a kromě tréninků sehráli muži deset 

přípravných utkání s mužstvy od druhé ligy po okresní přebor s těmito výsledky: SFC 

Opava 2:3, Baník Ostrava B 4:3, Třinec 0:3, Dolní Benešov 0:1, Rýmařov 0:0, Krnov 

2:0, Bruntál 2:1, Staré Město 1:1, Chomýž 6:1. V jarních utkáních vedli mužstva: muži 

A  - Mura, muži B Kocián, Kras, dorost Kratochvíl, Burián, žáci Vavřik, Novák, Vích, 

přípravka Drahotušský a Ondrášech. 
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     Jarní mistrovská soutěž začala dobře, remíza ve Velkých Losinách a výhra doma 

s Kravařemi, ale pak přišla série pěti porážek a pokles ze sedmého místa až na dvanácté 

místo. Výhra v Karviné a čtyři vítězství doma znamenalo 39 bodů a desáté místo se 

stejným počtem bodů, jako devátý Rýmařov. V mužstvu se vystřídalo 27 hráčů, ale 8 

dorostenců si zapsalo pouhý jeden start. Plných 15 utkání hráli Kozák a Zelník, 14 

Fiala, Matějíček, Klement, Burda a Švajda. O 24 vstřelených branek se postarali 

Klement 7, Matějíček 6 a další. Naopak s mužstvem B byly celé jaro potíže. Nekázeň 

hráčů, kteří nechodili ani na tréninky a ani na zápasy vedla k tomu, že kromě dorostenců 

museli v rozhodujících utkáních nastupovat hráči A družstva. Nakonec se povedlo 

získat 15 bodů a s 30 body se umístit na 9. místě. V mužstvu se vystřídalo celkem 28 

hráčů, z toho 10 z mužů A. Nejvíce odehrál Frančiak, Kocián, Kopecký, Burda, Veleba, 

Kus a Žaloudík. Z celkových 18 branek byli nejlepší Klement 4x, Burda 3x. Opak byl u 

dorostu, kteří ukončili svůj první rok v krajské soutěži bez problémů s desetibodovým 

odstupem od sestupující příčky. Bilance 35 bodů jim zaručila deváté místo. Na jaře dal 

nejvíce branek Burda8, i když všechny zápasy nehrál. U žáků byl výsledek shodný s 

minulým rokem, tzn. poslední sestupové místo. V červnu proběhl v Lesních 

Albrechticích, okr. Opava Štít Albrechtic a to již 30. ročník. Družstvo M. Albrechtic 

bylo již tradičně oslabena neúčastí některých hráčů základní sestavy, přesto svou 

skupinu vyhrálo a ve finále se střetlo s tradičním soupeřem Baníkem Albrechtice. Přes 

nadějné vedení 2:1, nakonec FK M. Albrechtic prohrál 2:3 a zůstali již třetí rok bez 

výhry. Nejlepším střelcem se stal Klement se šesti brankami. Po vyhlášení výsledků, 

převzal starosta M. Albrechtic Šolc putovní vlajku Štítu a tím se zavázal k uspořádání 

31. ročníku 2004 v Městě Albrechticích.  

     Příprava na podzimní sezónu byla zahájena v červenci. Součástí přípravy mužů, byla 

i účast v „ Poháru ČMFS“, kde v předkole porazili Rýmařov 3:0, ale v 1. kole doma 

prohráli s Vítkovicemi 0:4. Vytvářel se zcela nový kolektiv, během podzimu odešlo 14 

hráčů na hostování a 9 hráčů na přestup, z toho 5 do Hynčic, které postoupili do I. B 

třídy. Na jejich místa přišlo 16 hráčů převážně na hostování. Výbor FK AVÍZO získal 

pro práci asistenta mužů bývalého hráče Jana Jedličku, ale na protesty proti povoleným 

přestupům hráčů do Hynčic přestali ve výboru pracovat Ondrusz a Ivo Santarius. Poté 

v srpnu přijal Gustav Santarius místo sportovního ředitele v ligové Opavě, zbylo na 

plnění úkolů pouhé torzo výboru.  
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Z kádru mužů A odešli na hostování Kopecký do Karlovic, Michalčák do Krásných 

Louček, brankář do Slavoje Bruntál. Na jejich místa byli získáni bratři Bartoníčkové 

z Lichnova, Ogon a Pietras z Vítkovic, Jurčák a Chovan z Jeseníku, v závěru roku poté 

brankář Valoušek z Bystřice pod Hostýnem a hráč SK Motorlet Praha Orság, ti všichni 

na hostování. Do Krnova přestoupil Vojtěšek, z Hynčic se vrátil Svoboda. Úvodní a 

závěrečná prohra na domácím hřišti byla nahrazena dvěma vítězstvími venku, takže 

výsledek podzimu byl vcelku dobrý a to 22 bodů a sedmé místo. Ve všech utkáních 

hráli Jurčák, Klement, Matějíček, Švajda a Zelník. Zacelý podzim nebyl nikdo 

vyloučen. U mužů B se již před losováním soutěží řešila ve výboru FK otázka, zda 

muže B do soutěže přihlásit. Tlakem ze strany Santariuse byli muži B zařazeni do 

krajské soutěže I. B třídy. Ještě než začala soutěž odešli do Hynčic Včelný, Frančiak, 

bratři Mlčouškové, Žaloudík, Kocián do Osoblahy a Veleba do Třemešné. Takto 

oslabené družstvo odehrálo čtyři zápasy, v nichž se vystřídalo celkem 24 hráčů. Poté 

došlo k odvolání mužstva ze soutěže, což se nesetkalo s příznivým ohlasem ani na 

Kraji, ani na okrese. Po tomto odhlášení odešli další hráči na hostování a tak skončila 

neslavně „éra“ B mužstva. Naopak dorostenci pod vedením trenéra Kratochvíla 

s Burianem sice první utkání ve Velkých Hošticích prohráli, ale potom vyhráli dalších 

dvanáct zápasů v řadě a vedli tabulku krajské soutěže o osm bodů s celkovým počtem 

36 bodů. Nejlepším střelcem byl Vavřík s 12 – ti góly. Starší žáci pod vedením Nováka 

vyhrávali všechna utkání venku, ale doma dávali nejvýše jednu branku. Proto byli na 

čtvrtém místě s počtem 21 bodů. Více jak polovinu branek vstřelil Michalčík, celkově 

21. U mladších žáků byl výsledek 6 bodů a celkové 10 místo. Na konci sezóny byla 

uspořádána Valná hromada, jež zhodnotila celý rok 2003. Rozhodla také o odvolání 

členů výboru Krase, Ondrusze, Santariuse Ivo, Mráze a na jejich vlastní žádost se 

usnesla o tom, že sníží počet členů ve výboru na pět, takže již nikdo nebyl do výboru 

zvolen. V prosinci pořádal FK AVÍZO také každoroční vánoční turnaj. Celkem se zde 

účastnilo 24 družstev. Na konci prosince přesněji 27. prosince byl uspořádán sedmý 

ročník „Vánočního turnaje o pohár starosty města“ za účasti osmi družstev. Vítězství 

obhájili hráči Mokrých Lazců. FK AVÍZO skončilo čtvrté. 
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2004 

     Rok 2004 začal pro FK AVÍZO ve stejném složení a to: předseda Mura, hospodář 

Novák, sekretář Zikl, místopředseda Volný, člen výboru Gustav Santarius. Složení 

revizní komise: předseda Darhotušský, členové Vella, Hešnauer. Složení realizačních 

kolektivů: muži A Mura, dorost Kratochvíl, Burián, žáci starší Novák, žáci mladší 

Drahotušský, přípravka Ondrašek. Hlasatelem pro divizní utkání byl Vopelka.  

Příprava na jarní sezónu byla u všech družstev zahájena v lednu. Pro všechna mužstva 

byla zajištěna tělocvična, mládežnická družstva se zúčastnila okresních přeborů v hale, 

kde titul okresního přeborníka získali starší i mladší dorostenci a mladší přípravka. 

Muži sehráli 10 přípravných utkání. V zimním přestupním termínu nezůstal tzv. kámen 

na kameni. V kádru mužů ukončili hostování Jurčák a Chovanec z Jeseníku, Pietras a 

Ogon z Vítkovic. Na hostování do Mikulovic odchází Klement, Kozák a Škultéty, do 

Bruntálu Šípek, do Karlovic Kopecký, do Jindřichova Chudárek, do Jakubčovic 

Klajmon, který se vrátil z Německa, do Hlučína Dombi, do Krásných Louček 

Michalčák, do Hynčic Synek a Vymlátil, do Heřmanovic Polok. Na přestup odešel Kus 

do Jindřichova a Lukáš do FC Dolany. U dorostu a žáků to s přestupy nebylo tak vážné. 

Michalík přestoupil do Opavy, Bitomský do Louček, hostování ukončil Ondráško. Na 

hostování odešel Michalík do Třemešné, Spurný a Lánik do Liptaně.  

     Zahájení jarních soutěží bylo poznamenáno velikou nepřízni počasí, první tři kola 

byla odložena a teprve v polovině května se dohrávala. Muži začali důležitým 

vítězstvím ve Val. Meziříčí, získali tři body v Lipníku a vysoké vítězství 5:0 nad 

Rýmařovem potvrdilo účast v divizi i v příštím roce. Bilance jara byla slabší než na 

podzim i díky značnému pohybu v kádru, ale celkový zisk 38 bodů, stačil na osmé 

místo. Plných 15 utkání odehráli: brankář Řehulka a Burda, 14x hráli Svoboda, Sojčák, 

Švajda, Klemsa a Bartoníček. Nejvíce branek na jaře vstřelil Píca a to pět a Burda se 

čtyřmi. Dorostenci si na jaře drželi po celou dobu první místo, které nakonec získali 

s náskokem 12 – ti bodů. Bilance jara 27 bodů byla sice slabší než na podzim, ale 

celkový zisk 63 bodů hovoří o vynikající práci trenéra Kratochvíla. Nejlepším střelcem 

byl Burián s 9 – ti brankami, 7x vstřelili Lapuník,Vavřík a Bušos. Postup do krajského 

přeboru si sice dorostenci vybojovali, ale hrát ho nebudou, protože chybí družstvo 

mladších dorostenců. Oproti tomu si starší žáci drželi třetí místo, když odchod 

Michalíka do Opavy znamenal velikou ztrátu 21 branek. Na jaře celkový počet bodů pro 
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žáky byl 43. Výsledky mladších žáků přiměly vedení klubu k nepopulárnímu kroku a to 

odvolat žáky z krajské soutěže a hrát opět okresní přebor. Konečné dvanácté místo a 7 

bodů ukazovalo na kvalitu družstva.  

Pořadatelem ročníku 2004 Štítu Albrechtic bylo Město Albrechtice. FK AVÍZO 

zajišťovalo vše, co bylo spojené s fotbalovým turnajem včetně ubytování a stravování. 

Na setkání přijelo osm účastníků, hrálo se ve dvou skupinách. Vítězem se stal FK 

AVÍZO, který vyhrál všechna utkání včetně finále s Baníkem Albrechtice 2:0. 

Nejlepším brankářem byl Řehulka, střelcem Dombi.  

     Příprava na podzimní sezónu začala v polovině července u mužů, které vedl opět 

Mura. Kádr mužstva se značně obměnil, a proto není divu, že kromě pohárových utkání 

bylo sehráno devět přípravných utkání se soupeři z MSFL, Baníkem B 2:1, Uničovem 

0:0. V poháru ČMFS postoupil FK AVÍZO do druhého kolapo vítězství ve Vidnavě 6:1, 

ale další soupeř – vedoucí mužstvo MSFL Hlučín byl na d všechny síly. V létě také 

dochází v kádru mužů ke značným změnám. Předcházející hostování změnil na přestup 

Michalčák do Kraásných Louček, Kopecký do Karlovic, Klajmon do Jakubčovic, 

Dombi do Hlučína a Škultéty do Olympie Bruntál. Hostování prodloužili nebo nově 

odešli: Klement, Kozák, Šípek a Fiala do Mikulovic, Ruman a Burda do Jindřichova, 

Hába a Matějíček do Krnova, Kotrč, Synek a Pelán do Pavlovic, Strnad do Rusína. 

Hostování ukončili v FK AVÍZO a vrátili se do svých klubů: Nesrsta, Lon, Orság, 

Bartoníček, Píca a Kmínek.  

     Do další již dvanácté sezóny v divizi vstoupili hráči vítězstvím a v celé podzimní 

částim jen třikrát prohráli, to vždy venku. Získali celkem 26 bodů za 7 výher, 3 remízy a 

3 prohry a třetí místo. V mužstvu se vystřídalo celkem 23 hráčů, ale mnozí hráli málo a 

jen pár minut. Plný počet 15 – ti utkání hráli Bartoníček, Matěj a Vozník, 14 utkání 

Svoboda a Sklenička. O 27 vstřelených branek se zasložilo 10 střelců. Nejlepší byl 

Sklenička s devíti brankami. Dorostenci pod vedením Kratochvíla se opět zařadili mezi 

nejlepší v krajské soutěži. Vstup do soutěže nebyl příliš slavný, první dva zápasy doma 

zisk jen jednoho bodu, ale jakmile skončily prázdniny a mužstvo bylo kompletní, přišly 

i výsledky. Bilance podzimu 27 bodů a třetí místo. Mezi nejlepší střelce patřili Bušos 

4x, Vavřík a Uher 3x. Zato žáci nastupovali pod vedením Nováka po dlouhé době do 

okresního přeboru a jen potvrdili, že by i v krajské soutěži hráli dobře. Jejich bilance 

byla výborná, s dvanácti utkání, dvanáct výher a další úspěchy v okresním poháru žáků, 
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kde jim unikl postup do finále jen díky prohře na pokutové kopy. Nejlepší střelci byli 

hráči se zkušenostmi z krajské soutěže a to Metzl 21x, Kyška 17x, Pavlíček 14x, Novák 

7x.  

     Velice smutná zpráva zasáhla FK, když 19. listopadu zemřel po dlouhé nemoci 

dlouholetý funkcionář a trenér žáků a mužů pan Jan Boháčik.  

Měsíc prosinec byl vyplněn tradičními turnaji. Mimo jiného 26. prosince se pořádal 

osmý ročník Vánočního halového turnaje mužů o pohár starosty města. K turnaji se 

přihlásilo deset mužstev. Vítězem se stalo družstvo OLYMPIE Bruntál.  

 

2005  

     Příprava na jarní sezónu začala u všech družstev hned v lednu tím, že byla pro 

všechna družstva zajištěna hala ZŠ. Také 31. ledna proběhlo v Bruntále vyhlášení 

nejlepších sportovců a kolektivů okresu Bruntál za rok 2004. Mezi nejlepšími byl 

vyhlášen FK AVÍZO za dlouholetou účast v divizní soutěži, mezi nejlepší trenéry se 

zařadil trenér žáků Novák. V přípravném období vyzkoušel trenér Mura celou řadu 

hráčů. Hostování ukončili Klemsa z Jeseníku, dorostenec Malinovský z Úvalna, na 

hostování do Mikulovic odešel Svoboda s Burdou, Vrba do Střešovic, pět hráčů šlo do 

Hynčic a to Ruman, Pelán, Frančák, Synek, Boháč. Na přestup odešli Chudárek do 

Třemešné, Matějíček do Krnova. Na přestup do oddílu přišli Lhoťan a Němeček 

z Krnova, Matěj z Vítkovic, z hostování se vrátili Fiala a Klement, hostování, 

prodloužili Přecechtěl, Rozsíval, Foltýn, Palúch, dále do dorostu Heglás a Sedláček, 

Michalík z Opavy a do žáků Tošenovský z Osoblahy.  

     Zahájení jarních soutěží bylo jako v loňském roce odloženo pro nepřízeň počasí. 

Začalo se až třetím kolem. Z počátku se muži drželi stále na pátém místě, ale po výhře 

nad Mikulovicemi 1:0, což znamenalo jistou záchranu v soutěži. Poté ale přišla série 

sedmi porážek, která muže posunula až na desáté místo. Bilance 10 bodů, byla nejhorší 

za celé působení v divizi. V mužstvu se vystřídalo celkem 21 hráčů, z toho 4 dorostenci. 

Všechny zápasy odehráli Řehulka, Zelník, Klement a Lhoťan, jen jednou chyběli 

Přecechtěl, Daříček, Němeček.  O branky se podělilo celkem 8 hráčů, nejlepší střelec 

Sklenička a Palúch. Naopak dorostenci hráli na špici krajské soutěže, od druhého kola 

se usadili na prvním místě a vydrželi tam až do konce. Trenér Kratochvíl se opíral o 

nejlepšího střelce Buriana, který dal 8 branek, Vavřík 6. U žáků to bylo velmi podobné, 
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neměli v okresním přeboru konkurenci a bezpečně svou skupinu vyhráli s výsledkem 67 

bodů. Ve finálovém utkání s vítězem druhé skupiny vyhráli 7:1 a získali titul okresního 

přeborníka. Celou jarní sezónu uzavřel Štít Albrechtic, konaný v Albrechticích u 

Českého Těšína. I když mužstvo FK AVÍZO ani jednou neprohrálo, skončilo na druhém 

místě, když ve finále hráli s domácím družstvem nerozhodně 2:2, ale zcela zklamali ve 

střelbě ze značky pokutového kopu.  

     Losování nových soutěží 2005-06 proběhlo v Olomouci 28. června, v Ostravě 2. 

července a v Bruntále 13. července. Losovací aktivy stanovily účastníky jednotlivých 

soutěží. Z divize E postoupil do MSFL nováček soutěže Jakubčovice, do KP sestoupily 

Mikulovice a valašský FC. V rámci okresu Bruntál byly zrušeny čtvrté třídy a 

vytvořeny dvě silné třetí třídy, do jedné skupiny bylo zařazeno i FK AVÍZO B.  

Příprava na podzimní soutěž byla zahájena v polovině července, muži sehráli jeden 

turnaj a dalších šest přátelských utkání. Generálkou bylo 1. kolo poháru ČMFS 

v Konici, kde po remíze 3:3 postoupilo družstvo lepší střelbou ze značky pokutového 

kopu. V mužstvu také docházelo k mnohým změnám. Realizační kolektiv byl rozšířen o 

asistenta Smetanu a masérku Malaníkovou. Hostování ukončili Přecechtěl (Rýmařov), 

Rozsíval (D: Benešov), Paluch (Mikulovice), Hegles a Sedláček (Holčovice). Na 

hostování odešli do Hynčic Frančák, Kotulek, Boháč a Malaník, do Chomýže Pelán, do 

Pavlovic Kotrč, do Mikulovic Němeček a do Krnova Fiala. Největšími ztrátami byl 

odchod Švajdy na hostování do Chomýže a Lhoťana do Krnova. V průběhu roku ještě 

přestoupili Klement do Mikulovic a Ruman do Jindřichova. Valigůra, Halamíček, 

Schreier, Forman, Moravčik a Vaculík, z Vítkovic Čumpelík, z Krnova Hořínek, 

z Hynčic Mlčoušek. Do dorostu pak Jantoš a Strakoš z Třemešné a Grajciar z Krnova.  

Muži A zahájili divizi porážkou doma 0:1 s poslední minutě utkání se Zábřehem a 

prohrou v Č. Těšíně, pak ale přišla série bez porážky a stále se pohybovali ve středu 

tabulky. Nakonec skončili na 10. místě s vyrovnanou bilancí 21 bodů a velkým 

odstupem od sestupových příček. V brance se střídali Šípek a Řehulka. Nejlepším 

střelcem se stal Vaculík se 4 brankami.  Nově se stvořící mužstvo B si vzal na starost 

Novák, který vrátil na hřiště celou řadu bývalých dorostenců, a podařilo se soutěž 

odehrát uprostřed tabulky se ziskem 16 – ti bodů a s celkovým 8. místem. Nejlepším 

střelcem byl Juráň, se šesti brankami. Dorostenci pod vedením Kratochvíla zahájili 

soutěž čtyřmi nerozhodnými výsledky, což je zařadilo do spodní části krajské soutěže. 
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S konečným počtem 11 bodů se umístili na 10. místě a na jaře museli bojovat o udržení 

v soutěži. Nejvíce branvavříkk, 3x Grajciar. U žáků se nový trenér Vích snažil svůj 

mladý kolektiv podpořit, když soupeř měl ve všech zápasech značnou fyzickou převahu. 

Výsledek 15 bodů a konečné 7. místo z 12 – ti družstev nebyl špatný. Nejvíce branek 

dal Pietras a Metzl, oba shodně po čtyřech.  

     V prosinci byl FK AVÍZO tradičně pořadatelem dvou turnajů, jak v nohejbalu, tak i 

v halové kopané. 26. prosince poté za účasti 10 – ti družstev proběhl 9. ročník 

„Vánočního turnaje o pohár starosty města“. Vítězem se pak stalo domácí družstvo FK 

AVÍZO, když ve finále porazilo Olympií Bruntál. 

 

2006 

     Rok 2006 zahájila všechna družstva prvními tréninky v lednu, kromě mužů všechna 

hrála přípravu v hale. Muži se zúčastnili tradičního zimního turnaje ve Velkých 

Hošticích, kde skončili z osmi družstev na 3. místě.  

U přípravy sehráli celou řadu utkání v Mikulovicích na umělé trávě, případně ve 

Vítkovicích nebo na Baníku. Mládežnická družstva se zúčastnila několika halových 

utkání o přeborníka okresu. Nejúspěšnější byli mladší dorostenci, kteří se umístili na 1. 

místě a mladší přípravka na 3. místě. V kádru mužstva měl zatím trenér Mura moc práce 

se změněným mužstvem. Odešlo 11 hráčů, přišlo 9 nových, většinou na hostování. 

Z mužstva přestoupili Matěj do HFK Olomouc, Sedlář do Opavy a Švajda do Starého 

Města, hostování ukončili Forman, Hořínek, Halamčík, Schneir, Valigura, na hostování 

odešli Šípek, Fiala do Bruntálu a Němeček do Mikulovic. Na jejich místa přišli na 

hostování Žiga a Pliska z Bílovce, Bělunek z Baníku, Šamárek z Opavy, Hvolka 

z NHKG, Maňák ze Vsetína, Vaculík z Hlučína. Na přestup přišel Moravčík a hostování 

na přestup změnil Řehulka.  

     Muži A i na jaře vedl trenér Mura, asistent byl Smetana a vedoucím Kras. Ten ale 

tragicky zahynul a jeho práci převzala paní Malaníková. Čtyři vítězství v prvních šesti 

utkání znamenala prakticky jistotu záchrany. Mužstvo se po celou dobu jara pohybovalo 

mezi pátým až osmým místem, nakonec skončilo na 7. místě se ziskem 43 bodů. 

Nejlepším střelcem jarní sezóny byl Vaculík s 9 – ti góly, dále stříleli Maňák, Pliska, 

Mlčoušek, Moravčík a Kozák.  Muže B vedl po celé jaro Novák a bylo skoro zázrak, že 

svou soutěž dohráli. Bylo to hlavně zásluhou dorostenců a několika hráčů A mužstva, 
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kteří v tomto mužstvu nastupovali, hráli někdy i dva zápasy denně. Nakonec získali 

celkové 7. místo se ziskem 39 bodů. Nejlepším střelcem byl Burian s 13 – brankami, 8 

jich dal Lapuník. Zato dorost měl pro jaro těžkou úlohu, udržet se v krajské soutěži. 

Nejdříve se musela vyřešit otázka trenéra, neboť dosavadní trenér Kratochvíl se vzdal 

své funkce. Na jeho místo se postavil asistent A mužů, Smetana a odvedl velmi dobrou 

práci. Na jaře měli dorostenci celkově 36 bodů a získali celkové 7. místo. Nejlepším 

střelcem byl Lapuník s devíti brankami. Žáci pod vedením Vícha měli velmi těžkou 

pozici. Věkově i fyzicky starší soupeři je sice fotbalově nepřehráli, ale důraz před 

brankou chyběl. Zisk 27 bodů a osmé místo mluvilo za vše. Nejlepšími střelci byli na 

jaře Metzl a Pietras, kteří dali šest branek.  

     Štít Albrechtic se konal 24. června v Albrechticích nad Vltavou. Mužstvo FK 

AVÍZO nastoupilo ve značně kombinované sestavě a přestože na turnaji neprohrálo, 

skončilo třetí, když o postup do finále rozhodla špatná střelba ze značky pokutového 

kopu.  

Při zajišťování činnosti všech družstev se podařilo výboru FK zajistit kromě hlavních 

sponzorů, Městský úřad, AVÍZO a Šmíra Print, celou řadu drobných sponzorů, kteří 

přispívají na celkovou činnost nebo na jednotlivé akce: Rychlostav, Jackpot, ADIV 

Opava, DAKON Krnov, MarshallCZ, STIHL, Restaurace Gól, Žídek, Autoprogress, 

Torinex a další. Také velká radost přišla s oceněním pana Velly, dlouholetého 

spolupracovníka, trenéra, který byl vyznamenán medailí dr. Jiry, u příležitosti jeho 65 – 

tých narozenin. Úplně na závěr jarních soutěží oznámili zástupci Tatranu - Hynčice, že 

jejich družstvo nenastoupí do další sezóny. Pro FK AVÍZO to znamenalo další velký 

příliv hráčů a tím i posílení družstva mužů B.  

Do soutěžního ročníku 2006 – 07 přihlásil FK AVÍZO do divize družstvo mužů, do 

krajských soutěží družstvo dorostu, do okresní soutěže družstvo mužů B.  

     Příprava na podzimní sezónu začala 4. července utkáním ve Vítkovicích, kde FK 

porazil druholigového soupeře 1:0, pokračovala celou řadou přípravných utkání a 

velkým utkáním k 60. výročí kopané v Městě Albrechticích. V rámci tohoto turnaje 

došlo k setkání bývalých hráčů klubu i jejich vystoupení v přátelském utkání na hřišti. 

Vlastního turnaje se zúčastnila druholigová mužstva HFK Olomouc a Hlučín, dále 

junioři z Polska a FK AVÍZO. Vítězem se stalo HFK Olomouc před Hlučínem a FK 

AVÍZO. V mužstvu také dochází opět ke změnám. Odchází Žiga, Pliska, Hvolka, 
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Vaculík, těm skončilo hostování, do Bruntálu přestoupil Fiala, na hostování odešli 

Moravčík a Kozák, později i Darčík. Na jejich místa přicházejí na hostování Gagoš, 

Staskrvič, Cuper, Stavinoha, Čumpelík, Besta.  

Úvodní utkání v divizi přinesla tři výhry, v prvních čtyřech zápasech, pak přišla celá 

řada zranění a ztráta formy, takže celkový výsledek byl 18 bodů a 11. místo. Víc jak 

polovinu branek vstřelil Maňák, Gorgoš, oba shodně po čtyřech. Muži B vstupovali do 

soutěže značně posíleni, když z Hynčic, které se nepřihlásily do soutěže, se vrátila po 

hostování celá řada hráčů. Cílem mužstva, vedeného Santariusem bylo, vybojovat 

postup do okresního přeboru. Po podzimu, kdy mužstvo získalo 27 bodů a druhé místo, 

je spokojenost pouze částečná. Střelci branek byli: Vavřík, Mlčoušek, Malaník 7, Pelán 

5, Lhotka, Kotulek 3. Dorostenci hráli na podzim velmi dobře doma, ale špatně venku. 

S konečným šestým místem za 21 získaných bodů byla spokojenost. Střelci byli 

Michalík 8,Lapuník 5, Novák 3, a další. U žáků, kteří začali okresní přebor dvěma 

remízami, ale pak přišla série šesti výher a ikdyž se nevydařilo rozhodující utkání 

s Osoblahou, kde na těžkém terénu méně vyspělí a fyzicky zdatní žáci nezvládli závěr 

utkání, druhé místo a zisk 23 bodů bylo skvělé. Nejlepší střelec byl Kovalík, který dal 

19 branek.  

     V závěru roku byl uspořádán turnaj v nohejbalu, již 11. ročník a 10. ročník 

„Vánočního turnaje o pohár starosty města“, za účasti deseti družstev. Vítězem se stalo 

družstvo U křížků.  

 

2007 

     Jarní sezóna roku 2007 byla pro fotbalové fanoušky i členy výbory velmi složitá. 

Hlavním problémem bylo oznámení dosavadního trenéra Antonína Mury, že v lednu 

přechází trénovat do Mikulovic, ale přitom bude i na dále pracovat ve funkci předsedy 

FK AVÍZO. S tímzo řešením nastaly problémy v konání výborových schůzí, protože 

rezignoval na funkci člena výboru rovněž Petr Volný. Za člena výboru byl Kooptován 

Petr Bártek, který se stal i správcem hřiště. Na místo trenéra byl získán Jaroslav 

Zabloudil z Bruntálu, který s mužstvem zahájil tréninky 15. ledna. Ostatní družstva 

využívala v lednu a únoru obě tělocvičny v M. Albrechticích. Zimní příprava byla 

proložena celou řadou přátelských utkání a pro mládež halovými turnaji.  
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     Jarní soutěže byly zahájeny na konci března. V původním termínu napadlo v tomto 

roce poprvé množství sněhu, takže úvodní kolo bylo odloženo. S odchodem Mury bylo 

nutné spojovat velký počet hráčů, kteří také odešli. Hostování ukončili Cuper do 

Čeladné, Čumpelík do Vítkovic, Maňák do Rakouska. Na hostování odešli nebo je 

prodloužili: Šípek doZlatých Hor, Němček do Mikulovic, Moravčík do Hlučína, Zelník 

do Mikulovic, Šmíra do Hlučína. Na přestup odešli Kozák do Kr. Louček, Žáček do 

Kravař, z kádru B mužů na hostování Strnad do Rusína, Veleba do Bohušova, Rous do 

Prahy, Vrba do Prahy, Minarčík do Heřmanovic, Lapuník do Krnova. Družstvo A bylo 

doplněno v daleko m,enším rozsahu: přišli Modelský z SK Hranic, Bartoš z Polanky, 

Koželík z Tiché, Šrom z Fulneku a Burda z Krnova. Muže B posílili o dva hráče a to 

Grygar z Úvalna a Vala z Krnova. 

     První jarní utkání bylo odloženo, kvůli sněhové kalamitě. Následovala dvě utkání 

v Kravařích a v Rýmařově, které FK AVÍZO prohrál 0:1. Situace byla stále vážnější, a 

proto přišla vhod dvě vítězství doma nad Velkými Karlovicemi 3:0 a Bystřicí pod 

Hostýnem 5:1. Následovalo pět remíz a vítězství nad Baníkem Albrechtice 4:0, což 

znamenalo zisk celkem 32 bodů a 13. místo, což byla záchrana i pro příští rok. Úzký 

kádr družstva ukazoval i to, že celé jaro odehrálo prakticky 13 hráčů, z nichž osm 

nechybělo ani jednou a tři chyběli jednou. Závěr soutěže byl poznamenán těžkým 

zraněním kapitána mužstva Svobody v utkání s Baníkem Albrechtice. Nejlepším 

střelcem na jaře se stal Bartoníček (5 branek), Burián (3 branky). Muži B pod vedením 

Santariuse, hráli na jaře velmi dobře. Mužstvo často doplňovali dorostenci Michalík, 

Jantoš, Kyška. S výjimkou posledního zápasu, kdy již bylo o vítězství ve třetí třídě 

rozhodnuto, muži B všechny zápasy vyhráli. Jarní bilance 13 bodů a 1. místo a s tím i 

postup do okresního přeboru. Nejlepším střelcem jara byl dorostenec Michalík (10 

branek), Pelán a Mlčoušek (7 branek), Burian (6 branek). U dorostu, kteří si zajistili 

brzy účast v kraji i pro příští rok a dlouho bojovali o celkové čtvrté místo. Zranění 

kapitána pavlíčka a jeho neúčast v posledních třech zápasech, znamenalo tři prohry a 17 

obdržených branek. Takže dorostenci se nakonec umístili na šestém místě s 19 body. 

Nejlepšími střelci byli Michalík (17), Jantoš (4), Wenda (3). Žáci se umístili na 5. místě 

s celkovým počtem 9 bodů, v čemž hrála velká nekázeň především starších hráčů. 

Njepším střelcem byl Kovalí, který dal 16 branek. Závěr jarní sezóny patřil tradičně 

„Štítu Albrechtic, který se konal v Albrechticích u Lanškrouna za tradiční účasti osmi 
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družstev. Výpravu M. Albrechtic vedl nový starosta Volek, mužstvo na turnaj Mura, 

který si pozval několik nových adeptů pro podzimní sezónu. Mužstvo prošlo celým 

turnajem bez porážky a ve finále porazilo Baník Albrechtice 4:2. Nakonec to bylo již 

13. vítězství ve 34 leté historii. Ke dni 30. června ukončil své třicetileté působení ve 

výboru FK Josef Zikl. Za svou dlouholetou činnost byl vyznamenán „ Čestným 

odznakem ČSTV“. Do soutěžního ročníku 2007-08 byli přihlášeni: do divize muži A, 

do okresního přeboru muži B, do krajské soutěže dorost, do okresního přeboru žáci. 

Vedení jednotlivých mužstev bylo: muži A Adler, muži B Santarius, dorost Smetana, 

žáci Ondráček, Kala, přípravka Boček, Bártek. Práci okolo fotbalu řídil výbor oddílu 

Mura, sekretář Polách, člen byl Novák. Finanční prostředky na činnost získal výbor od 

Městského úřadu, dále pak od ČSTV, OFS Bruntál a hlavně od sponzorů, mezi nimiž 

byl hlavní sponzor AVÍZO, Šmíra – Print, Ganet, restaurace GÓL a další. Letní příprava 

všech mužstev byla zahájena v červenci. Mužstva sehrála celou řadu přípravných utkání 

a turnajů se střídavými výsledky. V kádru mužstev došlo k mnoha změnám. Do dorostu 

žáků se vrátil po hostování Drahotušský, Kuzník na hostování odešel Muka, do Sl. 

Rudoltic. Z Jindřichova přišli hrát Adamec a Boháček, ze Sl. Rudoltic Blažek a po 

hsotování v Liptani se vrátil Grček.  Družstvo B mužů bylo doplněo bývalými 

dorostenci. Největší změny proběhly u divizního mužstva. Na hostování odešli do 

Mikulovic Žíla a Burianovi, do Krnova Lapuník, do Hlučína Moravčík. V průběhu 

podzimu odešel do Mikulovic Moravčík. Z jarního kádru ukončili hostování: Košelík, 

odelský, Šrom, Šamárek, Staskevič, Stavinoha. V průběhu sezóny odešel do Krnova 

Zelník, ani jednou nenastoupil Svoboda pro zranění. Na odchody musely reagovat 

příchody a to Pliska, Němeček, na půlroční hostování přišli z Baníku Ostrava Kadlčík a 

Helfštýn, z Kravař Mích, Vaněk, Sostroněk, z Bílovce Malý, ze Slavkova Machel, 

z Bolatic Jašek a z Vítkovic Cverna. Příprava mužů A představovala celou řadu 

přátelských utkání s mužstvy II. ligy až po I. A třídu. Nepovedenou generálkou bylo 

předkolo poháru ČMFS ve Vidnavě, kde FK AVÍZO prohrál 3:2. Vstup do divizních 

bojů se vydařil, dva zápasy a šest bodů. Další výsledky byly jako na houpačce, po 

dobrém výkonu přišlo zklamání a naopak. Po celou dobu se FK držel v horní polovině 

tabulky. Poslední utkání mělo napínavý průběh. Začátkem listopadu napadl sníh a 

v původním termínu hosté nepřijeli. Řídící orgán v Olomouci nařídil hrát další týden, to 

již oddíl přijel a na zasněženém terénu FK uhrál pouze jeden bod, což znamenalo 
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výsledek 15 utkání, 7 výher, 2 remízy a 6 porážek. Celkově to bylo 23 bodů a čtvrté 

místo. Za celý podzim se na hřišti vystřídalo celkem 20 hráčů. Všech 15 utkání odehráli 

Pliska, Daříček, Bartoš, Sostřonek, Kadlčák. Jednou chyběli Helštýn a Vaněk. Nejlepší 

střelci byli: Bartoš (5), Helštýn (4). Pliska, Mích a Kadlčák (2). Muži B jako nováček 

okresního přeboru začali doma výhrou, ale potom přišla série pěti utkání bez výher, dvě 

porážky doma a v tabulce 12. místo. Poté, ale bylo mužstvo posíleno a po 6 výhrách a 

jedné remízy bylo nakonec druhé místo s celkovým počtem 24 bodů. Nejlepším 

střelcem byl Vavřík (6 branek). Dorostenci vytvořili s posilami velmi siné mužstvo. 7 

utkání, 7 výher, venku ze šesti zápasů ztratili jen 8 bodů a tak byl konečný výsledek 

druhé místo a 31 bodů. Nejlepší střelec byl Michalík (15 branek) a Adamec (12). Žáci 

nastupovali do okresního přeboru s nadějí na boj o první místo, prvních pět utkání 

vyhráli, ale pak k rozhodujícím zápasům nenastoupilo 5 hráčů z důvodu nemoci a 

výsledkem bylo druhé místo a zisk 24 bodů.  24. listopadu proběhla valná hromada, kde 

se zvolil nový výbor a to: Bártek, Mura, Novák, Ondrášek, Polách. 8. prosince 

uspořádal FK AVÍZO „ Vánoční turnaj“ přípravek za účasti 5 – ti družstev. Vítězem se 

stalo družstvo FK AVÍZO A. 26. prosince byl uspořádán „Vánoční turnaj o pohár 

starosty města“. Startovalo celkem 10 družstev. První místo získalo družstvo Olympie 

Bruntál.  

 

2008 

     Jarní sezóna oddílu byla velmi složitá i náročná pro všechna družstva. Problémy byly 

ve vedení celého oddílu i ve vedení některých družstev. Výbor ve složení předseda 

Mura, sekretař Polách, hospodář Novák a členové Bártek a Ondrášek byl sice na VH 

zvolen, ale za celé jaro se nesešel. Veškerá tíha zůstala na Murovi, protože pro pracovní 

vytíženost měli ostatní velmi málo času. Proto chyběla informovanost o utkáních, často 

ani trenéři nevěděli přesný termín utkání, přišla kontumace utkání mužů B pro 

neoprávněný start a dorostu, který do Dolní Lhoty vůbec nejel. Schůze výboru spolu 

s vedoucími družstev a RK v červnu snad objevila způsob, jak dál v činnosti oddílu.  

Zimní příprava byla zahájena 9.2, pod vedením nového trenéra Dorňáka, 

mládežnická družstva se připravovala ve sportovní hale. Družstvo mužů prožilo veliké 

zemětřesení. Proti podzimu odešli na přestup Řehulka do Polanky a Zelník do Krnova, 

na hostování zůstali bratři Buriánovi v Mikulovicích a hostování ukončili Pliska, 



99 

 

Bártek, Sostřonek, Bartoš, Kadlčák, Mick, Helštýn. Na jejich místa přišli z různých 

oddílů Guzdek, Orság, Komár, Sobek, Jašek, Ševčík a Kratochvíl. V přípravě sehrálo 

družstvo 6 utkání s mužstvy od I. B třídy až po MSFL, od prvních utkání se objevují na 

hřišti dva brazilští hráči ( Luan Alves Fideles a Cristiano Dos Santos), kteří do 

mistrovských utkání moc nezasáhli. Mistrovské jaro bylo zahájeno dobře. Výhra ve 

Vsetíně, remíza s V. Karlovicemi a po prohrách venku výhra doma s Bystřicí, po pátém 

kole bylo 3é bodů a vše se jevilo jako úspěšná sezóna. Pak ale přišla série sedmi zápasů 

bez výhry a pád až na 15. místo. Záchranu v divizi přinesly až dvě výhry ve Slavíčíně a 

doma s Frenštátem. Celkové 13. místo a 37 bodů, bylo víc než dobré. V mužstvu se 

celkem vystřídalo 19 hráčů, z toho 3 brankáři. Plných 15 utkání odehráli kapitán 

Bartoníček, Schreirer, Němeček, 14 utkání Daříček, Guzdek a Orság. Mezi nejlepší 

střelce patřili Bartoníček 6 branek a Daříček 4 branky. Naopak muži B se chystali na 

boj o první místo, ale hlavní soupeř z Úvalna mohutně posílil a okresní přebor 

s náskokem vyhrál. Družstvu FK AVÍZO hlavně chyběly body z domácích hřišť. 

Mužstvo nastupovalo pokaždé v jiné sestavě, pracovní úvazky často vyřadily Petána, 

Frančáka, Malaníka a tak situaci zachraňovali i dorostenci jako například Drienovský, 

Michalík, Jantoš a Pavlíček. Za těchto podmínek lze druhé místo a 51 bodů v okresním 

přeboru považovat za úspěch. Nejlepšími hráči byli Mlčoušek, Kotulek a Svoboda. U 

dorostu, kteří hráli poslední rok ve velmi silné sestavě a stále se drželi mezi prvními 

třemi mužstvy, byl slabý závěr, kdy nejprve neodjeli na zápas do D. Lhoty a pak 

prohráli doma s družstvem Kravař. Posunuli se nakonec na konečné třetí místo s 54 

body. Mezi nejlepší hráče patřili Cokanis, Kyška, Vavřík a Jantoš. Žákovské družstvo 

mělo původně za cíl vyhrát svou skupinu. Protože postupně zanechávali aktivní činnosti 

Kuzník (brankář) a Tokár, věkově nejstarší hráči, musíme i konečné třetí místo brát jako 

úspěch. Celkový počet bodů byl 48 bodů. Nejlepší hráči byli Svoboda a Fiebrich a také 

Drahotušský. Jaro 2008 bylo již tradičně zakončeno 35. ročníkem „Štítem Albrechtic“. 

Pořadatelem byly Albrechtice v Jizerských Horách, které přivítaly celkem osm družstev 

ve dvou skupinách. Družstvo FK AVÍZO pod vedením trenéra Mury, hrálo v Desné na 

umělé trávě a svou skupinu vyhrálo, když získalo čtyři body za dvě remízy 0:0 a jedno 

vítězství 4:1. Ve finále s tradičním soupeřem Albrechticemi u Č. Těšína hrálo opět 0:0. 

Rozhodnutí přinesla střelba ze značky pokutového kopu, v čemž byli úspěšnější soupeři 

a tak prvenství nebylo obhájeno. V závěru června proběhlo losování soutěží pro ročník 
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2008 – 09. Muži, byli zařazeni do divize E, dorost do krajské soutěže skupiny A, žáci 

do krajské soutěže A.  

Činnost oddílu vedl výbor, z kterého ale odešel Novák, pro dlouhou nemoc se 

nemohl své práci věnovat Ondrášek, Bártek se věnoval starostem s udržbou hřiště, takže 

na vše zůstali jen Mura a Polách. Proto byl po roce opět osloven pan Zikl, který obětavě 

pomohl při plnění organizačních úkolů, Polách převzal po Novákovi účatnictví a Mura 

zajišťoval hlavní úkoly spojené s A mužstvem. Změny nebyly jen ve vední výboru, ale 

také ve vedení mužstev. Na místo trenéra ziskal Mura dvojici Procházka, Wladyka, 

muže B včetně dorostu vedl Santarius, žáky Lhotka, Kala a Ondrášek, žáky mladší 

Boček a Vích, přípravku vedl Kmínek. Výměna hráčského kádru je každým půl rokem 

obvyklá, manager Mura provedl výměnu 15 – ti hráčů, některým skončilo hostování, 

někteří na hostování odešli. Skončili také Gazdek, Orság, Komár, Jašek, Ševčík, 

Schreier, Mích a oba hráči z Brazílie. Na hostování odešli Burian , Němeček, Daříček, 

Moravčík. Do Prahy odchází Kuřec, Vrba, Šlagor a Juráň. Po dokončení 

dorosteneckého věku skončili Michalík a Jantoš, do Hynčic odešlo 5 hráčů a do Vysoké 

dva hráči. Do FK přišli z Baníku Ostrava Helštýn, Špiler, Václavík, Stanko a Dutka. 

Z Olomouce přichází Los, Christomidis, Machálek, Henkl, z Bílovce Šmíd a Malý, 

hostování v Mikulovicích ukončil Burián. Ve dnech 20.7. se zúčastnili mladší žáci 

klubu silně obsazeného mezinárodního fotbalového turnaje v Maďarsku ve městě 

Kaposvár. Turnaje se zúčastnilo 154 družstev z 18 – ti zemí. Celkové 17 místo bylo 

vzhledem ke kvalitě soupeřů úspěchem.  

Všechna mužstva se připravovala na podzimní sezónu řadou přátelských utkání. Muži 

vyhráli turnaj ve Sl. Rudolticích, a protože se prováděla oprava trávníku, hráli ve 

Vítkovicích, Polance, Hlučíně. Žáci vyhráli turnaj v Hynčicích, kde se po dvou letech 

opět oživila činnost oddílu.  

  Muži A zahájili podzimní soutěž výborně. Vyhráli úvodní utkání v Dolním 

Benešově 3:2 a i druhé utkání venku v Porubě 4:0. Další utkání již pokračovala 

obvyklým scénářem, doma výhry, venku prohry. Po skončení podzimu ze 16 – it utkání 

9 výher, 7 proher, celkově 27 bodů a 6. místo. Všech 16 utkání odehráli Červenka, 

Burian, Helštýn, Malý, Václavík a Los. Nejlepším střelcem byl Los s 8 brankami a s 5 

brankami Malý a Vaculík. Muži B hráli jako na houpačce, špatný začátek (4 body) a 

série šesti utkání bez porážky a nakonec výbuch v posledním domácím zápase 0:6 se 
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Starým Městem, takže nakonec 11. místo a 17 bodů. Mužstvo hrálo v každém zápase 

v jiné sestavě. Nejlepším střelcem byl Pelán s pěti góly. Dorostenci měli na podzim 

velmi omlazený kádr, což se projevilo posledním místem a ziskem pěti bodů. Nejlepším 

střelcem byl Pavlíček, který dal 4 branky. Opak byly obě družstva žáků, kteří měli 

velmi dobrou podporu rodičů. Výsledky obou družstev byly neočekávaně dobré a to: 

starší žáci 17 bodů a šesté místo a mladší žáci páté místo a 21 bodů.  

26. prosince proběhl již tradičně „Vánočním turnaj o pohár starosty města“, za účasti 

deseti družstev. Zisk putovního poháru obhájilo družstvo Olympie Bruntál, před FK 

AVÍZO.  

 

2009  

     Začátek roku 2009 byl ve znamení celosvětové krize a pro klub to znamenalo 

rozhodnout, jak dál. Tradiční sponzoři měli potíže, větší podpora ze strany Městského 

úřadu se čekat nedala. 20. února se schází Valná hromada, která přijala zásadní 

rozhodnutí: Jarní sezóna v divizi se dohraje tak, aby se divize udržela, a pak bude 

přenechána SFC Opava, který by ji měl hrát místo FK AVÍZO jako Opava B. Za splnění 

tohoto úkolu byl odpovědný předseda FK Mura, který předem na VH ohlásil ukončení 

funkce předsedy. Na VH také byl doplněn výbor a to místo Nováka Boček a místo 

zemřelého Ondráška, Lapuník. Dále v tomto období odchází z klubu 15 hráčů a přichází 

jen 11 hráčů. Hostování ukončili Los, Christomidis, Šmíd, Pliska, Machálek, Stanko, 

Vaculík a Henkl. Do Krnova přestoupili Daříček, Bartoníček, do Jindřichova Vavřík. 

Na hostování do Krnova odešli Němeček a Lapuník, do Bruntálu Žíla a do Mikulovic 

Burián. Na jejich místa přicházejí z Opavy Pejša, Horák a Šupák, z Hranic Kufa, 

z Kravař brankář Bilik, z Kateřinic Filgas, z Třince Matěj a Tkadleček s Hornyakem. 

K tomuto kolektivu přichází i nový trenér Martin Rozhon. Ve dnech 13. -15.2 se 

zúčastnili trenéři Lhotka, Kmínek a Kala kurzu trenérů pořádaného PFS a získali 

trenérskou licenci C. Příprava na jarní sezónu, probíhala u mužů převážně na hřištích 

s umělou trávou, u žáků účastí na halových turnajích pořádaných OFS. Na okresním 

přeboru získali starší žáci titul okresního přeborníka. Muži sehráli celkem 11 

přípravných utkání, v nichž měli bilanci 6 výher, 3 remízy a 2 porážky.  

     Hlavním úkolem u mužů A pro jaro, byl zajistit divizní soutěž pro příští rok a tím 

možnost přenechání, což bylo splněno již v dubnu. Mužstvo se stále pohybovalo v horní 
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polovině tabulky a nakonec z toho bylo šesté místo se ziskem 42 bodů. Trenér Rozhon 

se opíral o stabilních 12 hráčů, kteří nastupovali pravidelně. Všechny jarní zápasy 

nastoupili Moravčík, Horák, Tkadleček, Burian, jednou chyběli Dutka, Špiller a 

Václavík. V barnce se vystřídali Červenka a Bilík. Nejlepším střelcem byl Tkadleček (4 

branky), 2x Šupák a Burian. Muži B pod vedením Santariuse se celé jaro pohybovali 

uprostřed tabulky, ale čtyři závěrečné zápasy prohráli a skončili v OP na 9. místě se 

ziskem 34 bodů. Mezi lepší střelce se zapsalo 11 hráčů, mezi nimiž vynikal Kyška s 5 

brankami. Dorostenci se na jaře proti podzimu stále zlepšovali, ale umístění na 13. 

místě a zisk 15 bodů nebyl nijak oslnivý. Nejlepšími střelci byli: Kyška 5x, Pavlíček a 

Metzl 4x.  Starší žáci pod vedením Lhotka, Kala měli jaro slabší než podzim, když na 

jaře získali 12 bodů. Celkově skončili na 8. místě krajské soutěže se ziskem 29 bodů. 

Nejlepšími střelci byli Drahotušský (5 branek), 3 branky dali Pospíšil, Bánovec a 

Viderman, 2 Kala, Kropáč a Hricko. Mladší žáci hráli na jaře pod vedením dvojice 

Boček, Vích velmi pěkný fotbal. Výsledky byly lepší než na podzim, získali 24 bodů. 

Největším zážitkem bylo utkání s Baníkem Ostrava, který až do utkání s žáky FK 

AVÍZO neztratil jediný bod. Žáci vyhráli tedy na Baníkem Ostrava 3:2 a připravili 

početnému obecenstvu veliký zážitek. Celkové 5. místo a zisk 45 bodů bylo odměnou 

za píli a práci. Družstvo se opíralo o střelce Bočka, který dal 12 branek a Caisbergera, 

který jich dal 11. Přípravka pod vedením Petra Kmínka skončila na 4. místě se ziskem 

42 bodů.  

     V závěru prvního pololetí se muselo řešit několik problémů. Hlavním byla rezignace 

předsedy FK Mury. Na místo Mury, byl zvolen Ivan Polách, místopředsedou Roman 

Boček. Dále se FK AVÍZO rozloučilo s dlouholetým vynikajícím hráčem Vangelisem 

Simichanidisem, který zemřel. Tento hráč odehrál 215 mistrovských utkání, ve kterých 

vstřelil 36 branek. Závěr jarní sezóny byl vyplněn několika turnaji. 36. ročník „Štítu 

Albrechtic“ se konal v Albrechticích nad Orlicí. Mužstvo bylo složeno z B mužstva a 

dorostenců. Přes obětavý výkon mužstvo skončilo ve skupině na 4. místě. Vítězem se 

stalo družstvo domácích.  

     Červenec a srpen přinesl výboru FK AVÍZO jako hlavní úkoly zajistit podzimní 

sezónu a dokončit převod práv na divizní soutěž na SFC Opava.  

     Přípravné období bylo vyplněno několika přátelskými zápasy a také žákovským 

turnajem „Memorial Ladislava Juráně“, za účasti šesti družstev. FK AVÍZO skončilo 
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druhé.  Do mistrovských soutěží přihlásil výbor FK AVÍZO celkem 5 mužstev: dvě 

družstva mužů do OP a IV. třídy, žáky starší a mladší do krajské soutěže, přípravku do 

OP. Vedením mužstev byli pověřeni: muži A, B Sanatrius, Boček, starší žáci Lhotka, 

Kala, žáci mladší Vích, Lapuník, přípravka Kmínek, Mlčoušek. Dále došlo k dalším 

odchodům a to: do Baníku Ostrava se vrátili Václavík, Dutka, Špiller, Helštýn, do 

Opavy Pejša, Horák, Šupák, Tkadleček, do Kravař Bilík, do Hranic Kufa, do Bílovce 

Malý, do Hlučína Hornyak, do Kateřenic Filgas, do rakouska Dombi, do Mikulovic 

Matěj, Žíla, Červenka, Burian. Příchodů, které by znamenaly posílení mužů A bylo 

podstatně méně. Kromě loňských dorostenců Pavlíčka, Nováka, Metzla, Strakoše a 

Drianovského, kteří již hráli za muže v loni, přišli Frančiak, Burda, Lapuník. V průběhu 

podzimu přišli na hostování Diviš, Neuvirt.  

     Úvod podzimu se mužům nevydařil. Porážka ve Staré Vsi 1:2, prohra doma s Malou 

Morávkou 1:4 a kontumačních 0:3 ve Sl. Rudolticích za odmítnutí pokračovat ve hře po 

napadení hráče FK divákem, poslalo družstvo AVÍZA na samé dno tabulky OP. Pak 

přišlo zlepšení a série šesti zápasů bez porážky, závěr byl opět slabší. Celkový výsledek 

byl 15 bodů a 10. místo soutěže. Mezi střelce se zapsalo celkem 12 hráčů, z nichž 

nejlepší byl Burda (8) a Bušos(4) branky. Družstvo B mužů bylo zařazeno do IV. A 

třídy a bylo sestaveno spíše z hráčů střední a starší generace. Po odehrání podzimu byli 

muži B na 3. místě s celkovým počtem 16 bodů s celkově osmi zápasů. O branky se 

podělili Hudeček, Novák, Metzl, Kropáč po třech brankách a ostatní po jedné. Družstvo 

starších žáků vstupovalo do soutěže s optimismem po dobrých výsledcích přípravných 

utkáních, ale začátek jim nevyšel. Teprve přesunutí Bočka do branky se výsledky 

zlepšily. Konečné 7. místo se ziskem 14 – ti bodů bylo uspokojující. Nejlepším střelcem 

byl Pospíšil s 10 brankami. Mladší žáci patřili k jednomu z nejlepších v kraji a proto 

výsledek 28 bodů a 2. místo nebylo překvapením. Skončili hned za Baníkem Ostrava. O 

4ě vstřelených branek se podělilo 10 hráčů, z nich nejlepší byl Wilczek s 14 – ti 

brankami. Přípravka skončila celkově na 6. místě s 12 body. Nejlepší střelec byl 

Bánovec.  

     V listopadu byl v Městě Albrechticích uspořádán mezinárodní halový turnaj 

přípravek za účasti sedmi družstev. Vítězem se bez porážky stalo FK AVÍZO. Poté 

následoval 26. prosince 13. ročník „Vánočního turnaje o pohár starosty města“. Na 

tomto turnaji skončilo FK AVÍZO třetí.  
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2010   

     Podzimní sezónu zahájil výbor FK AVÍZO ve stejném složení. Scházel se pravidelně 

vždy před sérií domácích utkání jednou za 14 dní, kdy v sobotu dopoledne hráli žáci, 

odpoledne pak nejdříve přípravka a po ní muži A, v neděli dopoledne dorost a 

odpoledne muži B. Vedení mužstev bylo: muži A Santarius, Vávra, muži B Kropáč, 

Špalek, dorost Kala, Iliadis, žáci starší Boček, Lhotka, žáci mladší Hudeček. Dále do 

poloviny srpna výbor jednal o přestupech a hostování. Do FK AVÍZO přestoupili 

Vavřík a Vávra, hostování na přestup změnili Burda, Pelán, Bártek, Hudeček, Vích, 

přestoupili Pobucký, do Krásných Louček, Janoš do Holčovic, Strnad do Rusína. 

Hostování prodloužili: Burian, červenka do Mikulovic, Kotulek, Janoušek do 

Heřmanovic, Baczke z Chomýže, Žíla do Bruntálu, Juráň, Kuřec, Vrba a Šlagor do 

Běštína, Chmelař z Jindřichova, Vanek z Baníku Ostrava. Křečková ukončila hostování 

v Hlučíně a odešla hostovat do Polska. U mládeže byly změny ovlivněny zavedením 

střídavého startu, kdy hráč do 17 ti – let může nastupovat současně za mateřský oddíl 

nebo za jiné mužstvo ve vyšší soutěži. Na střídavý start přišli: Korduliak, Grigoriadis, 

Filkeridis z Jindřichova, Moravec ze Sl. Rudoltic, naopak do Krnova odešel Včelný do 

dorostu.  

     Vlastní příprava na sezónu začala u mužů výhrou nad Krásnými Loučkami 5:4, 

pokračovala neúspěšným turnajem v Horním Benešově, výhrou v Chomýži 5:4, ve 

Vysoké 1:0 a remízou s Mikulovicemi 2:2. Muži B hráli na turnaji v Osoblaze a 

v Hošťálkovech. Dobře se ukazoval i dorost. Žáci měli generálku při 23. ročníku 

„Memoriálu Ladislava Juráně“, kde skončili na druhém místě za Jeseníkem, hrajícím 

krajský přebor.  

     Družstvo mužů A zahájilo soutěž domácím utkáním s Branticemi. Hosté proti jaru 

velmi posílili, přesto ztráta bodů remízou 3:3 byla zklamáním. Další utkání ukázala 

dobrou připravenost družstva, které se po výhře v posledním domácím utkání dostalo o 

jeden bod před Branticemi na 1. místo po celkové bilanci 29 bodů. Velkou posilou se 

ukázal brankář Chmelař z Jindřichova, daleko nejlepším střelcem byl Burda s 15 – ti 

brankami. Družstvo mužů B zahájilo výhrou ve Vrbně a s výjimkou bezbrankové 

remízy v Třemešné všechny zápasy vyhrálo. Do družstva se zapojilo několik bývalých 
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hráčů A, zkoušeli to i dorostenci a výsledkem je 1. místo ve IV. třídě s bilancí 19 bodů. 

O branky se podělilo celkem 11 hráčů, z nichž nejlepší byli Grygar (5) a Kotulek (4). 

Obnovené družstvo dorostu pod vedením trenéra Kaly, patřilo v okresním přeboru spíše 

k mladším, ale výsledkově mezi nejlepší. V soutěži prohráli jediný zápas s vedoucím 

mužstvem Krásných Louček 0:1 a zisk 19 bodů a tím celkově druhé místo v umístění. 

Mezi střelce se zařadil Fiebrich 6x, Hažík 5x, Múka 4x. Nejlepší byli starší žáci, kteří se 

umístili na prvním místě s celkovým počtem 21 bodů. Nejlepším střelcem byl 

Caisberger s deseti brankami. Mladší žáci skončili na třetím místě s 20 – ti body.  

24. prosince byl uspořádán již 14. ročník Vánočního turnaje o pohár starosty města. 

Zúčastnilo se ho osm družstev. FK AVÍZO ani jednou neprohrálo, ale neúspěšná střelba 

jim zabránila nejprve v postupu do finále a poté i v zisku třetího místa. Mezi nejlepší se 

zapsal Burda jako střelec.  

 

2011  

     Jarní sezónu 2011 zahájila družstva FK AVÍZO s velkými nadějemi, podzimní 

umístění dávalo předpoklady postupu všech družstev s výjimkou přípravky. Příprava 

byla zahájena tradičně účastí na halových turnajích OFS Bruntál pro mládež, z nichž 

některé se hrály v hale ZŠ. Muži využili příznivého počasí a většinu přípravy odehráli 

na umělé trávě v Mikulovicích, Krnově a Bruntále. Činnost výboru se soustřeďovala na 

vytvoření co nejlepších podmínek všem družstvům, na jednání o opravách či výstavbě 

tělovýchovného vybavení a na přípravu Štítu Albrechtic 2011, který pořádalo Město 

Albrechtice. Na VH byl výbor rozšířen na 11 členů, nově byli zvoleni Gustav Santarius 

ml., Rudolf Vávra, Tomáš kropáč, Jaroslav Burda.  

V přípravných zápasech se muži připravovali pod vedením Santariuse a Vávry. 

Mužstvo doplnili na přestup Juchelka z Brumovic, Matějíček z Krnova, na hostování 

Halenka ze Slavkova a Polách z Osoblahy. Do mužstva se vrací brankář Šípek. Odešel 

na přestup Strakoš do Třemešné, hostování v Mikulovicích prodloužili Červenka a 

Burian, v Bruntále Žíla. Výsledky zápasů byly průměrné, porážky s divizními a 

krajskými mužstvy, výhry se soupeři z okresu. Dorostenci pod vedním Kaly hráli jak 

halové turnaje, tak venku na umělé trávě. Složení mužstva se neměnilo, střídavý start 

v Krnově měl povolen Hricko, v Opavě stále hostuje Banovec, v Osoblaze Mazura. Žáci 

hráli několik halových turnajů, starší žáci vyhráli turnaj v M. Albrechticích před 
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Jindřichovem a Holčovicemi, na okresním přeboru byli třetí, mladší žáci vyhráli turnaj 

o pohár Alfaplastiku v Bruntále před Olympií Bruntál, na přeboru OFS obsadili 2. 

místo. 

Boj o první místo v okresním přeboru a tím i o postup do krajské soutěže I. B třídy 

zahájili muži doma se Světlou Horou. Jak se později ukázalo, bylo to utkání dvou 

jarních nejlepších mužstev a výhra 4:2 zahájila sérii vítězných zápasů, bylo jich 12 za 

sebou. Jarní bilance byla neuvěřitelná a to 66 bodů a 1. místo. Nejlepším střelcem jara 

byl Burda s 16 – ti brankami, 6 x skoroval Pavlíček a Lapuník. O postup se zasloužili: 

Šípek, Malaník, Pořízka, Pavlíček, Matějíček, Novák, Vavřík, Burda, Pelán, Juchelka, 

dorostenci Hricko, Múka, Pietras.  Muže B vedl na jaře Kropáč, a i když měl problémy 

s účastí hráčů nejen na tréninku, ale i při utkáních venku, díky výpomocí dorostenců 

vždy utkání zvládli a po celé jaro si udrželi první místo s 34 body. Nejlepším střelcem 

byl Hančil s 5- ti brankami a o zbytek se postaralo dalších 10 hráčů. Dorostenci byli na 

jaře také první s 43 body a postoupili do krajské soutěže. Nejlepším střelcem byl Hažík 

a Hricko. Žáci postoupili do krajského přeboru s celkovým počtem 46 bodů. Zde mezi 

nejlepší střelce patřili Boček (12) a Olejniczák (7).  

     Ve dnech 24. – 25. června bylo Město Albrechtice pořadatelem 38. ročníku „Štítu 

Albrechtic“ za účasti osmi družstev. Místo omluvených Albrechtic nad Vltavou se 

podařilo získat na turnaj polské Albrechtice, takže turnaj se hrál ve čtyřech skupinách, 

druhá skupina v Krásných Loučkách.  V konečném finále se opět utkala mužstva 

Albrechtic u Č. Těšína a FK AVÍZO. Jako již tradičně, utkání skončilo 0:0 a na 

pokutové kopy vyhráli soupeři. Takže FK AVÍZO skončil druhý. 2. července proběhl „ 

Memorial D. Ondrašecha“, za účasti šesti družstev. Konečné pořadí bylo velmi příznivé, 

protože FK AVÍZO skončilo první. Poté začala opět příprava na podzimní sezónu.  

Výkony mužů A v I. B třídě byly jako na houpačce. Začátek normální, doma výhry, 

venku porážky. Poté přišly 3 porážky doma a 3 výhry venku. Konečný zisk 15 bodů 

znamenal v tabulce pravdy nulu a dobré předpoklady pro jaro. Nejčastěji nastupovali 

Matějíček 13x, Heunczke 12x, Brožek, Pavlíček, Burda 11x. Nejlepším střelcem byl již 

tradičně Burda se sedmi brankami. Muži B odehráli celý podzim bez porážek, 

remízovali v prvním a posledním utkání venku a s náskokem vedli svou soutěž s bilancí 

20 bodů. Mezi střelce se zapsalo celkem 14 hráčů, z nichž byli nejlepší Burda, Pietras a 

Špalek. Dorostenci postoupili do krajské soutěže, kde měl trenér Kala dosti potíží se 
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sestavou. Družstvo patřilo k věkově nejmladším a tak jejich umístění na 11. místě 

odpovídalo možnostem. Konečný zisk byl 11 bodů a 11 místo. Nejlepšími střelci byli: 

Kala a Hažík s pěti brankami, Hricko se třemi. Naopak žáci postoupili do krajského 

přeboru, což je nejvyšší žákovská soutěž. Konečné umístění bylo 6. místo a 2+ bodů. 

Mezi střelce se zapsal Wilzyek, Hrabovský a Novák se třemi brankami. Závěr roku 

2011 byl ve znamení tradičních turnajů pořádaných v hale ZŠ. V turnaji starších žáků za 

účasti 6- ti družstev zvítězilo družstvo Slavoje Bruntál, v turnaji mladších žáků bylo ze 

šesti nejlepší družstvo Sokola Vrbno. Posledním turnajem byl 15. ročník „Vánočního 

turnaje starosty města“, kterého se účastnilo 10 mužstev. Vítězem se stalo družstvo 

Krnova, které obhájilo loňské prvenství. 

 

2012   

     Příprava na jarní sezónu probíhala obvyklým způsobem. Tréninky v obou 

tělocvičnách, účast na halových turnajích a v závěru několik přátelských utkání. Muži 

sehráli 5 přátelských utkání, ve kterých 3x vyhráli a 2x prohráli, dorost na halovém 

turnaji OFS obsadil třetí prádlo a venkovní příprava proběhla bez porážky, žáci v hale 

měli střídavé výsledky, venku to již bylo lepší, přípravka se v halách neprosadila. 

Obsazení mužstev trenéry zůstalo nezměněné. Ovšem kádr se měnil ve všech 

kategoriích. Mezi muži ukončil Burian hostování v Mikulovicích, na přestup přišli 

Brožek a Kuřec z Brantic, Caisberger z Vysoké, na hostování Pecha z Krnova, Blažek 

ze Sl. Rudoltic a prodloužil Heinczke z Krnova. Na hostování odešli Šípek do Úvalna a 

prodloužil Červenka do Písečné. U dorostu střídavý start prodloužili Filkeridis a 

Grigoriadis z Jindřichova, Múka ukončil hostování ve Sl. Rudolticích, na hostování 

přišli Bahlo z Holčovic a Strýček ze Sl. Rudoltic. Střídavý start prodloužili Boček a 

Caisberger v HFK Olomouc. K žákům na střídavý start přišli Lazový a Dodek 

z Třemešné, Pucher z Osoblahy. Na přestup přišel Klepáček z Rychvaldu.  

     2. března proběhla VH FK AVÍZO, která přinesla tyto změny: Vella se vzdal své 

funkce v revizní komisi, na jeho místo byla zvolena Jana Kálová. O uvolnění z funkce 

sekretáře požádal Zikl, ze zdravotních důvodů, jeho práci zajišťovali střídavě Polách a 

Boček. Na slavnostním vyhlášení nejlepších kolektivů ČSTV v Bruntále převzali 

starosta M. Albrechtic Volek a trenér Lhotka ocenění pro družstvo žáků FK.  
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Muži A jako nováček soutěže potvrdil svou účast v příštím ročníku I. B třídy již pět kol 

před koncem soutěže. Z počátku sice nedokázali naplno bodovat, z prvních tří zápasů 

pouze dvě remízy, ale pak přišla výhra v Chomýži 5:1 a muži bodovali v každém 

zápase. Celkově z toho bylo osmé místo a 34 bodů. Trenér Santarius nasadil na jaře 24 

hráčů. Mezi nejlepší střelce se zapsal opět Burda (11), Juchelka a Pecha (10).  Muži B si 

po celé jaro bezpečně drželi první místo ve své skupině. O branky se podělilo celkem 14 

hráčů. 5x skoroval Caisberger st., Pořízka a Caisberger ml., 2x Kropáč. Dorostenci 

podávali na jaře velmi dobré výkony. Bilance jara byla osmé místo. Mezi střelce se 

zapsalo 12 hráčů. 11x Hricko, 9x Fiebrich, 7x Strýček.  Starší žáci hráli i na jaře velmi 

dobrý fotbal, který jim vynesl 4. místo. Opírali se o brankáře Dardu, obránce Kropáče, 

Balického a Krále. Jarním střelcem byl Wilczek, se 7 brankami.  Mladší žáci se oproti 

minulému roku posunuli z 11. místa na osmé, když na jaře získali 22 bodů. Nejlepším 

střelcem byl Houdek, celkově 7 branek.  

     Mezi špatné zprávy se zařadila ta, že 16. června náhle zemřel Jan Škrobánek, 

předseda stalého výboru Štítu Albrechtic. 30. červan proběhl 39. ročník Štítu Albrechtic 

v Lesních Albrechticích, okres Opava. Družstvo FK AVÍZO bez ztráty bodu svou 

skupinu vyhrálo, ve finále měli za soupeře Velké Albrechtice. Výsledek 0:0 znamenal 

rozstřel ze značky pokutového kopu, po osmé sérii se radovali soupeři, kteří vyhráli 6:5.  

Na FK AVÍZO tak zbylo již po několikáté druhé místo. Jaroslav Burda byl nejlepším 

střelcem turnaje, když dal celkem 5 branek. V červenci byl uspořádán „Den 

s albrechtickým fotbalem“. Nejprve se uskutečnil 4. ročník turnaje mladších žáků 

„Memoriálu Dušana Ondrušecha“, ve kterém zvítězilo družstvo Vrbna před FK AVÍZO 

a Krnovem.  

 

 

14   Závěry 

 

     Tato bakalářská práce popisuje FK Město Albrechtice od vzniku roku 1945 až po 

současnost. Bylo velmi zajímavé studovat nejen historii v kronikách jak Města 

Albrechtic, tak i Krnova i Bruntálu, ale i ve výpovědích členů FK Město Albrechtice. 

Zde jsem oslovoval nejen současné členy klubu, ale i veterány klubu, kteří svou 
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přítomností jako funkcionáři, trenéři, hráči, nebo jen neznámí pomocníci, přispěli 

k vybudování dobrého a na celkové poměry úspěšného klubu. Rovněž byly zjištěny 

sestavy, trenéři, hráči i výsledky jejich zápasů, Štít Albrechtic, přestupy. Co se týče 

historického vývoje FK klubu, tak zde bych rád uvedl, že v počátcích založení klubu, 

bylo velmi zjevné velké nadšení všech zakládajících členů, ale i začínajících hráčů. 

Bylo krátce po II. světové válce, ale lidé k sobě měli velmi blízko. V šedesátých, 

sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých létech bylo vidět, že i do sportu zasahuje 

politika, probíhaly různé brigády socialistické práce, budovaly se zázemí klubu, hřiště i 

tělocvična. Po revoluci v roce 1989 bylo patrné zhoršení podmínek pro klub a to nejen 

nezájmem některých členů a hráčů o hru, ale i nový fenomén a to sponzoři. Ti byli pro 

klub velmi důležití, hlavně po stránce financování.  V současnosti FK klub nabírá nejen 

nové talenty v přípravkách, ale daří se mu se současnými hráči i na poli okresním i 

krajském. Na závěr bych chtěl uvést, že touto prací jsem nejen mapoval vznik a vývoj 

klubu, ale i vytvářel historicky ucelený přehled v podobě této bakalářské práce. 
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Obr. 2 - mužstvo 1947 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - mužstvo v okresní soutěži 
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Obr. 4 – schůzka při otevření kabin 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – brankář Zápalka 
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Obr. 7 – mužstvo A – 1986 
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Obr. 8 – Josef Zikl v levé části 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – TJ Dakon 1981 
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Obr. 10 – Stará garda FK AVÍZO 


