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Vzpomínky na zajímavá utkání (r.1948 – r. 1953). 
 
 

1) Na dorostenecké utkání s AFK Dolní Sveká: 
  

    Na zápas přijelo jen devět dorostenců. Na utkání jeli na kolech a v dešti. 

Vedoucím byl Ludvík Šturc, hráč I.a mužstva. Po příjezdu se domácí 

dorostenci ptali, jaký balík branek si chceme odvést. Vedoucí Ludvík Šturc 

jako zkušený hráč postavil naši dorosteneckou sestavu velmi dobře. Brankář 

a obrana se zálohou hrála v plném obsazení. V útoku hráli jen tři hráči. Lad. 

Grygerek, Pastrňák, a Václav Kludka. Utkání za stálého deště dorostenci 

dovedli do zdárného konce - vyhráli 2:1!! Po příjezdu do Šenova (zase na 

kolech), pan Ludvík Šturc zavedl dorostence do restaurace Horakůvka (zde 

obsluhovala stará paní Karkošková). Dorostenci dostali teplý čaj, trochu se 

ohřáli a rozjeli se do svých domovů. 
 
 

2) Na utkání v Petřkovicích (r.1950), kde jsme ve II.poločase prohrávali 3:1, 

ale nakonec skončil zápas výsledkem 3:3. Bylo toho dosaženo zlepšeným 

výkonem ve II. poločase na hřišti a také střelba nám vycházela dobře. Bylo to 

velmi tvrdé utkání. 
 
 

3) Na utkání na Staré střelnici ve Slezské Ostravě proti "B" mužstvu SK Slezská 

Ostrava: 
 

    V prvním poločase jsme vedli 2:0. Za tohoto stavu byl proti našemu 

mužstvu odpískán 11 metrový pokutový kop.  

     Provedení se ujal domácí Aniol, který však nesplnil co prohlašoval a náš 

brankář Erich Kovalčík pokutový kop bravůrně chytil a tím první poločas 

skončil 2:0 v náš prospěch.  

    Ve II. poločase se hra vyrovnala, přibývaly další branky, ale my jsme 

zápas vyhráli 5:3. To byl skutečně velký úspěch!! 
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4) Utkání na Slovanu Ostrava. 
 

V tomto utkání se hrálo o první místo. Na toto utkání nám nepřišel náš 

brankář Košinský Milan. Po dohodě mezi všemi našimi hráči se rozhodlo, že 

do branky se postaví náš obránce Josef Vyležík. Uplynulo 10 minut a my 

jsme prohrávali 2:0. Bylo to tím, že jsme neuhlídali jejich nejlepšího střelce. 

Rychle jsme pozměnili naši taktiku. Na domácího hráče Černoška - 

nejlepšího hráče a střelce jsme zavedli osobní obranu. Náš hráč Jaroslav 

Havránek se od něj nehnul. Kde šel jejich hráč Černošek, hned u něho byl 

tvrdý náš hráč Jarek Havránek. Tím se jejich ostří snížilo na minimu, 

domácí znervózněli a my jsme do poločasu ještě vyrovnali na 2:2. V poločase 

nás do kabiny nepustil náš hospodář Robert Rohel, (který byl uvnitř 

uzamčen) neboť neunesl ty první branky a o výsledku v I. poločase 2:2 ani 

nevěděl. A co důležitého, vůbec tomu nevěřil. Do II. poločasu jsme šli s 

taktikou, ale ještě jsme zvýšili pohyb na hřišti a také se nám dařila střelba. 

Celé utkání jsme vyhráli 4:2. Na tento zápas nás doprovázelo nejvíc diváků. 

Přijel nás plný autobus s vlečkou. Po příjezdu do Šenova to byla velká sláva, 

v restauraci na Horakůvce. Zde jsme měli připraveno bohaté občerstvení. 

 

 

5.  Dalším velmi zdařilým utkáním bylo utkání ve Vratimově.  
  

 Hrálo se na novém travnatém hřišti. Vratimov byl navíc posilněn středním 

obráncem z Prostějova. Vratimovští věřili, že utkání bude jejich snadnou 

záležitostí. Jejich víra však se proměnila ve zklamání. Na toto utkání nepřišel 

náš hráč Zdeněk Vozňák. Utkání se nám povedlo tak, jak nikdo nečekal. 

Vyhráli jsme 4:0. Tři branky vstřelil Břetislav Macura, jednu branku přidal 

Lad. Grygerek. 

 

6.       Dalším velmi atraktivním utkáním byl zápas se SPARTOU PRAHA, 

o kterém pojednává  jiná (další) kapitola historických vzpomínek. 


