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POHLEDY DO NAŠÍ HISTORIE

Družstvo mužů v roce 1943 před přátelským utkáním s SK Židenice
Stojí zleva: Bohumil Krpal, Fran  šek Bukal, Robert Vejrosta, Bořivoj Ustohal, Jaroslav 
Dufek, Fran  šek Holoubek, Karel Hutař, Metoděj Held
Dole zleva: Jaroslav Šesták, Karel Sochor, Mojmír Novotný
Archív SK Pernštejn Nedvědice

Družstvo mužů v březnu 1976 – 1. místo v Memoriálu Jaroslava Du  a (4.)
Stojí zleva: Oldřich Kukačka, Fran  šek Sedláček, Fran  šek Vašica, Pavel Chmelíček, 
Stanislav Pokorný, Jan Pospíšil, Emil Mareš, Jiří Mareš, Zdeněk Pirochta a Ludvík Vašica
Dole zleva: Radek Zeman, Fran  šek Pecina, Josef Špaček, Karel Ště  na, Luboš Řádek 
a Josef Jandák
Foto: Pavel Staněk



ÚVODEM
Návrh na vydávání vlastního klubového informačního letáku se objevil již 

před několika lety. Myšlenka výborná, ale od nápadu k realizaci nebyla cesta 
ani krátká, ani jednoduchá. Dnes je však první pokus, resp. číslo na světě. Vě-
říme, že návštěvníky utkání našich družstev potěší a že v tomto, případně i v 
dalších číslech najdou zajímavé informace, popř. fotografi e. Snad i tato ak  -
vita přispěje k větší popularitě kopané v Nedvědici i jejím okolí a pomůže při-
vést na naše hřiště nejen další malé a mladé fotbalisty a fotbalistky, ale také 
zájemce o trénování či jinou činnost v rámci klubu. Všichni, kdo projevíte zájem 
a přijdete se za námi podívat, budete vítáni.     

O KLUBU
Sportovní klub Pernštejn Nedvědice byl založen 26.2.1928 na ustavující 

valné hromadě, která se konala v Hotelu Panský dům, což je budova, kde se 
dnes nachází místní pošta. Od svého založení prošel klub, resp. oddíl kopané, 
mnoha složitými obdobími a ne vždy se mu dařilo. Díky dlouhé řadě oběta-
vých a zapálených činovníků se dnešních dní dožil v plné síle a již několik let 
setrvává na vlně výborných výsledků a umístění – nejlepších v celé své historii. 
Jejich základ byl položen v roce 2000, kdy po několikaleté nečinnos   vstávala 
nedvědická kopaná doslova z popela. Hlavním směrem a cílem, který si tehdy 
noví „výboran  “ stanovili, byl důraz na práci s mládeží a výchova vlastních od-
chovanců. Od roku 2000 uplynulo dlouhých 22 let, činnost klubu se postupně 
rozrůstala, počet trenérů a činovníků se časem obměňoval a hlavně rozšiřoval, 
sportovní úroveň jednotlivých družstev se pomalu, ale pravidelně zvyšovala.

Dnes je SK Pernštejn poměrně velkým celkem, má přibližně 140 členů, 
z nich asi 100 je ve věku do 23 let. V činnos   má 6 družstev. Výsledkem poc  -
vé a dlouhodobé práce s dětmi a mládeží je skutečnost, že všechna družstva 
působí v krajských soutěžích. Dosud nejvýraznějším úspěchem bylo vítězství 
našich dorostenců v krajském přeboru v SR 2018/2019 a následná účast dvou 
dorosteneckých družstev v Moravskoslezské divizi. Obrovskou škodou tehdy 
bylo, že z důvodu pandemie Covidu se odehrála pouze podzimní část SR a tak 
jsme si všichni tuto mimořádnou sezonu mohli užít jen z poloviny. Za stejně 
mimořádný můžeme směle označit i právě začínající SR 2022/2023. V něm 
bude mít Nedvědice nejvýše postavená družstva v celé své dlouhé fotbalové 
historii. Popřejme jim co nejvíce úspěšných utkání v jejich soutěžích. 

Výbor SK Pernštejn Nedvědice
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JEDNA SEZÓNA SKONČILA, DALŠÍ ZAČÍNÁ

Muži
Trenérem  mužů je od července 2021 Radek Šikola, držitel trenérské licence 
UEFA A, vedoucím družstva se o rok později stal Pavel Vejrosta. Od podzimu 
2016 působili muži v krajské I.B třídě v kraji Vysočina a letos k naší velké ra-
dos   přepsali historii klubu, když po neskutečné jarní jízdě poskočili z před-
posledního až na konečné páté místo. Toto umístění nakonec znamenalo 
vzhledem k četným odhláškám ze soutěží postup do I.A třídy !!! Muži tak 
budou působit v soutěžním ročníku 2022/2023 v historicky nejvyšší soutěži, 
která se v 94leté historii klubu v kategorii dospělých v Nedvědici hrála.

Historickou novinkou je rovněž skutečnost, že od SR 2022/2023 posunul 
VV KFS povinnost natáčet utkání z úrovně KP na úroveň I.A třídy, což se týká 
i utkání našich mužů. 

Sestavu mužů pro SR 2022/2023 tvoří: Dan Havlík, Jakub Veselský, Vojtěch 
Šte  a, Ladislav Trdý, Matěj Pachlopník, Jan Pachlopník David Bracek, Vojtěch 
Haviger, Michal Vašíček, Mar  n Vašíček, Zdeněk Prudký, Lukáš Jirásek, Jan 
Sytař, Pavel Humpola, Adam Pavelka, Lukáš Měchura, Roman Šikula, Filip 
Horníček a Pavel Juračka

MUŽI - I.A třída, sk.B
Kolo Den datum čas utkání výsledek

1. neděle 7.8.2022 16:30 SKPN – Žďár B
2. Sobota 13.8.2022 16:30 HFK Třebíč – SKPN 
3. neděle 21.8.2022 16:30 SKPN – Budišov-Nárameč 
4. Neděle 28.8.2022 16:30 Šebkovice – SKPN 
5. Neděle 4.9.2022 16:00 SKPN – Velký Beranov
6. neděle 11.9.2022 16:00 Herálec – SKPN 
7. Neděle 18.9.2022 15:30 SKPN – Želetava 
8. Neděle 25.9.2022 15:30 FŠ Třebíč – SKPN
9. Neděle 2.10.2022 15:00 SKPN – Jemnicko

10. neděle 9.10.2022 15:00 Měřín – SKPN 
11. Neděle 16.10.2022 15:00 SKPN – Bedřichov 
12. neděle 23.10.2022 14:30 SKPN – Kouty
13. Neděle 30.10.2022 14:30 Velká Bíteš B – SKPN 
14. Neděle 6.11.2022 14:00 Žďár B – SKPN 
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Dorost
V této věkové kategorii v současné době prožíváme po letech výborných 
výsledků kri  cké období. Především proto, že se nám z družstva postupně 
vytra  li téměř všichni kluci ročníků narození 2004 a 2005. Situaci tak za-
chraňují početně silnější ročníky 2006 a 2007, které to budou mít se soupeři 
o dva až tři roky staršími velmi složité především po fyzické stránce. 

Trenérem dorostenců je Pavel Procházka, držitel licence UEFA B, asistentem 
Jiří Litoborský, držitel trenérské licence Grassroots Leader, vedoucím druž-
stva je Jiří Fabián. 

Společná fotografi e obou družstev, která si v uplynulém soutěžním ročníku vybojovala 
postup do vyšší soutěže – starší žáci s muži 4. 6. 2022
Foto: Jiří Litoborský
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V sestavě dorostu jsou: Pavel Hanáček, Vojtěch Jedlička, Filip Horníček, Jan 
Bracek, Šimon Kroupa, Patrik Šibor, Jakub Crhák, Patrik Jindřich, Lukáš Ond-
ra, Lukáš Farkaš, Jan Humpola, Tomáš Litoborský, Matěj Jaroš, Radek Kalda, 
Olexandr Kondyrevych

Žáci starší a mladší
Trenéry žákovských družstev jsou: Radomír Hájek, držitel trenérské li-
cence UEFA B a Jiří Lepka, oba u starších žáků a Radek Nečesánek u mladších 
žáků. 

Obě žákovská družstva nám svou hrou a výsledky udělala v uplynulém 
soutěžním ročníku velkou radost. Starší žáci šli po celou sezónu neomylně za 
jediným cílem, kterým bylo 1. místo v krajské soutěži a  m postup zpět do 
KP. Družstvo pod vedením trenérů Hájka a Lepky produkovalo pohledný fot-
bal a postup do KP je zasloužený. Mladší žáci měli na podzim pomalý a tro-
chu rozpačitý rozjezd, což při přechodu z přípravky bývá u mladšího z obou 

DOROST – krajský přebor kraje Vysočina
kolo den Datum Čas utkání výsledek

3. sobota 20.8.2022 10:00 Kamenice nad Lipou – SKPN

2. středa 24.8.2022 17:00 SKPN – Světlá nad Sázavou

4. sobota 27.8.2022 16:30 SKPN - Bystřice

5. neděle 4.9.2022 10:15 Velké Meziříčí – SKPN 

6. sobota 10.9.2022 16:00 SKPN – HFK Třebíč

7. neděle 18.9.2022 12:00 Nové Město – SKPN 

8. sobota 24.9.2022 15:30 SKPN – Velká Bíteš

1. středa 28.9.2022 15:30 Telč - SKPN

9. sobota 1.10.2022 10:15 Okříšky/Stařeč – SKPN 

10. sobota 8.10.2022 15:00 SKPN – Ždírec 

11. neděle 16.10.2022 11:30 Radešínská Svratka – SKPN 

12. neděle 23.10.2022 11:30 Bedřichov – SKPN 

13. sobota 29.10.2022 14:30 SKPN – Lipník/Valeč

14. sobota 5.11.2022 14:00 SKPN – Telč 
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ŽÁCI starší/mladší – krajský přebor

kolo den datum Čas Utkání výsledky  
starší / mladší

2. neděle 28.8.2022 9:30/11:30 SKPN – Velké Meziříčí

3. sobota 3.9.2022 10:45/9:00 Velká Bíteš – SKPN

4. sobota 10.9.2022 9:30/11:30 SKPN – Chotěboř

5. sobota 17.9.2022 9:00/11:00 Světlá nad Sázavou – SKPN

6. neděle 25.9.2022 10:45/9:00 Nové Město na Moravě – SKPN

1. středa 28.9.2022 11:45/10:00 Pelhřimov – SKPN

7. sobota 1.10.2022 9:30/11:30 SKPN – Bystřice

8. sobota 8.10.2022 10:45/9:00 Bedřichov – SKPN

9. sobota 15.10.2022 9:30/11:00 SKPN - Polná

10. neděle 23.10.2022 9:00/11.00 Humpolec – SKPN 

11. neděle 30.10.2022 9:30/11:30 SKPN – Okříšky/Stařeč

ročníků obvyklé. Jaro však už družstvu tak zvaně sedlo a to se projevilo nejen 
zlepšenou hrou, ale i posunem v tabulce až na konečné 6. místo. Oběma 
žákovským družstvům přejeme, aby i v nejvyšší krajské soutěži obstála.

V sestavě starších žáků jsou: Tomáš Přikryl, Tomáš Navrá  l, Jakub Réman, 
Petr Holánek, Radim Lepka, Radim Hájek, Fran  šek Blažek, Mar  n Kocourek, 
Štěpán Janeček, Vojtěch Klusák, Štěpán Kry  nář, Alexej Mychajlyšyn, 
Tomáš Ondra, Antonín Pospíšil, Tomáš Sedláček, Ondřej Suchomel, Vojtěch 
Šejnoha, Ondřej Tomášek

V sestavě mladších žáků jsou: Josef Dufek, Tomáš Hovorka, Jiří Klíč, 
Ondřej Novotný, Pavel Praisler, Fran  šek Prudký, Jiří Krábek, Vojtěch Kry  nář, 
Kryštof Nečesánek, Nela Ondrová, Michal Pavlíček, Marek Pučálka, Mar  n 
Veselý, Leonid Shchablo (Ščablo), Jiří Krábek, Jan Wágner 
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Žáci starší 4. 6. 2022 s pohárem a medailemi za 1. místo v krajské soutěži
Stojí zleva: Radomír Hájek, Lukáš Farkaš, Jan Humpola, Patrik Jindřich, Radek Kalda, 
Matěj Jaroš, Ondřej Tomášek, Tomáš Litoborský, Petr Holánek a Jiří Lepka
Klečí zleva: Jakub Réman, Lukáš Ondra, Radim Lepka, Fran  šek Blažek, Mar  n Kocourek, 
Tomáš Navrá  l a Radim Hájek 
Foto: Pavel Vejrosta

Přípravka starší a mladší
Soutěžní ročník 2022/2023 je již tře  m v pořadí, kdy naše přípravky hrají 

ve sdružených družstvech s Doubravníkem. Důvodem tohoto kroku je nedo-
statek dě   pro ustavení dvou družstev starších a dvou družstev mladších jen 
z vlastních hráčů. Navíc vzhledem k blízkos   obou míst se spolupráce jeví 
jako logická a prospěšná pro oba kluby.

Již několik roků se v této věkové kategorii neevidují ani výsledky ani střel-
ci branek a nevytvářejí se tabulky ani jedné ze soutěží. Podstatné je, že dě   
chodí trénovat, že je hra baví a že se postupně učí všemu, co budou po pře-
chodu do vyšší věkové kategorie potřebovat. Potřebný počet hráčů a hráček 
vždy „nějak“ dáme dohromady, mimo jiné i díky většímu počtu děvčat, která 
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v sestavách obou družstev nastupují. Velmi nás ale trápí kri  cký nedostatek 
trenérů. I když pro tento soutěžní ročník se nám opět podařilo zajis  t po 
dvou trenérech k oběma družstvům, tak v této věkové kategorii bychom po-
třebovali trenérů nejméně dvojnásobek, abychom se dětem mohli věnovat 
tak, jak by bylo třeba.

Na vedení obou družstev se v následujícím soutěžním ročníku budou tre-
nérsky podílet Tomáš Hovorka a Petr Pokorný st. u starších a Zdeněk Pařil 
a Libor Jaroš u mladších. Pomoc dle svých časových možnos   nám přislíbili 
Josef Zapletal a Ondřej Slavík, za což jsme velmi rádi a věříme, že se oba 
postupně zapojí do činnos   co nejvíce. Neobsazená zůstává bohužel pozice 
u dě   pě  letých a mladších, tedy u tzv. předpřípravky, kam se nám za  m 
nepodařilo nikoho získat.

V sestavě starší přípravky se objeví: Šimon Bukal, Jan Dvořáček, Miroslav 
Glier, Jan Lola, Dmytro Kliparchuk, Richard Pařil, Tomáš Pleský, Ondřej Pospí-
šil, Radek Přikryl, Vít Přikryl, Matyáš Sedlák, Matěj Šnédar, Adriana Víchová, 
Nela Ondrová, Jan Bednář, Vojtěch Hovorka, Matěj Jurnečka, Matyáš Pavlí-
ček, Daniel Štěpita, Tobias Vacenovský, Ondřej Veselý, Josef Zapletal 

V sestavě mladší přípravky se objeví: Jakub Zapletal, Jakub Uryč, Tomáš 
Urban, Ondřej Švík, Daniel Šnédar, Jonáš Šimáček, Jakub Šenk, Robert Pilát, 
Patrik Pilát, Viktor Pařil, Mia Macková, Klaudie Havířová, Zuzana Hájková, 
Vojtěch Grošek, Libor Čech, Eduard Bartoš, Vladyslav Kliparchuk,  Elen Chvá-
talová,  Radek Blažek, Ondřej Dolníček, Tomáš Veselý, Thymián Mokrý, Lukáš 
Šikula, Vít Klusák, Vlas  mil Zhoř, Jáchym Klusák

PŘÍPRAVKA starší/mladší - krajský přebor
Rozpis jednotlivých turnajů v době uzávěrky nebyl znám.
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OBNOVENÁ TRADICE

Memoriál Jaroslava Dufka (7.) a Milana 
Neugebauera (1.)

Sobota 18. 6. 2022 byla v Nedvědici dnem, na který výbor SK Pernštejn 
(SKPN) připravil fotbalový turnaj starších přípravek. Turnaj pod názvem Me-
moriál Jaroslava Du  a a Milana Neugebauera se konal jako vzpomínka na 
dvě významné osobnos   nejen sportovního života v Nedvědici. O životních 
osudech obou pánů přinesly informace Rozhledy z podhradí č.3/2021, které 
vyšly v prosinci loňského roku. Turnaj byl obnovenou tradicí turnaje, který 
se po náhlém úmr   p. Jaroslava Du  a hrál v Nedvědici v letech 1972 až 
1978 v kategorii mužů a nově byl rozšířen o vzpomínku na vloni zemřelého 
p. Milana Neugebauera.

Po položení kvě  n na hroby obou pánů se již v 8:00 rozběhl naplno spor-
tovní program na fotbalovém hřiš  . Všichni účastníci dorazili v plném slože-
ní, počasí nemohlo být lepší a tak po krátkém zahájení již v 8:30 byl výkop 
prvních dvou utkání. Myslím, že není třeba popisovat průběh sportovních 
klání vesměs dese  letých kluků a několika děvčat. Spíše bych opakovaně 
rád poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě turnaje a na jeho zdárném 

Turnaj byl zahájen nástupem všech účastníků
Foto: Alex Vašina
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průběhu. Děkuji tedy členům výboru SKPN, dále Fran  šku Marešovi st. 
a ml., Tomáši Kolbábkovi a Ondřeji Slavíkovi, kteří se vystřídali při řízení jed-
notlivých utkání. Děkuji rovněž Vojtěchu Havigerovi a Pavlu Vejrostovi ml. za 
zajištění provozu bufetu a paní Litoborské za nezištnou pomoc při zajištění 
stravování účastníků. A v neposlední řadě směřuji poděkování Krajskému 
fotbalovému svazu za fi nanční podporu a sponzorům za věcné dary, který-
mi jsme mohli ocenit všechny účastníky turnaje. Závěrem jsem si ponechal 
poděkování všem účastníkům turnaje za bezproblémový průběh a výborné 
sportovní výkony. A našemu družstvu pod vedením Radka Nečesánka bych 
vedle poděkování rád vyjádřil i obdiv za předvedenou hru a dosažené vý-
sledky ve všech utkáních.

Ve všech utkáních se urputně bojovalo o každý míč 
Foto: Alex Vašina

Konečné pořadí:  
1. SK Pernštejn Nedvědice 5 5 0 0 31 :   5    15 bodů
2.  Žijeme hrou Kunštát 5 3 0 2 21 : 19   9 bodů
3.  AFK Tišnov 5 3 0 2 27 : 15   9 bodů
4.  TJ Rozsochy 5 3 0 2 24 : 20      9 bodů
5.  FC Velké Meziříčí 5 1 0 4 17 : 28   3 body
6.  FC Sp.Velká Bíteš 5 0 0 5 13 : 46   0 bodů

Na výborném výsledku SKPN se podíleli: Michal Pavlíček, Vojtěch 
Kry  nář, Marek Pučálka, Mar  n Veselý, Ondřej Pospíšil, Kryštof Nečesánek, 
Jiří Krábek, Nela Ondrová, Richard Pařil, Leo Shchablo a Dmytro Kliparchuk. 
Trenérem byl Radek Nečesánek.

Pavel Vejrosta
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Po výborných výkonech 
měli všichni sportovci hlad 
a žízeň. Snad u nás všem 
chutnalo.
Foto: Alex Vašina

Naše mladé fotbalistky 
Sofi nka a Adrianka si 
zahrály za Velkou Bíteš, 
která přijela v neúplné 
sestavě. Vedle povedených 
výkonů to děvčatům 
v bítešských dresech velmi 
slušelo
Foto: Alex Vašina

Vítězné družstvo SKPN 
krátce po skončení turnaje
Stojí zleva: Radek 
Nečesánek, Marek Pučálka, 
Jiří Krábek, Richard Pařil, 
Nela Ondrová
Dole v podřepu zleva: 
Dmytro Kliparchuk, Kryštof 
Nečesánek, Ondřej Pospíšil, 
Leonid Shchablo
Vpředu leží zleva: Michal 
Pavlíček a Vojtěch Kry  nář
Chybí: Mar  n Veselý
Foto: Alex Vašina
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SK PERNŠTEJN NEDVĚDICE 
– 30 LET OD ZNOVU ZALOŽENÍ

V roce 2018 si členové klubu vydařenou slavnostní valnou hromadou při-
pomněli 90. výročí svého založení. Od onoho 26.2.1928 klub působil a rozví-
jel se plných 20 let. Až přišly únorové událos   roku 1948. Již v průběhu toho 
roku byl klub direk  vně včleněn do Sokola a fak  cky přestal existovat. Po-
kračující vývoj vyús  l v roce 1953 v ustavení Tělovýchovné jednoty Spartak 
Nedvědice, která převzala organizaci sportovního dění v Nedvědici. Fotbalis-
té se stali jedním z oddílů této TJ a takto vše vydrželo až do přelomu 80tých 
a 90tých let minulého stole  . Po roce 1989 se na výborových schůzích TJ 
Spartak často řešily těžkos   s fi nančním zajištěním činnos   jednotlivých od-
dílů a v důsledku toho postupně sílily odstředivé tendence většiny z nich. 
V roce 1992 se o možnos   vystoupení z TJ Spartak vážně začalo diskutovat i 
na výborových schůzích oddílu kopané. Proběhlo několik jednání a následně 
bylo rozhodnuto o založení vlastního spolku a přihlášení se k původnímu 
názvu, pod kterým fotbalisté v minulos   působili. Byl ustaven tzv. příprav-
ný výbor, který zajis  l potřebné administra  vní záležitos  . Zásadní jedná-
ní se uskutečnilo v úterý 18.8.1992. Přípravný výbor ve složení Jiří Prudký 
st., Zdeněk Doubek st., Jan Bednář z Ujčova, Josef Špaček, Petr Hamerský 
a Pavel Vejrosta se sešel v Cukrárně Milena. Na této schůzce byly schváleny 
stanovy spolku a složení výboru. Stanovy byly následně odeslány k registraci 
na Ministerstvo vnitra. Registrace byla provedena o měsíc později, přesně 
22.9.1992. Tímto dnem oddíl kopané vystoupil z TJ Spartak a po více než čty-
řech dese  le  ch začal opět působit samostatný spolek s původním názvem 
SK Pernštejn Nedvědice. V té době ještě žili mnozí pamětníci původního SK 
Pernštejn a vzpomínám si na rozhovory s některými z nich. Bez výjimky byli 
přihlášením se k původnímu názvu klubu potěšeni, někteří dokonce nadšeni 
a bylo jen škoda, že již byli ve věku, kdy staronovému klubu nemohli nijak 
fyzicky pomoci. Hovořím o Bohumilu Čechovi, Zdeňku Čuhlovi, Fran  šku Ho-
loubkovi, Josefu Komárkovi, Robertu Vejrostovi, Josefu Laštovicovi, Mirosla-
vu Nollovi, Miroslavu Peringerovi, Ros  slavu Ustohalovi a Jaroslavu Vítovi. 

Pro všechny aktéry byl vznik samostatného subjektu krok do neznáma. 
Doba byla po změně poli  ckých poměrů hek  cká, chyběly zkušenos   a také 
peníze na činnost. Nedobrá situace té doby vyvrcholila ve 2. polovině 90tých 
let, kdy klub přežil svoji „klinickou smrt“. Od roku 2000 však nastoupil novou 
cestu a jeho dnešní stav a historie uplynulých  třice   let dává mimo jakoukoli 
pochybnost za pravdu těm, kdo v roce 1992 ustavení samostatného spolku 
iniciovali, obhajovali a nakonec realizovali. 

Současný výbor SKPN již nyní diskutuje o blížícím se kulatém výročí za-
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ložení klubu. Rok 2028 je zdánlivě daleko a tak diskuse na toto téma jsou 
za  m spíše akademické. Přesto již nyní jsou některé činnos   a ak  vity klubu 
k roku 2028 směřovány. Všichni věříme, že SKPN bude i nadále úspěšným 
spolkem a že se v plné síle dočká 100.výročí svého založení. A to navzdory 
těžkostem, se kterými se sport a tělovýchova v současné době potýkají, náš 
klub nevyjímaje.  

Pavel Vejrosta

V NOVÉM SE PŘEVLÉKÁME JIŽ 20 LET

Před 20 lety, byl klub v situaci, kdy se pomalu ale jistě vzpamatovával z hlu-
boké krize, do které upadl ve druhé polovině 90tých let minulého stole  . 
Stalo se tak poté, co muži po pě   letech sestoupili v roce 1995 z I.B třídy teh-
dejšího „velkého“ Jihomoravského kraje. Restart nastal v létě 2000 a jedním 
z pozi  vních impulsů tehdy bylo zahájení stavby nových fotbalových kabin. 
Po složité projektové přípravě stavba započala v pátek 31.5.2002 vyhloube-
ním základů. Hned následující víkend – v sobotu 8.6.2002 byly za velké účas-
  členů základy vybetonovány a stavba pokračovala rychlým tempem. Až na 

odborné práce vše zajišťovali brigádně členové výboru, hráči áčka, mnozí 
členové kolek  vu „starých pánů“ a několik příznivců. Dnešní op  kou je jen 
těžko pochopitelné, že stavba byla díky velkému nadšení výše zmíněných již 
koncem října pod střechou a práce dále pokračovaly. Brigády každou sobotu 
dopoledne a někdy i uprostřed týdne místo tréninků byly běžné. A tak již 
v červnu 2003, při oslavách 75. výročí založení klubu, byly kabiny v provozu. 
Sice provizorním, ale byly. 

Pavel Vejrosta
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 8. 6. 2002 – betonujeme základy
Foto: Pavel Vejrosta

Červenec 2002 – příprava konstrukce na zavěšení ochranné sítě probíhala souběžně se 
stavbou kabin – Petr Pokorný ml. se práce ve výšce nebál

Foto: Pavel Vejrosta



Listopad 2002 – necelých 6 měsíců od zahájení stavby
Foto: Pavel Vejrosta

Srpen 2002 – montáž vazby byla hotova za jednu sobotu


