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SLOVO ÚVODEM 
Každé výročí je příležitostí k tomu, abychom se pod zorným úhlem současnosti ohlédli do 
minulosti, poučili se z ní a podívali se i do budoucnosti. Tím větší a vzácnější příležitost nám 
k tomu dává sedmdesáté výročí. Tradice v našem životě tvoří velmi mnoho, sedmdesátiletá 
tradice je však již závazkem.  
Když se řekne „slovo úvodem“, mám vždy poněkud ostych a cítím jakýsi podivný stav, který 
určitě souvisí s historickou zkušeností „prázdnosti“ takových prohlášení. Vím však, že něco 
ke sdělení, v našem případě k 70. výročí počátku organizovaného basketbalu v Kroměříži, 
je nejen slušné, ale i správné a potřebné. 
A tak sděluji s pokorou těm, kteří listují publikací, že se cítím šťasten, a to z mnoha důvodů: 
Jsem šťasten, protože oddíl velmi dobře funguje, jsem šťasten, poněvadž se oddíl díky své 
výborné kvalitě i vysokými nároky dostal do povědomí laické i odborné veřejnosti daleko za 
hranicemi města i kraje. Má slova potvrzuje fakt, že Výbor ČBF za dlouhodobou a systema-
tickou práci v kategoriích žactva, minižactva a přípravek přidělil oddílu od začátku letošního 
roku statut „Sportovního střediska“ a s tím spojenou finanční podporu na přípravu sportovně 
talentované mládeže ve věkové kategorii 6 – 15 let.  
Jsem šťasten, že oddíl má k dispozici vlastní vzdělávací program, podle něhož trenéři mo-
hou v souladu s metodikou respektující věkové i individuální zvláštnosti dětí objevovat 
a následně vychovávat nové talenty.  
Jsem šťasten, že drtivá většina rodičů našich dětí si je vědoma práce oddílu a jeho efektivi-
ty, šťasten, jelikož naši odchovanci jsou úspěšní, jsou osobnostmi, jsou lidmi, kteří s láskou i 
s úctou vzpomínají na léta strávená pod basketbalovými koši, ba dokonce se rádi vracejí, 
aby se svým trenérům pochlubili dosaženými úspěchy v osobním i sportovním životě.  
Jsem šťasten, že je o oddíl nevídaný zájem, což svědčí o velkém posunu hodnot mnoha ro-
dičů ve vztahu k účelnému a smysluplnému využití volného času jejich dětí.  
Jsem šťasten, že mohu spolupracovat převážně s lidmi, kteří mají podobnou zodpovědnost 
a podobné soucítění s filosofií oddílu. 
Jsem šťasten, že je mi dáno žít alespoň část svého bytí v době lidské svobody a vlastní zod-
povědnosti, jsem šťasten, že i mé tělo a mysl zatím slouží mírou odpovídající mému věku. 
Všem dětem, odchovancům, rodičům, spolupracovníkům, prostě lidem kolem oddílu, přeji, 
aby si se stejnou chutí a radostí jako já užívali svobody a nenechali si na ni sáhnout nikým! 
Dávno jsem totiž přišel na to, že podstata štěstí je kdesi v člověku samotném. Je v jeho dů-
věře, víře, lásce, svobodě, rodině, práci a vztazích. A krédem našim nechť je pokora při na-
šem konání na tomto světě. 
Na závěr poděkování všem lidem dobré vůle, kteří se v průběhu sedmdesáti let jakýmkoli 
dobrým způsobem zasloužili o rozvoj kroměřížského basketbalu. 
 
Ing. Karel Fleischmann 
předseda oddílu 
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Basketbalový oddíl TJ Slavia Kroměříž 
  

 

 

 

 

 

Výbor oddílu basketbalu TJ Slavia Kroměříž: 

Předseda oddílu: ing. Karel Fleischmann 
Místopředseda:  Milan Zubíček 
Členové: Ing. Jaroslav Kadlec 
 Ing. Petr Havlík 
 Dana Petráková 
 Mgr. Marek Šikula 
 Erik Szcotka 
 Jiří Němec 
 Karel Mrázek 
 Jan Pivoda 
 Ing. Petr Stoklas 
  

 
V minulosti ve funkci předsedy oddílu pracovali: 

Bohumil Zoufalý  –  1969 
Ing. Jiří Koukal 1969  –  1976 
Jaroslava Hemerková 1976 –  1979 
Ing. Jiří Koukal 1979  –  1992 
Vladimír Dvořák 1992  –  1996 
Mgr. Dominik Koukal 1996  –  2001 
Ing. Josef Merc 2001  –  2002 
Ing. Karel Fleischmann 2002  – dosud 
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Družstva oddílu v sezóně 2008-09  
 
Muži A – 2. liga:  
trenér – Jiří Král 
J. Ambrož, V. Balog, J. Hůlka, R. Jordán, M. Koukal, J. Král ml., P. Lanstein, R. Malinský, R. 
Soušek, M. Novák, M. Poledňák, J. Tobiáš, R. Stančík, M. Skopal,  

Muži B – oblastní přebor JM:  
trenér – Jaromír Petr 
T. Jüptner, Z. Zavadil, P. Stoklas, M. Toul, J. Hřebačka, L. Polášek, R. Kahaja, M. Palička, 
R. Jordán, R. Stančík, V. Balog, P. Málek, R. Dostálek  

Junioři U18 – liga U18  
trenér – Radoslav Daniel, asistent – Karel Hůlka 
J. Vavruša, I. Pavličík, F. Gremlica, T. Koutný, J. Petrák, T. Kuchtíček,P. Šťastný, T. Kadlec, 
P. Luběnak, J. Zmeškal, L. Pivoda 

Kadeti U16 – liga U16  
trenér – Marek Šikula, asistent – Michal Tupý, Milan Zubíček 
R. Pavelek, R. Škarpa, O. Švec, M. Mrázek, J. Jordán, J. Moravčík, J. Helis, V. Zavadil, J. 
Podaný, P. Kaliňák, J. Gremlica, T. Herman, M. Fuksa, A. Vávra, I. Pavličík 

Žáci U14 – žákovská liga  
trenér – František Ebergényi 
V. Navrátil, J. Přikryl, M. Procházka, J. Domanský, D. Kalousek, M. Vrána, J. Pavlů, M. Mo-
rong, M. Mráz, M. Pražák, V. Šibor, M. Kaliňák, D. Osina, T. Koukal, R. Petrák, M. Otýpka, 
J. Vybíral 

Starší žákyně – žákovská liga  
trenér – Radoslav Daniel, asistent – Pavel Koukal, Simona Koukalová  
T. Michalcová, K. Jeřábková, E. Koukalová, J. Mutlová, L. Jeřábková, A. Kučerová, G. Ku-
bíková, B. Podešvová, B. Petrová, E. Lukašíková, K. Kováčová, M. Trávníčková, I. Rumpo-
vá, M. Maňásková 
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Starší minižáci  - Orlíci – OP minižáků JM  
trenér – František Ebergényi, asistent – Martin Posolda 
R. Bartoš, J. Butula, J. Daněk, J. Hlobil, P. Horák, V. Jaroš, T. Koukal, M. Nábělek, M. 
Otýpka, R. Petrák, D. Posolda, J. Skácel, M. Slezák, D. Švagera, J. Uherka, O. Vašíček, J. 
Vybíral, J. Ženčák, P. Konečný 
 

Mladší minižáci  - Vlčata – OP minižáků StM  
trenér – Jaroslav Sigmund, asistent – Miroslava Sigmundová 
J. Hlobil, L. Šimůnek, L. Mauer, M. Pobořil, R. Voňka, D. Posolda, P. Bartošík, M. Blata, J. 
Farkaš, A. Majcharák, J. Pivoda, K. Glemba, M. Nábělek, J. Paulus, F. Sigmund, M. Sedlář, 
J. Škrob, T. Kubík, J. Ludvík, J. Šindler 

Nejmladší minižáci  - Jestřábi – OP minižáků StM  
trenér – Vladimír Dvořák, asistent – Jaroslav Sigmund 
O. Michalec, Z. Raška, S. Tesařík, M. Ladický, M. Ženčák, M. Matyáš, T. Vodák, M. Staněk, 
V. Trdlica, O. Frýdl, M. Miklík, V. Filgas, D. Suchánek, P. Bartošík, P. Šváblík, A. Legát, T. 
Jelínek 

Přípravka - Panteři  
trenér – David Šamko, asistent – Martin Píža 
P. Kostiha, J. Rakušan, D. Loučka, J. Talafant, T. Kalivoda, A. Skácel, Z. Kadlčík, V. Koří-
nek, R. Havlík, F. Skála, T. Vašíček, F. Zavadil, O. Masný, A. del Latte, V. Kovář, M. Butula, 
M. Hasala 

Přípravka - Delfíni 
trenér – Karel Fleischmann, asistent – Jiří Král 
J. Poisel, I. Havlíček, K. Machálek, P. Dřímal, J. Čechák, F. Kounický, P. Augustin, M. 
Škrabala, J. Koukal, A. Uherka, M. Munclinger, M. Michalčík, M. Slováček, D. Doležal, F. 
Paciorek, L. Vavruša, T. Kučera, Š. Kranz, T. Posolda, K. Nábělek, J. Kranzová 

Minižačky -Hvězdičky – OP minižaček JM  
trenér – Ladislav Kusala 
T. Mlýnková, A. Legátová, P. Čepcová, P. Jurmanová, B. Pelikánová, P. Lhotáková, A. Sy-
merská, H. Kratochvílová, S. Švagerová, K. Szcotková, L. Nohavová, A. Němečková, P. 
Přikrylová, D. Opravilová, M. Jurmanová, K. Šulková, R. Kalíková, Z. Kubíková, N. Opravi-
lová, I. Zelená 
 

 
 
 
 

www.basket-slavia.snt.cz 

http://www.basket-slavia.snt.cz
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Historie basketbalu 

Nikdo neví, kdo v historii basketbalu zasáhl 
koš jako první, ale stalo se to jednoho pro-
sincového dne roku 1891. Jeden z osmnácti 
studentů, kteří vyzkoušeli novou hru vymyš-
lenou jejich profesorem kanadského původu 
Jamesem Naismithem, si získal uznání, 
když se trefil fotbalovým míčem do jednoho 
ze dvou košů na broskve, které visely na 
zábradlí balkonu tělocvičny sportovní školy 
Křesťanské asociace mladých mužů 
(YMCA) ve Springfieldu v Massachusetts.  
Dr. James Naismith považoval basketbal 
čistě za účelový prostředek. Byl nucen vy-
pořádat se s netrpělivými studenty, kteří se 
v zimě během hodin tělovýchovy nudili při 
cvičení prostných a gymnastiky, a tak se 
rozhodl vymyslet halovou hru, která by jim 
dala možnost zasoutěžit si. Naismith, bu-
doucí presbyteriánský duchovní, který hrál 
ve školním fotbalovém týmu pro legendár-
ního kouče Amose Alonza Stagga, vymys-
lel zápas, který by mohl povýšit jemné 
umění obratnosti, hbitosti a týmové spolu-
práce ve sportu nad hrubou sílu.  
Když přibil dva koše na broskve na deset stop vysoké zábradlí na opačných koncích tělo-
cvičny, určil sběrače, kteří stáli blízko košů na žebříku a vybírali spadlé míče, a rozdělil 
svou třídu do dvou devítičlenných družstev, netušil, že by mohl vyvolat ve společnosti 
lačné sportu téměř okamžité šílenství. 
Ne všechny základní prvky Naismithovy hry se liší od těch, kterými se řídí basketbal 
dnes. Ale původní pravidla diktovala pomalou, těžkopádnou, skoro statickou hru, která 
byla obrazem venkovské společnosti, jež brala život tak, jak přichází, a která v raných 
údobích své existence sloužila pouze k pobavení. Postupně, jak se společnost vyvíjela, 
dělo se tak i v basketbalu - změnil se v rychlý, technický sport, který o století později do-
byl celý svět.  
Téměř měsíc po skromném představení basketbalu byla Naismithova pravidla vytištěna 
ve školních novinách a 12. prosince 1892 se sešly dvě pobočky springfieldské YMCA 
k prvnímu organizovanému zápasu. Remíze 2:2 přihlížela asi stovka lidí. Naismith, který 
vycítil velikost této kolektivní hry, začal pořádat exhibice a název nové hry se valil jako la-
vina. Od roku 1893 se stal basketbal natolik populární, že YMCA v Hartfordu v americ-
kém státě Connecticut zorganizovala ligové zápasy pěti týmů, které během jedné zimy 
zhlédlo více než 10 000 diváků.  
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Téměř přes noc zapustila hra kořeny 
na středních a vysokých školách, kde 
opojení studenti volali po basketbalu 
na úkor všech ostatních sportů a akti-
vit. Začaly se formovat amatérské týmy 
a ligy a rozvíjelo se regionální soupe-
ření. Hra dokonce překročila hranice 
pohlaví, dala dívkám příležitost, aby se 
nemusely bavit ryze mužskými sporty 
jako americkým fotbalem a basebal-
lem.  
V Čechách se první košíková hrála už 
v roce 1897 na RG ve Vysokém Mýtě 
zásluhou učitele Karáska na koších 
bez desek, první pravidla vytvořil v ro-
ce 1898 profesor Josef Klenka. Hra se 
neujala a k rozšíření došlo až po roce 
1918 hlavně zásluhou stoupající obliby 
mezi studenty, pronikla i do Sokola, 
velkou roli sehrála YMCA. První pravi-
delné soutěže se hrály v Praze od roku 
1928. Na podnět F. M. Marka, ředitele 
pražské YMCA, byla v roce 1931 zalo-
žena Mezinárodní federace košíkové 
FIBA. Od roku 1935 se hrálo mistrov-
ství ČSR a v témže roce obsadila ČSR 
na 1. mistrovství Evropy v Ženevě 3. 
místo. 

V době okupace bylo možno hrát jen domácí zápasy. Po roce 1945 nastal velký rozvoj 
basketbalu, ČSR se zařadila mezi nejlepší evropská družstva (např. titul mistrů Evropy v 
roce 1946 v Ženevě), výborných výsledků dosahovaly rovněž ženy. V současné době je 
basketbal oblíbený na celém světě a hraje se snad ve všech státech. K jeho popularitě 
přispěl určitě i start amerických profesionálů na OH v Barceloně, jména Jordan, Pipen, 
"Magic" Johnson, Barkley, Petrovic, O'Neil atd. zná dnes snad každé dítě. 
Basketbal má obrovský význam ve výchově ke smyslu pro kolektiv, sebekontrole a ukáz-
něnosti, rozvíjí iniciativu, samostatné rozhodování a zodpovědné plnění úkolů při hře. Má 
velký vliv na rozvoj pohybových vlastností, zejména rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Hra 
je velmi náročná na inteligenci hráčů, jejich tvořivé kombinační schopnosti a rychlou re-
akci. Snad proto si největší oblibu všude na světě získala mezi studenty a stejně tomu 
bylo a je i u nás. 
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Prehistorie kroměřížské košíkové 
Těžké začátky a doba válečných útrap 
První zmínky o provozování basketbalu v Kroměříži sahají do období před druhou světovou 
válkou. Primitivní dřevěné konstrukce stály na školním dvoře učitelského ústavu již v letech 
1931 - 1936. V tělocvičně tehdejšího reálného gymnázia byly zabudovány desky s obručemi 
již v roce 1937 a byli to právě studenti gymnázia, kteří postupně pronikali do tajů nové hry.  
Začátek organizovaného basketbalu se v Kroměříži váže na sehrání prvních oficiálních utkání, 
ve kterých se dle dochovaného novinového výstřižku utkala jednoho nedělního dopoledne na 
počátku roku 1939, družstva reálného gymnázia, Sokola Kroměříž a Sokola Přerov. Utkání se 
konalo ve velkém sále kroměřížské sokolovny (nyní budova Hasičského záchranného sboru). 
Tato utkání proběhla za velkého zájmu kroměřížské veřejnosti. Patrně to byla první a součas-
ně poslední utkání v těchto prostorách, protože sokolovna byla následně uzavřena a zabrána 
okupačními úřady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedno z prvních hřišť v Kroměříži 
V té době zapouští kroměřížský basketbal kořeny na všech kroměřížských středních školách 
snad právě proto, že v těžkých dnech okupace byla sportovní činnost jedinou možností kolek-
tivní zábavy, kterou trpěly okupační úřady, a to nejen pro mladou generaci. 
Na tomto místě je třeba vzpomenout zásluhy profesora reálného gymnázia Čeňka Malého, 
který byl v té době největším propagátorem basketbalu v Kroměříži, a jeho kolegů, tělocvikářů 
Spáčila, Sedláčka, Mazáka a jejich svěřenců Járy Kuchaře, Mojmíra Zavřela, Oldřicha Hradce 
(dlouholetého poválečného předsedy basketbalového svazu ČSTV), Jarka Zelinky, Františka 
Vlasáka, Vratislava Zavřela a mnoha dalších. 
Na reálném gymnáziu se hrála pravidelně soutěž o přeborníka školy a na závěr školního roku 
se konal finálový turnaj výběrů středních škol o přeborníka města. Tak vznikla základna hráčů, 
z nichž ti nejlepší byli zařazeni do vznikajícího družstva SK Haná Kroměříž. Toto družstvo 
vzniklo v roce 1942 a přihlásilo se do pravidelné soutěže, která byla organizována Českým vo-
lejbalovým a basketbalovým svazem v Praze, podle územního členění. Naše družstvo bylo za-
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řazeno do tzv. středomoravské župy. Hrálo se turnajovým způsobem výhradně na letních hřiš-
tích a každý hráč musel být již tehdy řádně registrován. Nejvyšší výkonnostní vzestup zazna-
menalo naše družstvo po příchodu Vladimíra Padrty, který byl služebně do Kroměříže přelo-
žen z Brna, kde hrával za družstvo tehdejšího mistra SK Žabovřesky. Byl to on, kdo seznámil 
hráče SK Haná s metodikou nácviku jednotlivých herních činností, a pod jeho vedením byl 
v Kroměříži zahájen systematický trénink v dnešním slova smyslu. 
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a již v roce 1943 získalo družstvo SK Haná titul 
přeborníka středomoravské župy. Vítězstvím ve finálovém turnaji 19. září 1943 si vybojovalo 
právo hrát kvalifikaci o postup do zemské moravské ligy. Tato kvalifikace se hrála 4. října 1943 
v Kroměříži za účasti L.K. Brno, SK Židenice, CSK Vítkovice a SK Haná Kroměříž. Zde již byli 
soupeři nad síly kroměřížských hráčů. Družstvo tehdy tvořili: Jára Kuchař, Vraťa Zavřel, 
Mojmír Zavřel, Stanovský, Špůr, Peksa, Laxar, Macík, Franc, Trpík, Černý, Padrta a Doležal. 
Na konci války ještě přibyli Vraťa Zapletal, Třasoň, Zoufalý, Francek, Olšina, Bärtl, Solař, De-
dek, Taraba, Hajda, Brázda. Konec války znamenal též konec tohoto velmi dobrého družstva. 

 
 
 
 
 

 
 

Družstvo mužů SK Haná z r. 1943 
Zleva: Oto Stojanovský, Jára Kuchař, Adolf Franc, Vraťa Zavřel,  
Mojmír Zavřel, Dalibor Trpík, Josef Peksa, Bohumil Doležal a Ivo Macík 

Basketbalové nadšení studentů gymnázia ovlivnilo pochopitelně také děvčata, která, sice tro-
chu později, začala hrát košíkovou také. A tak v roce 1943 byly členkami družstva Dana Kolá-
řová, Broňa Čechovská, Milada Šišková, Draha Böhmová, Sonja Štarková, Jiřina Tomečková, 
Jarka Židlíková, Vlasta Svobodová a další studentky gymnázia. Na jaře roku 1944 začalo 
s pravidelným tréninkem několik studentek 4. a 5. ročníku gymnázia, které, doplněny o Danu 
Sedlákovu, Jarmilu Zapletalovu a Dobru Zavřelovu, vytvořily dívčí družstvo SK Haná. Trénova-
lo se v tělocvičně gymnázia, po příchodu rumunských vojáků, kteří byli v gymnáziu ubytováni, 
se tréninky přesunuly na arcibiskupské gymnázium. 
V rámci oslav skončení druhé světové války byl v červnu 1945 uspořádán sportovní den, kdy 
oba oddíly, jak mužský, tak dívčí se po průvodu městem utkaly na hřišti Rejdiště s přerovskými 
basketbalisty. Na závěr školního roku se ještě konalo přátelské utkání s týmem SK Valašské 
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Meziříčí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dívčích družstev bylo v té době velice málo, takže stu-
dentky gymnázia, které vytvořily družstvo, příliš příležitostí ke hře neměly. Rok 1945 ukončily 
maturitou hráčky základního kádru a většina z nich odešla studovat mimo Kroměříž, čímž do-
chází k dočasné stagnaci dívčí košíkové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátky ženského basketbalu 

Poválečná euforie 
Konec války přináší změny v mnoha oblastech života. Svoji činnost obnovují za války zakáza-
né spolky a vznikají nové. Kroměřížský basketbal zaznamenal velký rozvoj po vzniku DSO 
Slavoj Kroměříž, kde vedle družstva mužů vznikla i nová družstva dorostenců. Velkou záso-
bárnou talentovaných hráčů přitom nabízejí družstva kroměřížských škol. 
V roce 1948 přišla na kroměřížské gymnázium prof. Marta Charvátová. V rámci své mimo-
školní činnosti začala dělat cvičitelku ženám v Sokole. Na konci cvičení hrály ženy pro dobrou 
náladu „ragbíčko.“ Mladším cvičitelkám se to zalíbilo, a tak se postupně přidávala pravidla, až 
se z toho vyklubala normální košíková. Za zmínku stojí, že dvě bývalé hráčky SK Haná, Broň-
ka Čechovská a Dana Kolářová, hrály během svých studií v Praze první ligu za Sokol Pražský, 
a druhá jmenovaná byla dokonce i členkou reprezentačního týmu. 
Padesátá léta jsou především obdobím velkého rozvoje ženského basketbalu. Od roku 1952 
začaly hrát ženy, pod vedením trenéra Bohumila Zoufalého, krajský přebor Gotwaldovského 
kraje. Míč jim šel tak dobře od ruky, že v roce 1954 postoupily do 2. ligy a patřily ke špičce mo-
ravského basketbalu. Členkami družstva byly: Milada Urválková, Míla a Zdena Polachovy, 
Zdeňka Klimáková, Zdena Kolánová, Marta Charvátová, Jarmila Zapletalová a Tonička Přiby-
lová, která svým nadšením a obětavostí položila základy vedoucí v dalších letech k vynikajícím 
úspěchům ženského basketbalu v Kroměříži. Nebyly to však jen ženy, kdo dosahoval dobrých 
výsledků. 
Dorostenky s úspěchem hrály dorosteneckou ligu a každým rokem se mezi nimi našly hráčky, 
které byly povolávány do dorostenecké reprezentace DSO Slavoj. 
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Družstvo mužů – období 1951 – 1956 
Stojící zleva: Jaroslav Bořuta, Lubomír Macek, Jarda Ingr, 

 Miroslav Štarka, Otakar Zapletal, Bohumil Zoufalý, 
Dole: Olaf Bartůsek, J. Mohelník 

Družstvo mužů DSO Slavoj Kroměříž v této době nepatřilo ke špičce Moravy a se střídavými 
úspěchy startovalo v přeboru Gotwaldovského kraje. Mnohem lépe si vedli dorostenci, kteří 
v roce 1952 startovali ve finále DSO Slavoj v Ostravě a v roce 1953 si svoji finálovou účast zo-
pakovali v Žilině. V témže roce došlo ke sloučení dorosteneckého družstva, které tvořili přede-
vším studenti gymnázia, s družstvem mužů. Vznikl tak silný tým, který reprezentoval Moravu na 
spartakiádě DSO Slavoj, konané v Houšťce u Mladé Boleslavi, kde obsadil 5. místo. O rok poz-
ději se tým v celostátním finále DSO Slavoj v Piešťanech ještě o jedno místo zlepšil, když vybo-
joval 4. místo. 

 
Šedesátá léta – zlatý věk nejen pro ženský basketbal 
Období šedesátých let je poznamenáno reorganizací a sjednocováním tělovýchovy, v jejichž 
rámci v roce 1958 zaniká DSO Slavoj Kroměříž a je vytvořena jediná velká tělovýchovná jedno-
ta Slavia Kroměříž. Územní reorganizace státu pak přináší zrušení Gotwaldovského kraje a na-
še družstva dospělých i dorostu jsou zařazena do nově vzniklých krajských přeborů Jihomorav-
ského kraje. V tomto období tvořili kádr družstva mužů hráči Bartůsek, Bořuta, Ingr, Otakar Za-
pletal, Kamenčák, Macek, Mohelník, Obruča, Štarha, Bartel, Gregor, Mikula, Jachan, Zoufalý, 
Sukup (Buša), Dostál, Koutský, Kostka, vojáci Satko, Vysloužil, Seitz a další. Z trenérských 
osobností je nutno jmenovat alespoň ing. Lubomíra Macka, Bohumila Zoufalého a prof. Hynka 
Seidla. 
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Část družstva žen na turnaji o velkou cenu Gottwaldova – r. 1955 
Stojící zleva: Helena Gregorová, Jitka Dvořáková, Zdeňka Seidlová,  

Hana Malaníková, trenér Bohumil Zoufalý 
Dole: Oldřiška Spáčilová, Jana Mohelníková, Tonička Přibylová 

 
Družstvo žen i nadále patřilo k nejlepším na Moravě a i přes opakované reorganizace drželo 
své postavení ve 2.lize. O úspěšné působení se nejvíce zasloužily hráčky: Přibylová, Seidlová, 
Roháčiková, Zapletalová, Charvátová, Malaníková, Treibalová, Uhrová, Kratochvílová, 
B. Dvořáková, Hajíčková. Postupně je doplnily úspěšné dorostenky H. Gregorová, M. Sehna-
lová, D. Drnovská, O. Spáčilová, J. Dvořáková, J. Zedníčková, J. Mohelníková, J. Lachendro-
vá, jakož i mladší dorostenky A. Kuchařová, B. Stráníková, E. Capíková, M. Živná, D. Helísko-
vá a M. Vaňková.  
Podmínky pro start ve 2. lize i pro košíkovou vůbec byly tehdy ve městě velmi špatné. Školní 
tělocvičny byly malé, takže se veškerá utkání hrála na letních hřištích. Nejdříve na Staré soko-
lovně, později vyrostla letní hřiště i na Bajdě, na Hané i atletickém cvičišti, dnešním stadionu. 
Zápasy 2. ligy pak musely ženy hrát v tehdejším Gotwaldově, Přerově nebo Vyškově. Všichni 
netrpělivě očekávali brzké otevření nové tělocvičny v Kroměříži, která měla patřit mezi nejmo-
dernější na Moravě a na jejíž výstavbě se nemalou měrou podíleli i basketbalisté. 
Přelom šedesátých let přináší významnou změnu podmínek pro basketbal v Kroměříži. Je do-
budována a otevřena nová tělocvična na Kotojedské ulici, která svými rozměry konečně vyho-
vuje kvalitní přípravě, a především přináší možnost hrát utkání na domácí palubovce a před 
domácím publikem. 
Velmi rychle se nové podmínky odrážejí i na výsledcích. Především družstvo žen, které již ně-
kolik let patří mezi nejlepší na Moravě, zúročuje několikaletou trpělivou práci trenéra Bohumila 
Zoufalého. Ten kolektiv, jehož hnacím motorem byla Tonička Přibylová, postupně doplnil o 
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mladé hráčky a vytvořil silný ambiciózní celek, hrající v té době moderní basketbal, založený 
na rychlém protiútoku a výborné střelbě z dlouhé vzdálenosti. Vyplácí se i dobrá práce 
s mládeží. Některé hráčky jsou zvány na výběrová soustředění reprezentantek – Drnovská, 
Novosadová, či juniorek – Dvořáková. Nejlepší odchovankyně využívají, v souvislosti 
s vysokoškolským studiem, možnosti startu za jiné špičkové kluby (Dana Drnovská – Univer-
zita Olomouc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žen z r. 1958 – před utkáním s Nibelungen Wien 
Zleva: Zapletalová Jarmila, Dvořáková Jitka, Spáčilová Oldřiška, Zapletalová Blanka, 

 Mohelníková Jana, Zedníčková Jitka, Malaníková Hana, Přibylová Tonička 
Po desetiletém úspěšném působení ve 2. lize si družstvo žen TJ Slavia Kroměříž v roce 1965 
vybojovalo postup do naší nejvyšší soutěže. Postup pod vedením trenéra Bohumila Zoufalého 
vybojovaly hráčky: Helena Buchtíková, Dana Drnovská, Jitka Dvořáková, Draha Novosadová, 
Emilie Polachová, Tonička Přibylová, Zdeňka Seidlová, Marie Slezáková, Anička Kostihová, 
Marie Štanglicová, Hana Pěnčíková, Váša Kozlová, Jana Kaloudová, Jarka Elgartová Marta 
Tvarůžková, Emilie Vlčková, Hana Žůrková, Oldřiška Spáčilová a Hana Malaníková. 
Po vítězství ve druhé lize bylo v Kroměříži hodně slávy. Družstvo žen spolu s trenérem bylo 
slavnostně přijato na radnici předsedou MěNV, vyznamenáno “Odznakem I. stupně za výstav-
bu města“ a všechny hráčky byly zapsány do pamětní knihy města Kroměříže. Všechny sliby 
o zajištění vhodných podmínek, v této slavnostní chvíli vyslovené, se však smrskly na několi-
kadenní basketbalový zájezd na Slovensko v rámci přípravy na nejvyšší soutěž.  
Velmi dobře si v této době vedly také naše dorostenky, z nichž mnohé již nastupovaly i za že-
ny, které se díky trenérské práci Toničky Přibylové probojovaly do dorostenecké ligy, a to jak 
v kategorii mladších, tak i starších dorostenek a které hrály ve složení: Bocková D., Pěnčíková 
H., Kaloudová J., Chromá S., Kozlová V., Přikrylová E., Nesvadbová A., Frajtová H., Novosa-
dová D., Slezáková M., Okřesková J., Tvarůžková M. 
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Část družstva žen při postupu do 1. ligy - r. 1965 
Stojící zleva: trenér Bohumil Zoufalý, Hana Žůrková, Draha Novosadová, Helena Buchtíko-

vá, Milena Vlčková, Marta Tvarůžková, Jitka Dvořáková 
Dole: Marie Slezáková, Marie Štanglicová, Dana Drnovská 

Družstvo mužů – období 1966 – 1967 
Stojící zleva: Jiří Jachan, Vojtěch Martišek, Alois Navrátil, Jaroslav Střechovský 

Dole: Bohumil Prokš, František Dočkal, Dominik Koukal 
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Mužský basketbal poté, co dřívější opory Macek, Gregor, Zapletal, Obruča, postupně zane-
chali aktivní činnosti, další hráči odešli za vysokoškolským studiem mimo Kroměříž a jiní naru-
kovali do vojenských posádek po celé republice, prochází obdobím výkonnostního poklesu. 
Mužstvo sestoupilo z divize a pod vedením trenéra Karla Fleischmanna hraje se střídavými 
úspěchy přebor II. třídy Jihomoravského kraje ve složení Otakar Zapletal, Jiří Jachan, Karel 
Fleischmann, Alois Navrátil, Jaroslav Střechovský, Dominik Koukal, Bohumír Prokš, František 
Dočkal, Ivo Kostka, František Tomáš, Zdeněk Kamenčák, Josef Král. 

Družstvo žen - 1. liga 1965/66 
Stojící zleva: Jitka Dvořáková, Anna Kostihová, Helena Buchtíková, Jarka Elgartová,  

Marie Slezáková, Hana Pěnčíková, Dana Drnovská 
Dole: Jana Kaloudová, Váša Kozlová, Tonička Přibylová, Zdena Siedlová, Dana Novosadová 

 
Přes veškeré nadšení a elán družstvo žen na nejvyšší soutěž nestačí, i když v některých zá-
pasech chybí k úspěchu kousek toho štěstí. Aktivní činnosti zanechaly dřívější opory Štangli-
cová a Vlčková (již Koukalová) a i když bylo družstvo doplněno o nadějné dorostenky Kozlo-
vou, Pěnčíkovou, Kaloudovou, Přikrylovou, nemělo šanci se v náročné soutěži udržet a se-
stoupilo zpět do 2. ligy. Nejvyšší soutěž tehdy měla 11 účastníků, z nichž 3 sestupovali. (Slavia 
Kroměříž, VŠ Brno a Bohemians Praha).  
Nejúspěšnějšími hráčkami byly: Dvořáková – 248 bodů, Buchtíková – 146 bodů, Pěnčíková – 
66 bodů, Seidlová – 62 body. Nejlepší úspěšnost střelby TH měla Přibylová – 77 %, Dvořáko-
vá – 63 %, což znamenalo přední umístění v celostátním hodnocení. 
Po sestupu do 2. ligy zanechává řada hráček aktivní činnosti, jiné odcházejí za studiem, takže 
z družstva žen zůstává jen torzo, které svými výkony nestačí ani na 2. ligu a po sezóně sestu-
puje do krajského přeboru. V lednu 1967 nastupuje na trenérskou lavičku Karel Fleischmann 
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a družstvo žen, přestože obsadilo v KP 2. místo, po této sezóně končí. Řada hráček se stala 
platnou posilou jiných ligových družstev (Jitka Dvořáková – Jiskra Kyjov 1. liga a Draha No-
vosadová – Univerzita Olomouc 2. liga). 
Velkou ztrátou pro ženský, hlavně však dívčí basketbal, je odchod Toničky Přibylové do za-
hraničí. Po jejím odchodu přebírá vedení nadějného družstva dorostenek, startujícího v doros-
tenecké lize, trenér Bohumil Zoufalý. Bohužel opakované problémy v komunikaci mezi trené-
rem a hráčkami, hlavně však nezájem výboru TJ na udržení činnosti družstva, kdy veškerá 
agenda a trenérská práce padla na bedra B. Zoufalého, mají za následek, že tento zkušený 
trenér končí s trenérskou prací a současně se vzdává všech svých funkcí v oddíle. Družstvo 
dorostenek, ač má právo startu v dorostenecké lize, se ocitá bez trenéra. Za této situace se 
vedení družstva obětavě ujímá Jiří Pavlík, který však nemá žádné trenérské ani basketbalové 
zkušenosti. Start družstva v dorostenecké lize je provázen opakovanými problémy 
s docházkou hráček na trénink i některé zápasy, a výbor oddílu proto přijímá v polovině soutě-
že (XII/1969) rozhodnutí činnost družstva zastavit a družstvo z rozehrané soutěže odhlašuje. 
Tím končí jedna etapa ženského basketbalu v Kroměříži. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Družstvo dorostenek – sezóna 1969/70 
Stojící zleva: Lida Plačková, Jana Krestová, Jarmila Němcová, trenér Jiří Pavlík,  

Alena Večerková, Jarmila Vránová, Jarmila Dvořáková 
Dole: Marie Adámková, Jana Motlová, Božena Vlčková, Eva Sušilová, Hana Sušilová 

V lednu 1970 výbor oddílu přijímá zásadní rozhodnutí, že v dalším období se oddíl bude orien-
tovat především na mužský a chlapecký basketbal, postavený na vlastních odchovancích. 
Oddíl má v této době pouze družstvo mužů a starších dorostenců v KP II. třídy. Šéftrenérem 
oddílu je jmenován ing. Karel Fleischmann a do trenérské práce s žáky a dorostenci se zapo-
jují Dominik Koukal, Dana Drnovská, Jarmila Vránová, Anička Navrátilová a další.  
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V sezóně 1968/69 nastupuje do mistrovských soutěží nové družstvo žáků vedené Danou Dr-
novskou a družstvo mladších dorostenců vedené Dominikem Koukalem. Obě družstva sice 
končí ve svých skupinách KP bez jediného vítězství, ale získávají cenné zkušenosti. Starší do-
rostenci vedeni Karlem Fleischmannem vybojovali velmi cenný postup do nejvyšší krajské sou-
těže. Družstvo dorostenců hrálo v sestavě: Musil, Veverka, Slanina, Prudil, Tuček, Jedlička, Ží-
la, Staněk, Gabriel, Mojžíš, Štefek a Kytlica. Muži si drží postavení uprostřed KP II. třídy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žáků – sezóna 1968/69 
Stojící zleva: Vladimír Dvořák, Josef Krybus, Alois Hrabec, Petr Olšák,  

Petr Netík, Ivo Bubrijak, Šnajdr, trenérka Dana Drnovská 
Dole:Jan Brabec, Petr Bilanič, Jan Prudil, Radek Daniel, Jindřich Vízdal,  

Jiří Veverka, Ladislav Vrba, Milan Zubíček 
V následující sezóně dochází k silné obměně hráčů v obou dorosteneckých družstvech. 
Starší dorostenci coby nováček KP I. třídy v silně omlazené sestavě získávají cenné šesté 
místo. Ostatní mládežnická družstva si drží své postavení v KP.  
Na jaře 1970 vrcholí také vleklá krize v družstvu mužů, jehož vedení dočasně převzal Jiří Kou-
kal, který měl jediný úkol. Dosáhnout toho, aby se přes léto kádr, do kterého přešlo několik do-
rostenců (Jedlička, Prudil, Staněk, Tuček, Slanina), nerozpadl a udržel se v akceschopném 
složení do září, kdy se mělo definitivně rozhodnout o bytí či nebytí tohoto kolektivu. Výboru 
oddílu se pro další vedení družstva podařilo přesvědčit dvojici zkušených hráčů Pavla Koukala 
a Josefa Hromadu, kteří přesto, že s trenérskou prací neměli žádné zkušenosti, zkonsolidovali 
družstvo natolik, že bylo schopno odehrát následující mistrovskou soutěž a zabránit tak přeru-
šení dlouholeté tradice kroměřížského mužského basketbalu, do doby než bude disponovat 
dostatečným počtem kvalitních odchovanců. K dosažení této situace bylo nezbytné provést 
radikální zásah do složení družstva a rozloučit se s několika hráči, kteří, podle názoru výboru 
oddílu, nemohli být ani po stránce hráčské, především však po stránce morální, přínosem a 
přirozenými vzory pro mladé přicházející hráče. 
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Družstvo st. dorostu - sezóna 1969/70 
Stojící zleva: trenér K. Fleischmann, Lubomír Brázdilík, Jiří Němec, Jiří Drápal, Karel Smíšek,  

Vladimír Prchal, Jiří Pavlík, Jan Kytlica 
Dole: Jaromír Parobek, Jarda Večerka, Jaroslav Štefek, Josef Kalina, Milan Veverka, Josef 

Žíla, Pavel Gabriel, Luboš Antoš; vpředu: Karel Flieschmann junior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo st. dorostu - sezóna 1970/71 
Stojící zleva: Jromír Parobek, Jaroslav Večerka, Mirek Janečka, Pavel Hamal,  

Vladimír Prchal, Lubomír Antoš, Zdeněk Coufal, Jan Vlček, trenér Karel Fleischmann 
Dole: Svaťa Vodička, Jiří Talaša, Karel Smíšek, Jiří Drápal, Jiří Němec,  

Jaroslav Večerka, Josef Žíla 
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Družstvo st. dorostu - sezóna 1971/72 
Stojící zleva: Zdeněk Coufal, Jan Vlček, Ivo Bubrjak, Svaťa Vodička, Jiří Talaša,  

Josef Krybus, Ladislav Šimek, trenér Karel Fleischmann 
Dole: Petr Tomeček, Pavel Plaček, Petr Bilanič, Milan Zubíček, Pavel Hamal, 

 Mirek Janečka, Ladislav Koukal 
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Moderní historie kroměřížského basketbalu 
Jak šel čas 
Do práce s mládeží přináší významnou změnu založení okresní asociace minibasketbalu a 
následné navázání spolupráce s Okresním domem pionýrů a mládeže, kde se podepsáním 
dohody o vzájemné spolupráci, v prosinci 1970, otevírají mládežnickým družstvům TJ Slavia 
nové možnosti přípravy i materiálního zajištění. Pod patronací Okresní rady minibasketbalu, 
v jejímž čele stála Dana Drnovská, byla v r. 1971 založena minibasketbalová družstva na 
všech ZŠ a na jejichž vedení se podílely trenérky: Drnovská, Navrátilová, Sekaninová, Kran-
zová, Vachová, Konfrštová, Vajdíková i další. V roce 1972 je na I. ZŠ otevřena sportovní třída 
se zaměřením na minibasketbal, do které jsou soustředěni nejtalentovanější hráči z ostatních 
škol. V čele této minibasketbalové základny stojí Dana Drnovská.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo minižáků – sezóna 1970/71 
Stojící zleva: Lapčík, Lachendro, Adámek, Svoboda, Foltýn, Nesázel, trenérka Dana Drnovská 

Dole:Sedlačík, Hagen, Vodák, Malinka 
V té době má již kroměřížský minibasketbal za sebou první výrazný úspěch na celostátní úrov-
ni. O tento výsledek se zasloužilo družstvo minižáků vedené trenérkou Jarkou Vránovou, které 
v roce 1971 přiváží z celostátního přeboru minižáků zlaté medaile. Ostatní mládežnická druž-
stva však zůstávají za očekáváním, nekoná se ani toužebně očekávaný útok dorostenců na do-
rosteneckou ligu. Přesto péče o mládež přináší výrazný úspěch v podobě přestupu kroměříž-
ského odchovance Josefa Žíly do prvoligového NHKG Ostrava. Vleklá krize družstva mužů se 
odráží v umístění na předposledním místě, znamenajícím sestup do KP III. třídy. 
První polovina sedmdesátých let je plně ve znamení masivního rozvoje minibasketbalu. Dochází 
k rozvinutí spolupráce s ODPM, pod jehož hlavičkou startují jednotlivá mládežnická družstva 
a otvírají se nové přípravky. Důkazem správnosti nastoupené cesty je také výsledek, jehož do-
sáhli chlapci ze sportovní třídy na I. ZŠ, kteří v květnu 1973 startují opětovně na přeboru republiky 
v Ostravě a pod vedením trenérky Dany Drnovské vybojovali titul nejcennější - Přeborník ČSR.      
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V roce 1974 je navázána spolupráce s čerstvě otevřenou školou Slovan, jejíž nová tělocvična 
poskytuje ideální podmínky pro basketbalovou přípravu. Především zásluhou šéftrenéra Karla 
Fleischmanna se z 5. ZŠ stává nová basketbalová základna a do přípravy nejmladších bas-
ketbalistů se zapojují nové trenérské tváře z řad bývalých i současných hráčů i hráček. Každo-
roční nábor do basketbalových přípravek přivádí pod basketbalové koše desítky nových hráčů, 
kterým se věnují trenéři: Anička Navrátilová, Dagmar Ošťádalová, Jiří Talaša, prof. Miroslav 
Pekař, Jitka Dvořáková, Alena Zbořilová, Martin Píža a další. Výsledkem jsou nejen přední 
umístění, ale rozšíření mládežnické základny má za následek, že v sezóně 1974/75 startuje v 
mistrovských soutěžích pět žákovských a minižákovských družstev. 
Žákovské družstvo, které od Dany Klárové (dříve Drnovské) převzal Karel Fleischmann, vybo-
jovalo v roce 1974 5. místo v KP, aby v následující sezóně 1974/75 získalo nejen titul přebor-
níka JMK, ale i cenné bronzové medaile na přeborech ČSR v Litoměřicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo minižáků – přeborníci ČSR 1973 
Stojící zleva: Milan Pražák, František Daniel, Eduard Dvořák, Jaroslav Hemerka, Ladislav 

Sedláček, Emil Němec,  
Jaromír Navrátil, Petr Konečný, trenérka Dana Drnovská 

Dole: Jiří Fuks, Ladislav Hanák, Jiří Večerka, Petr Svinka, František Svinka, Libor Buřič, Petr 
Hadraba, Libor Palisa 

Dorostenecká družstva v této době startují se střídavými úspěchy v přeboru JMK. Nejlepšího 
umístění dosáhlo družstvo mladších dorostenců vedené Pavlem Koukalem, které v roce 1972 
vybojovalo 2. místo v KP. V následující sezóně tito hráči doplnili družstvo staršího dorostu a 
pod vedením Bohumila Zoufalého, který se v r. 1973 vrátil k trenérské práci, vybojovali titul 
Přeborníka JMK s právem startu v dorostenecké lize. Vzhledem k tomu, že většina hráčů pře-
chází z dorostu do kategorie dospělých a jejich nástupci nemají odpovídající výkonnost, druž-
stvo na možnost startu v dorostenecké lize nereflektuje a zůstává v krajském přeboru.  
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Mladší dorost – sezóna 1971/72 
Stojící zleva: Pochop, Dvořák, Hrabec, Spáčil, Minks, Šťastný, Veverka, trenér Pavel Koukal 

Dole: Polach, Petřík, Pektor, Daniel, Vízdal, Hetmer 
Spolu s hráči přechází do družstva mužů i trenér Bohumil Zoufalý a vedení starších i mladších 
dorostenců přebírá Jiří Němec, pod jehož taktovkou se dorostenci udržují mezi předními druž-
stvy na Moravě. Velkou nadějí je dorostenec Ivan Arnošt, který je zařazen do výběru olympij-
ských nadějí pro OH 1980. 
Družstvo mužů je v tomto období složeno ze zkušených a ostřílených hráčů, které dobře dopl-
ňují jak přicházející dorostenci, tak bývalí odchovanci, vracející se po vojně zpět do Kroměříže. 
V roce 1974 poté co družstvo zvítězilo v KP III. třídy a postoupilo zpět do KP II., přebírá vedení 
družstva zkušený trenér Bohumil Zoufalý a 2. místo v krajském přeboru II. třídy zajišťuje přímý 
postup do nejvyšší krajské soutěže. Je jen škoda, že v důsledku hrubých kázeňských přestup-
ků několika hráčů Bohumil Zoufalý po úspěšné sezóně od družstva odchází a pro nadcházející 
sezónu přebírá vedení družstva Vladimír Koutský. 
Druhá polovina sedmdesátých let je ve znamení úspěchů mládežnického basketbalu. V roce 
1976 se hráči basketbalové třídy I. ZŠ stávají vítězem pionýrské ligy a získávají právo repre-
zentovat ČR na pionýrské olympiádě, která se koná v létě v Prešově. Pod vedením trenéra 
Karla Fleischmanna a pod názvem Kamzíci tohoto úspěchu dosáhli Jiří Fuks, Jaromír Navrátil, 
Vladimír Hanák, Libor Buřič, František Svinka, Jaroslav Hemerka, Milan Pražák, Petr Svinka, 
Roman Pospíšil, Ladislav Sedláček, Libor Palisa, Jindřich Ochman, Ivan Tománek, a Petr 
Hadraba.  
Po následující méně úspěšné sezóně 1975/76 odchází od družstva trenér Karel Fleischmann 
a na jeho místo nastupuje Jiří Němec, který s družstvem nejen vyhrál KP, ale úspěšně zabojo-
val i v kvalifikaci o dorosteneckou ligu. Po deseti letech systematické péče o chlapecký bas-
ketbal v Kroměříži, na jehož začátku stála Dana Klárová, pokračovali v ní Karel Fleischmann 
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a Jiří Němec, se tak konečně naplňuje vysněný cíl a kroměřížští dorostenci startují v nejvyšší 
celostátní soutěži. O postup se nejvíce zasloužili hráči Ivan Arnošt, Jiří Pospíšil, Eda Dvořák, 
Ladislav Sedláček a Jaroslav Hemerka. V sezóně 1978/79 se tak po letech opětovně objevuje 
kroměřížský basketbal v celostátních soutěžích. V silné konkurenci se naši dorostenci neztratili 
a to i přesto, že v družstvu nebyl jediný hráč s výškou nad dva metry, a ve dvanáctičlenné 
skupině obsadili 10. místo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žáků – 3. Místo na přeboru ČSR 1974/75 
Stojící zleva: vedoucí družstva Jaroslava Hemerková, Joromír Navrátil,  

Milan Pražák, Libor Palisa, Jaroslav Hemerka, Ladislav Sedláček, trenér Karel Fleischmann 
Dole: František Svinka, Ladislav Hanák, Jiří Fuks, Petr Svinka, Libor Buřič, Ivan Tománek 

Po sezóně většina hráčů odchází nejen z dorostu, ale v souvislosti s vysokoškolským studiem 
i z Kroměříže, a z družstva zůstali pouze tři hráči. Jelikož další generace hráčů nedosahuje 
výkonnosti, se kterou by se mohli prosadit v dorostenecké lize, vrací se dorostenci do krajské-
ho přeboru. 
Mladší dorostenci pod vedením Jitky Dvořákové obsadili v silné konkurenci 24. družstev 15. 
místo v KP. Určitým zklamáním bylo až 13. místo žáků "A" vedených Jiřím Talašou v KP, když 
jejich mladší kolegové vedeni Karlem Fleischmannem pod hlavičkou žáci "B" vybojovali 11. 
místo. Toto družstvo tak navázalo na své úspěchy z roku 1978, kdy ještě v kategorii minižáků 
vyhrálo bez jediné prohry KP i následný přebor ČSR. 
Ostatní mládežnická družstva basketbalové základny při V. ZŠ úspěšně startují v minižákov-
ských i žákovských přeborech. Minižáci vedeni Martinem Pížou obsadili 7. místo v KP, aby 
v sezóně 1979/80 v KP zvítězili a z přeboru republiky přivezli cenné 5. místo. Pravidelnou sou-
částí přípravy mládežnických družstev se stávají letní soustředění, pořádaná ve spolupráci 
s ODPM ve sportovních areálech v Třebíči, Jeseníku a v Nitře. Spolupráce s ODPM je pro 
basketbalový oddíl velkou pomocí a především zásluhou Aleny Zbořilové si Kroměříž získává 
dobrou pověst výborných organizátorů, což se projevuje opakovaným přidělením závěrečných 
přeborů ČR v kategorii žáctva do Kroměříže. 
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Přeborníci ČR v minibasketbalu 1978 
Stojící zleva: Karel Fleischmann jun., Jan Zona, Tomáš Voňka, Aleš Calábek, trenér Karel 

Fleischmann, Petr Hofmann, Jiří Forýtek, Roman Hemerka, Pavel Pospíšil 
Dole: Marek Šikula, Miroslav Olejník, Jaromír Petr, Jiří Holan, Antonín Čistý, Aleš Zaviačič, 

Petr Dohnal, Jaroslav Sklenář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přeborníci ČR v minibasketbalu 1979 
Stojící zleva: Roman Foltýn, Mirek Černý, Radek Baran, Štěpán Jesenský, Luděk Ševčík, 

Radek Javorský,Antonín Zezula, Radek Dvořák, trenér Dominik Koukal 
Dole: Milan Koukal, Dušan Němeček, Dominik Koukal jun., Jindra Hlaváč, 

 Milan Kasan, Pavel Cíha, Jarek Sigmund 
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Důležitým mezníkem v basketbalové historii je rok 1977, kdy zásluhou Jitky Dvořákové dochá-
zí po 10. letech k obnovení dívčího basketbalu v Kroměříži. Nově vytvořené družstvo miniža-
ček obsadilo ve své první sezóně druhé místo ze tří účastníků KP. V následující sezóně přebí-
rá družstvo Mirek Budík. Chybějící návaznost však znamená konec tohoto družstva a štafetu 
dívčího basketbalu přejímá nové družstvo minižaček vedené A. Navrátilovou. 
Po delší odmlce se k trenérské práci v r. 1976 rovněž vrací Dominik Koukal a jím založené druž-
stvo minižáků úspěšně vstřebává první krůčky basketbalové abecedy. Výkonnost tohoto družstva 
kulminuje v sezóně 1978/79, kdy minižáci po velmi pěkném 2. místě v KP získali v domácím pro-
středí titul přeborníků ČSR. Následně v kategorii žactva patří mezi nejlepší na Moravě. 
Družstvo mužů prochází v roce 1976 generační výměnou. Aktivní činnost ukončilo a z druž-
stva po postupu do KP I. třídy odešlo několik starších hráčů a na jejich místa přišli mladí hráči 
z dorostu. Omlazenému družstvu se pod vedením Vladimíra Koutského nepodařilo splnit svůj 
cíl a průběh sezóny ukázal, že hráčský kádr, složený převážně s mladých hráčů, není pro nej-
vyšší krajskou soutěž dostatečně vyspělý. Ještě po podzimní části se zdálo, že je naděje na 
udržení v soutěži. V průběhu jarní části však ze zdravotních i osobních důvodů družstvo opus-
tili tři hráči základního kádru a zbytek družstva na udržení nejvyšší krajské soutěže nestačil. 
Důsledkem této situace byl zákonitě opětovný sestup do KP II. třídy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žáků – sezóna 1979/80 
Stojící zleva: Petr Navrátil, Libor Pospíšil, Ivan Kusák, Radovan Kubáník, Michal Zavadil, 

Luděk Bednařík, Milan Čermák, ??? 
Vzadu: trenér Martin Píža 

Dole: Martin Fukas, Jan Bartoň, František Dočkal, Petr Klamert, Radek Bednár, 
 Michal Čapek, Václav Hůzl, Pavel Zemánek 

V letní přestávce se situace v oddílu opět změnila. Pro nedostatek hráčů v družstvech mužů i 
starších dorostenců došlo ke sloučení obou celků a nově vytvořené družstvo mužů, jehož cí-
lem bylo udržení v KP II. třídy, převzal Jiří Němec, pod jehož vedením hrál tým ve složení:  Mi-
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loš Prudil, Jiří Němec, Martin Píža, Jiří Talaša, František Hetmer, Miroslav Budík, Lubomír Ge-
rák, Ondřej Polišenský, Jiří Chmela, Ivan Arnošt, Petr Jurnečka a Ladislav Koukal. 
V následující sezóně 1978/79 přebírá Jiří Němec po Karlu Fleischmannovi družstvo dorostenců 
a trenérského vesla se u mužů ujímá Miloš Prudil. Do družstva se po návratu z vojny vracejí bý-
valí odchovanci Pavel Hamal a Radek Daniel a po delší odmlce se k basketbalu vrací Lubomír 
Brázdilík, Karel Hůlka i nedávný dorostenec Jiří Pospíšil. Doplněné družstvo se v následujících 
dvou letech umístilo vždy na 7. místě ve 12. členné skupině KP II. V sezóně 1979/80, přestože 
je družstvo doplněno o úspěšné ligové dorostence a další odchovance – Petr Bilanič, Zdeněk 
Horníček, Vladimír Dvořák, Jiří Doležal i mimo kroměřížského hráče Ĺubomíra Murína, uhráli 
muži pouze 10. místo, což znamenalo sestup do nejnižší krajské soutěže. 
Na přelomu osmdesátých let prochází kroměřížský basketbal obdobím stagnace. U většiny 
družstev, po odchodu zkušených hráčů, chybí nastupující generaci dostatek zkušeností a her-
ní vyspělosti. V sezóně 1980/81 startují naše družstva jen v KP (st. dorost vedený Jiřím Tala-
šou a žáci „A“ vedeni Dominikem Koukalem) a SOP (muži vedeni L. Murínem, ml. dorostenci 
vedeni K. Fleschmannem a žáci „B“ vedeni Martinem Pížou). Činnost dívčích družstev je opě-
tovně na několik let přerušena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Družstvo mužů – sezóna 1982/83 

Stojící zleva: Lubomír Brázdilík, Pavel Zavadil, Jiří Němec, Josef Slavík,  
Jiří Doležal, Miloš prudil, trenér Bohumil Zoufalý 

Dole: Jiří Forýtek, Jiří Pospíšil, Josef Žíla, Ladislav Sedláček, František Ebergényi 
V roce 1981 se po delší odmlce na trenérskou lavičku u družstva mužů vrací Bohumil Zoufalý 
a družstvo, posílené o nové hráče (Josef Krybus, Josef Slavík, Jan Šášek, Dalibor Večerka a 
František Ebergényi), vyhrálo svoji skupinu SOP a postupuje zpět do KP II. třídy. V následující 
sezóně se jako nováček, (i díky posilám o vlastní odchovance – Sedláček, Navrátil) usazuje na 
špici soutěže a závěrečné 2. místo znamená přímý postup do KP I. 
V roce 1984 ukončuje svoji trenérskou práci Bohumil Zoufalý a na post trenéra družstva mužů 
nastupuje Karel Fleischmann. Ani jeho zkušenosti, opakovaně podložené úspěchy u mládež-
nických družstev, však nepřináší zlepšené postavení družstva. Naopak stagnace výkonnosti 
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družstva, prohloubená špatnou komunikací hráčů s trenérem, mají za následek umístění na 
sestupovém místě a propad do nejnižší soutěže. 
Mnohem více radosti přináší příznivcům basketbalu výsledky našich mládežnických družstev.  
Nábory do nových přípravek v letech 1980 a 81, hlavně však jejich vedení zkušenými trenéry 
Fleischmannem a Němcem znamenají, že v sezóně 1982/83 startují v mistrovských soutěžích 
nejen muži, dorostenci a žáci, ale po delší odmlce opět dvě družstva minižáků. Je tak zajištěn 
plynulý přísun vlastních odchovanců. Velmi dobře si vedou ostatní mládežnická družstva; žáci 
vedeni Martinem Pížou vybojovali 4. místo v KP a mladší dorostenci vedeni Dominikem Kou-
kalem 7. místo v KP. 
V sezóně 1983/84 přibývá nové družstvo minižáků, u kterého působí jako trenér Jiří Koukal. 
Ostatní mládežnická družstva přecházejí do vyšší věkové kategorie a v konkurenci mezi star-
šími svá umístění již nezopakovala. Nejlepším umístěním bylo 4. místo „A“ družstva minižáků, 
kteří pod vedením Jiřího Němce bojovali v KP. 

Družstvo starších dorostenců – sezóna 1983/84 
Stojící zleva: Radek Dvorčák, René Dilenc, Petr Matula, Radovan Kubáník, 

 Zbyněk Zavadil, Aleš Malcher 
Dole: Josef Lakatoš, Martin Kusák, Pavel Melichárek, trenér František Ebergényi s dcerou Milenou 

Vpředu: Michal Zavadil 
V závěru roku 1983 je z iniciativy Emilie Koukalové opětovně obnovena činnost dívčího druž-
stva, jehož trenérem se posléze stává její manžel Dominik. Přestože začínající děvčata nemají 
na koho navazovat, nechybí jim odhodlání obnovit zašlou slávu ženského basketbalu v Kro-
měříži. Velký zájem malých děvčat o basketbal vedl k tomu, že původní družstvo bylo rozděle-
no na dvě skupiny. Se staršími hrál Dominik Koukal KP žákyň, ty mladší startovaly pod vede-
ním Jiřího Němce v soutěži minižákyň. 
Druhá polovina osmdesátých let je ve znamení další vlny rozvoje mládežnického basketbalu. 
Pod hlavičkou Slavia ODPM Kroměříž se v soutěžích pravidelně objevují chlapecká i dívčí 
družstva. Basketbalový oddíl se však začíná potýkat s nedostatkem tréninkových prostor a za-
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jištění odpovídajícího počtu tréninkových hodin je stále složitější, a to i přesto, že ze strany TJ 
Slavia, hlavně však ze strany V. ZŠ, je basketbalovému oddílu poskytována maximální podpo-
ra. V sezóně 1985/86 má oddíl v soutěžích historicky největší počet mládežnických družstev – 
minižáci „A“ (6. místo v KP), minižáci „B“ (10. místo v SOP), žáci „A“ (4. místo v KP), žáci „B“ 
(12. místo v KP), mladší dorostenci (4. místo v KP), starší dorostenci (5. místo v KP), minižačky 
„A“ (4.místo v SOP), žačky (6. místo v KP).  Výrazného úspěchu dosáhlo družstvo mladších do-
rostenců, které se pod vedením Františka Ebergényiho probojovalo až do semifinálového turna-
je celostátního přeboru v Pelhřimově, kde ve své skupině skončilo na velmi pěkném 3. místě za 
silnými družstvy Zbrojovky Brno a NH Ostrava. Družstvo tehdy tvořili: Zbyněk Zavadil, Milan 
Koukal, Petr Matula, Aleš Malcher, Radovan Kubáník, Václav Cendelín a Martin Novák.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Družstvo mladších dorostenců – sezóna 1986 
Stojící zleva: trenérka Jitka Dvořáková, Karel Polach, Boris Berka, Vojta Mareš, Jiří Stoklas, 

Holer, Martin Hladůvka 
Dole: Jiří Jandáček, René Koukal, Jan Vacl, Martin Štěpánek 

Je jen škoda, že v době tak masivního rozvoje mládežnického basketbalu hrají kroměřížští muži 
v nejnižší soutěži. Potěšitelné proto bylo, že právě v této sezóně družstvo mužů, do kterého 
spolu s úspěšnými dorostenci přešel i jejich trenér Dominik Koukal, se díky umístění na 3. místě 
v SOP, v rámci reorganizace jihomoravských soutěží, posunulo do KP II. třídy. 
Příliv nových odchovanců, ať již z dorostu nebo po návratu z vojny a studií, do družstva mužů 
přispěl k tomu, že počet hráčů již překročil kapacitu jednoho družstva. V roce 1987 proto do-
chází k rozdělení hráčů do dvou skupin a založení „B“ družstva mužů. V něm se soustředili 
především starší hráči, kteří již měli zenit výkonnosti za sebou, zatímco v „A“ družstvu zůstala 
mladší generace, která měla předpoklady k výkonnostnímu růstu. Jejich přípravu přebírá po 
Dominikovi Koukalovi, který se chce plně věnovat děvčatům, mladý trenér Jiří Pospíšil, pod je-
hož vedením se družstvo opakovaně umísťuje v čele KP II. třídy.  



 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Družstvo mladších dorostenek – sezóna 1988/89 

Stojící vzadu: Jitka Prokešová, Luďka Joklová, Marcela Odložilová  
Uprostřed: trenérka Jitka Dvořáková, Petra Pokojová, Pavlína Sedláčková, Adriana Pišťáčková,  

Veronika Polišenská, Lenka Strapková, Petra Svobodová 
Dole: Marie Macková, Jana Galatíková, Soňa Danihelová, Iveta Žůrková, Martina Sekaninová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Část družstva starších dorostenek – sezóna 1988/89 
Stojící zleva: trenér Dominik Koukal, Kamila Hrazdírová, Michaela Přecechtělová,  

Kateřina Geprtová, Marcela Odložilová, Petra Jarošová 
Dole: Jana Martínková, Michaela Koukalová, Šárka Frýbortová 
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Vedení „B“ družstva mužů se ujal jako hrající trenér Jiří Němec, kterému vypomáhal Miloš 
Prudil, a tým hrál ve složení: Jiří Doležal, Jiří Němec, František Ebergényi, Vladimír Dvořák, 
Jaromír Petr, Jan Šášek, Miroslav Budík, Luděk Tvarůžek, Milan Pospíšil, Josef Slavík, Vladi-
mír Šanda, Martin Píža, František Hetmer, Jiří Neuman, Dominik Koukal a Josef Kalina. 
Trenérská práce Dominika Koukala u družstva děvčat přináší brzy dobré výsledky. Na jaře 
1988 absolvovala děvčata úspěšně kvalifikaci a probojovala se do nejvyšší krajské soutěže. 
Po ročním působení v této soutěži, v souvislosti s přijetím místa správce lyžařského areálu na 
Trojáku, odchází od družstva trenér Dominik Koukal a vedení přebírá Jitka Dvořáková. 
V tomtéž období zakládá na II. ZŠ nové družstvo děvčat Dana Drnovská, která však 
v důsledku zranění při oslavách 50 let kroměřížského basketbalu musí trenérskou práci přeru-
šit. Dočasně jí vypomáhá Ing. Marie Pokorná a následně vedení družstva přebírá Jarmila Kyt-
licová. 
V květnu 1989 se vybraná část vedení basketbalového oddílu zúčastnila zájezdu do družební-
ho města Chateaudunu ve Francii, kde také sehrála basketbalová utkání v rámci mezinárod-
ního turnaje. Za družstvo Kroměříže tehdy nastoupili Dominik, Pavel a Jiří Koukalovi, Jiří Ně-
mec, Josef Žíla a Jiří Pospíšil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo mužů – sezóna 1987/88 
Stojící zleva: trenér Dominik Koukal, Luděk Ševčík, Pavel Zavadil, Jiří Král, Milan Pražák, 

Zbyněk Zavadil 
Dole: Josef Žíla, Ĺubomír Murín, Renda Michalčík, Jiří Pospíšil 
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Nové společenské poměry – nové příležitosti i staré problémy 
Počátek devadesátých let je ovlivněn hlubokými společenskými změnami, které měly svůj do-
pad i do sportu. Velkými změnami prochází také TJ Slavia, ze které se odlučují některé oddíly, a 
za nové situace se stává basketbal jedním z dominantních sportů v nově utvořeném občan-
ském sdružení, které si z rozhodnutí členů ponechalo dřívější název Slavia Kroměříž. V rámci 
změn je vyměněno celé vedení TJ a do čela jednoty je jmenován dlouholetý basketbalový tre-
nér a člen výboru basketbalového oddílu Jiří Němec. Basketbal tím posiluje své postavení nejen 
v TJ, ale v kroměřížském sportu vůbec. 
Mládežnický basketbal zaznamenal nástup nových trenérů. Pod vedením Jiřího Němce se do 
práce s minižáky zapojují Josef Slavík jun. a Marek Šikula. Dřívější trenér mužů Jiří Pospíšil 
zakládá nové družstvo minižaček. 
V sezóně 1991/92 si drží výkonnost v popředí OP družstvo staršího dorostu vedené Jiřím 
Koukalem, pro které je to poslední dorostenecká sezóna. Za nimi zůstává velká mezera a nej-
bližším družstvem jsou minižáci, jejichž "A" družstvo vybojovalo 5. místo v OP a "B" tým obsa-
dil 8. místo v SOP. 

 

Družstvo minižáků – sezóna 1990/91 
Stojící zleva: ???, Jiří Legát, Petr Šiška, Ondřej Štébl, Martin Palička, Stehlík,  

Petr Pohořelský, Milan Jaroš, trenér Jiří Němec 
Uprostřed: Tomáš Jüptner, Tomáš Kuchta, Antonín Lendel, Jiří Navrátil,  

Tůma, Ondřej Němec, Martin Císař 
Dole: Michal Slavík, Martin Trojan, Jaromír Parobek, Martin Toul, Martin Smýkal, Kamil 

Bednařík 
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V kategorii děvčat úspěšně bojují v OP starší dorostenky vedené Zbyňkem Zavadilem, který 
družstvo převzal po krátkém působení trenérky Jitky Dvořákové a Františka Ebergényiho. Je-
jich mladší kolegyně startují v SOP pod vedením Jarky Kytlicové (Vránové), které vypomáhá 
Vladimír Dvořák a které hrály ve složení: L. Parobková, K. Přikrylová, J. Pokojová, S. Machot-
ková, R. Hradečná, I. Zahradníčková, P. Kopačková, J. Ambrožová, P. Zamazalová, M. Orsá-
gová, H. Tesaříková, S. Králová, H. Šilhánková. Později družstvo ještě doplnily Škrabalová, A. 
Pelikánová, L. Strapková, Pišťáčková. Minižačky se na svá první mistrovská utkání pečlivě 
připravují. Starší dorostenky ve složení Michaela Bajerová, Hana Brabcová, Šárka Frýbortová, 
Kateřina Geprtová, Petra Jarošová, Luďka Joklová, Michaela Koukalová, Jana Martínková, 
Veronika Němcová, Marcela Odložilová a Martina Sekaninová se v květnu 1991 ve Frýdku 
Místku pod vedením Františka Ebergényiho prosadily v kvalifikaci o II. dorosteneckou ligu a 
opětovně tak potvrdily, že systematická práce s mládeží může i kroměřížská družstva přivést 
do celostátních soutěží. 

Družstvo žaček – sezóna 1992 
Stojící zleva: trenéři Dana Klárová a Vladimír Dvořák, Katka Přikrylová, Hana Šilhánková, Da-
niela Klárová, Simona Sigmundová, Soňa Machotková, Lada Pospíšilová, Hana Tesaříková 

Uprostřed: Lenka Bardůnková, Jana Polášková, Mirka Orságová,  
Dole: Michala Franková, Patra Zamazalová, Pavla Kopačková, Renata Hradečná, Alena Ca-

gášková, Iva Zahradníčková, Jarka Ambrozová 

Týmy mužů shodně bojují o špici tabulky ve svých soutěžích. Družstvo "A", na jehož lavičku 
usedl ambiciózní trenér F. Ebergényi, ani přes podporu plného autobusu věrných fanoušků 
neuspělo v závěrečném utkání sezóny 1991/92 v Prostějově a postup do 3. ligy zůstává ne-
splněným snem. Muži "B" rovněž nedosáhli na postupové příčky a končí na 3. místě v SOP. 
Sezóna 1992/93 přináší pro "A" družstvo mužů vedené F. Ebergényim a Ĺ. Murínem opětovně 
jen 2. místo, tentokrát za "B" týmem ligového Žďáru n/S, a tedy další odložení vysněného po-



 34

stupu do 3. ligy. Lépe se dařilo "B" týmu, který pod trenérskou dvojicí Dvořák, Žíla, vyhrál svoji 
skupinu SOP a vybojoval zasloužený postup do OP II. třídy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo mužů „A“ – sezóna 1992/93 
Stojící zleva: Petr Stoklasa, Pavel Zavadil, asistent Ĺubomír Murín, Luděk Trdlica,  

Rosťa Kahaja, Jiří Král, Ladislav Sedláček 
Dole: trenér František Ebergényi, Vojtěch Toul, Zdeněk Vacl, Tomáš Sedlák,  

Dominik Koukal, Michal Zavadil, Martin Posolda 

V sezóně 1993/94 se zúročuje cílevědomá práce s mládeží. Žákovské družstvo pod vedením 
Jiřího Němce a Marka Šikuly se pozvolna dere do moravské špičky a startuje souběžně v sou-
těži žactva i mladšího dorostu. Ve volných termínech zajíždějí žáci na turnaje po celé ČR 
(Pardubice, Sadská, Ostrava, Zlín) i na Slovensko (Žilina). Během jediné sezóny sehrálo druž-
stvo 102 utkání a výkonnostně velmi vyrostlo. 
Dobře si vedou i děvčata, starší dorostenky - 3. místo v OP, žákyně, jejichž vedení se plně vě-
nuje Vladimír Dvořák - 12. místo v OP a minižačky vedené Jiřím Pospíšilem vybojovaly nejen 
2. místo v OP, ale kvalifikovaly se tím na mistrovství České republiky starších minižákyň, které 
se konalo v Přerově, odkud si děvčata přivezla 6. místo.  
Muži "B" jako nováček OP II. při svém prvním startu vybojovali solidní 8. místo. Hlavní pozor-
nost všech příznivců kroměřížského basketbalu je však upřena k "A" týmu a všichni věří, že 
třetí pokus o postup do 3. ligy bude konečně úspěšný. Nasbírané zkušenosti z uplynulých let 
proměnil trenér František Ebergényi, jemuž na trenérské lavičce asistoval Ĺubomír Murín, ve 
spanilou jízdu a s družstvem ve složení Jiří Král, Zbyněk Zavadil, Luděk Trdlica, Pavel Zavadil, 
Rosťa Kahaja, Jan Šášek, Zdeněk Vacl, René Michalčík a Tomáš Sedlák bez jediné prohry 
zaslouženě vybojoval postup do 3. ligy. Odměnou za postup je pro hráče podzimní zájezd, o 
jakém desítky jejich předchůdců pouze snili. 
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Výprava do USA – 1994 
Stojící zleva: vedoucí výpravy Jiří Němec, Pavel Zavadil, Luděk Trdlica, Dominik Koukal, 

Petr Čada, Jiří Král, Jiří Nečásek, trenér František Ebergenyi, Milena Ebergényiová 
Dole:Tomáš Sedlák, Jaroslav Kovář, Zbyněk Zavadil, Jan Šášek,  

Tomáš Vacl, Petr Čeněk, Jiří Trávníček 
V říjnu 1994 vyráží sedmnáctičlenná výprava kroměřížských basketbalistů na turné do USA. 
Během 14 denního pobytu sehráli kroměřížští basketbalisté sérii utkání s týmy středních 
škol státu Kansas, ve kterých odešli 4x poraženi a získali i jedno historické vítězství. Na 
cestách od severu (Chicago) na jih USA (Dallas) a zpět, najezdili přes 5.000 km a mezi 
spoustou zážitků jasně dominovalo zhlédnutí utkání NBA v Dallasu. Po návratu z USA bo-
hužel od družstva odchází úspěšný trenér F. Ebergényi a vedení družstva mužů přebírá je-
ho asistent Ĺubomír Murín. 
V následující sezóně 1994/95 navazují mládežnická družstva na přípravu a úspěchy z minu-
lých let. Především dřívější žáci vedení Jiřím Němcem a Markem Šikulou zúročili po přechodu 
do mladšího dorostu zápasové zkušenosti a po úspěchu v OP (2. místo) prošli úspěšně kvali-
fikací o dorosteneckou ligu. Žákovské družstvo s trenérem Michalem Hoffmanem vyhrálo svoji 
skupinu SOP a postoupilo do nejvyšší oblastní soutěže. Důležitým počinem je otevření nového 
ročníku basketbalové přípravky, ve které nejmladší "Benjamínky" zasvěcuje do tajů basketba-
lové abecedy trenérská dvojice Marek Šikula a Jiří Král. 
Úspěšně si vedou i děvčata. František Ebergényi se po odchodu od družstva mužů plně věnu-
je nejmladším děvčatům, se kterými vybojoval 9. místo v OP. Jejich starším kolegyním, (coby 
nováčkovi mezi žákyněmi), sice unikl postup mezi čtyři nejlepší týmy na jižní Moravě, přesto 
pod vedením Jiřího Pospíšila vybojovaly velmi pěkné 5. místo v OP a spolu s mladšími doros-
tenkami (9. místo v OP) tvoří zálohu pro nově vytvořené družstvo žen, které po téměř třicetile-
té odmlce startuje v mistrovských soutěžích. Při své premiéře vybojovala děvčata 6. místo v 
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OP žen. Novým impulsem pro rozvoj dívčího basketbalu bylo jmenování Jitky Dvořákové ředi-
telkou nové ZŠ Zachar, kde byl v r. 1992 za vydatné podpory Dany Klárové, založen Školní 
sportovní klub Zachar, zaměřený na dívčí basketbal. Na jeho práci se především podíleli tre-
néři F. Ebergényi, M. Šikula, A. Navrátilová, pí. Hatašová, Vladimír Dvořák, Daniela Klárová, 
Pavla Kopačková a O. Jenerálová. Po projednání optimálního využití podmínek ve školním 
sportovním klubu a v basketbalovém oddílu TJ Slavia došlo k dohodě o vzájemné spolupráci, 
v rámci které se bude Školní sportovní klub Zachar věnovat přípravě děvčat až do kategorie 
žaček a od dorosteneckého věku budou děvčata přecházet do TJ Slavia Kroměříž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žen – sezóna 1995 
Stojící zleva: trenér Michal Hoffman, Denisa Velinská, Katka Geprtová, Jitka Pokojová, 

Marcela Odložilová, Petra Jarošová, Jana Polášková, ????, Bohdana Jankových,  
Uprostřed: Soňa Machotková, Pavla Kopačková, Luďka Joklová, Marta ???, 

 Alena Cagášková, Renata Hradečná, 
Dole: Simona Bergerová, Daniela Klárová 

Premiérová sezóna mužů ve 3. lize postavila před hráče nelehký úkol. Měli potvrdit, že několi-
kaleté boje o postupové umístění byly dobrou průpravou pro start ve vyšší soutěži, ve které 
musejí vzdorovat mnohem zkušenějším celkům, ostříleným mnohdy z bojů ve 2. i 1. lize. 
Z tohoto důvodu navázalo vedení basketbalového oddílu užší spolupráci s vojenským útvarem 
5100 Kroměříž. Cílem této spolupráce bylo zkvalitnění hráčského kádru, a to jak cestou jeho 
rozšíření a vytvoření větší konkurence mezi hráči, jakož i otevřením možnosti pro získání špič-
kových hráčů, kteří v rámci základní vojenské služby chtějí pokračovat v basketbalové kariéře.  
Pro sezónu 1994/95 se takto podařilo posílit družstvo mužů o Pavla Fořtíka, Jiřího Trávníčka a 
Pavla Pekárka. I díky těmto posilám patřili muži mezi ty kvalitnější týmy 3. ligy, což potvrdili i 6. 
místem v konečném pořadí. Po skončení vojenské služby zůstal ještě jeden rok v Kroměříži 
Pavel Fořtík. Novou posilou pro sezónu 1995/96 byl Vladimír Šimáček a Josef Šťastný, oba 
z Olomouce. 



 37

Družstvo mužů „A“ – sezóna 1995/96 
Stojící zleva: trenér Ĺubomír Murín, Petr Čada, Vladimír Šimáček, Luděk Trdlica,  

Josef Šťastný, Pavel Fořtík, Tomáš Kulíšek, vedoucí družstva Jiří Forýtek 
Dole:Zbyněk Zavadil, Tomáš Sedlák, asistent Jiří Neuman,  

Milan Koukal, Dominik Koukal, Jiří Král 
Druhá polovina 90. let je obdobím největších úspěchů v celé dosavadní historii kroměřížského 
basketbalu. Sérii úspěchů odstartovali výbornými výsledky v dorostenecké lize mladší doros-
tenci, kteří byli rovnocennými konkurenty věhlasných středisek mládeže a prvoligových klubů. 
V celostátní dorostenecké lize se postupně probojovali až do finálové skupiny, kde se zařadili za 
NH Ostravu, Pardubice, Spartu a MS Brno, čímž si zajistili účast na závěrečném finálovém tur-
naji o přeborníka ČR, který se hrál v květnu 1996 v Ostravě. Na tomto turnaji potvrdili kromě-
řížští dorostenci předváděnou hrou i 5. místem v celkovém pořadí, že patří do absolutní české 
špičky ve své věkové kategorii, což se odrazilo i v nominaci dvou hráčů – Tomáše Šumbery a 
Radima Křemenka i trenéra Jiřího Němce do výběru „Východu“ na utkání ALL STARS JUNIOR. 
Tomáš Šumbera byl současně nominován do reprezentačního výběru juniorů ČR. 
Dalším družstvem, které se výrazně prosadilo bylo družstvo dorostenek vedené Jiřím Pospíši-
lem, které vybojovalo 2. místo v OP. Ostatní mládežnická družstva si úspěšně vedla ve svých 
skupinách OP – mladší dorostenci vedeni M. Hoffmanem i žačky vedené F. Ebergényim. Ženy 
opakovaně zůstávají za postupovými příčkami, vedoucími do finálové skupiny OP. 
Hned druhá sezóna ve 3, lize ukázala, že kroměřížští muži mohou směle pomýšlet i na vyšší 
soutěž. Družstvo se jasně zařadilo mezi lídry soutěže a v konečném účtování zaostalo jen o 
čtyři body ve vzájemném měření sil za dlouholetým rivalem BC Husovice. Jakoby symbolicky 
mělo postup do nejvyšší oblastní soutěže na dosah i „B“ družstvo mužů, ale i oni v konečném 
účtování zůstali za postupovými branami. Přitom permanentně se rozšiřující řady odchovanců, 
současných i dřívějších, stále více volaly po rozšíření o další družstvo mužů. Jeho zárodek se 
v té době již formoval okolo bývalých hráčů Merc, Cimra, Čapek, Polach a Koranda. 
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Družstvo starších dorostenců – sezóna 1996/97 
Stojící zleva: trenér Jiří Němec, Radek Židlík, Radim Křemenek, Tomáš Staněk,  

Ondřej Němec, Petr Stoklasa, Milan Svobodník 
Dole:Petr Málek, Igor Zahradník, Petr Hložek, Tomáš Jüptner,Tomáš Šumbera, Martin Palička 

V sezóně 1996/97 přešli úspěšní mladší dorostenci do kategorie staršího dorostu, ve které na-
vázali na své předchozí výborné výsledky, a i když v prvém roce neměli proti věkově starším 
soupeřům na účast ve finálové skupině, zařadili se na 9. až 16. místo v ČR. Jejich mladší ná-
sledovníci bojovali pod vedením Michala Hoffmana se střídavými úspěchy v OP. První zápa-
sové zkušenosti sbíralo také družstvo minižáků, střídavě pod vedením Marka Šikuly a Jiřího 
Krále. Ve své první závodní sezóně se umístili na  8. místě v OP. 
V kategorii děvčat si i nadále úspěšně vedly dorostenky, které po letech opět vybojovaly pro 
Kroměříž dívčí dorosteneckou ligu, kde ve své šestičlenné skupině obsadily 5. místo. Těsně 
před závěrem soutěže však vrcholí krize vzájemných vztahů mezi trenérem a hráčkami, kterou 
Jiří Pospíšil řeší tím, že ze dne na den s trenérskou činností končí. Výbor oddílu je postaven 
před nepříjemnou povinnost zabezpečit řádné dohrání soutěže. Trenérské funkce se v nouzi 
ujímá František Ebergényi, který je ochoten zabezpečit řádné dohrání soutěže s podmínkou, 
že budoucnost družstva bude řešena po skončení sezóny.  
Po zvážení všech okolností i možností je družstvo dorostenek zrušeno, nejlepší hráčky jsou 
uvolněny pro přestup a hostování do Přerova a Brna, ostatní jsou postaršeny a spolu s trené-
rem Františkem Ebergényim přecházejí do nově tvořeného družstva žen. V něm se tak sešly 
hráčky tří družstev dorostu. Nejstarší jsou ze skupiny, kterou převážně vedl Dominik Koukal, 
druhá skupina je z družstva založeného Danou Drnovskou a vedeného Vladimírem Dvořákem 
a nejmladší jsou postaršené dorostenky z družstva Jiřího Pospíšila. S přechodem Františka 
Ebergényiho do družstva žen je však spojena nutnost najít za něho náhradu u týmu žaček. Na 
místo trenéra tohoto družstva nastupuje mladý trenér Vojtěch Toul. 
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Družstvo žaček – sezóna 1996/97 
Stojící zleva: trenérka Jitka Dvořáková, Katka Zapletalová, Jana Leciánová, Denisa Jarmarová, 
 Jana Přikrylová, Lucie Pospíšilová, Simona Viktorínová, Lucie Neumanová, trenér Vojta Toul 

Dole: Jana Turoňová, Andrea Palisová, Míša Rezková, Zuzana Ebergényiová, 
 Aneta Velclová, Ilona Zahradníková 

Kromě těchto nepříjemných starostí má však výbor oddílu i starosti mnohem příjemnější. 
Družstvo mužů, na jehož trenérskou lavičku vedle asistenta Jiřího Forýtka usedl (na místo Ĺu-
bomíra Murína) bývalý hráč Dominik Koukal jun., obhájilo 2. místo ve 3. lize a vzhledem k to-
mu, že vítězné družstvo BK Jihlava se zřeklo postupu, právo postupu do 2. basketbalové ligy 
ČR získala Slavia VTJ Kroměříž. Nečekaný ale zcela zasloužený úspěch je dílem kolektivu, 
který nemá zářících hvězd, ale ani výrazných slabin a který tvořili hráči: Jiří Král, Zbyněk Za-
vadil, Milan Koukal, Tomáš Kulíšek, Vladimír Šimáček, Luděk Trdlica, Jiří Palčík, Rosťa Kaha-
ja, Petr Čada, Martin Novák, Tomáš Sedlák a Tomáš Šumbera. 
Aby byl úspěch kroměřížského mužského basketbalu ještě umocněn, podařilo se "B" družstvu 
mužů, pod vedením trenérské dvojice Žíla - Dvořák vybojovat 1. místo v OP II. třídy a zajistit 
tak postup "B" družstva do nejvyšší oblastní soutěže, která byla ještě před několika lety maxi-
mem pro "A" tým. 
Oceněním dobré práce basketbalového oddílu i všech nadšených dobrovolníků, kteří svojí pílí 
přispěli k tomu, že v Kroměříži je na zápasech 3. ligy lepší basketbalová atmosféra než na 
mnoha zápasech 1. ligy byla skutečnost, že basketbalový oddíl Slavia Kroměříž byl pověřen 
uspořádáním finálového turnaje Českého poháru. Semifinálová a finálová utkání byla nejen 
svátkem pro příznivce basketbalu, ale vydařená akce i odměnou všem, kdo se na jejím zajiš-
tění podíleli. Sváteční atmosféru ještě podtrhl historicky první přímý televizní přenos z naší ha-
ly, v němž ve finále Českého poháru porazil ICEC Opava Draky Brno a odvezl si z Kroměříže 
zlaté medaile. 
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Byla-li osmdesátá léta ve znamení úspěchů žákovských družstev, pak druhá polovina devade-
sátých let je zcela ve znamení úspěchů družstev dorostu a dospělých. Sezóna 1997/98 přináší 
rekordní rozmach kroměřížského basketbalu jak co do kvantity, tak co do kvantity. Do mistrov-
ských soutěží jsou přihlášeni muži "A" - 2. liga, muži "B" - nejvyšší oblastní soutěž OP I., muži 
"C" - SOP, starší i mladší dorostenci - Dorostenecká liga, minižáci - OP,  ženy - OP, mladší do-
rostenky - OP. K tomu je nutné připočíst start družstev žaček a minižaček, hrajících pod hla-
vičkou ŠSK Zachar v OP s trenéry J. Dvořákovou, V. Dvořákem, J. Zapletalovou a V. Toulem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo muži A – sezóna 1996/97 
Stojící zleva: trenér Dominik Koukal, Rosťa Kahaja, Jiří Palčík, Vladimír Šimáček,  

Luděk Trdlica, Petr Čada, Martin Novák, Tomáš Kulíšek, vedoucí družstva Jiří Forýtek 
Dole:Michal Koukal, Zbyněk Zavadil, Tomáš Šumbera, Vendula Forýtková, Milan Koukal,  

Tomáš Sedlák, Jiří Král starší a Jiří Král jun. 
Historického úspěchu dosahuje dorostenecký tým vedený Jiřím Němcem. Poprvé v historii 
staršího dorostu patří kroměřížští dorostenci, pro svoji poslední sezónu posíleni o Davida Ma-
chače z Přerova a Jardu Prášila z Uh. Hradiště, do absolutní české špičky a jejich utkání v ha-
lách Sparty a USK Praha, NH Ostrava, BK Pardubice či BCM Olomouc patří k vrcholné bas-
ketbalové podívané v kategorii staršího dorostu. Vrcholem sezóny se stává start na meziná-
rodním ocelářském poháru v Ostravě, kde kroměřížští basketbalisté v jednom ze svých nej-
lepších utkání ve své historii jako jediní ze 16 účastníků porazili i pozdějšího vítěze chorvatský 
KK Zrinjevac. 
Díky výborným výsledkům v základní i semifinálové části dorostenecké ligy se toto družstvo 
opětovně, stejně jako v kategorii mladšího dorostu, probojovalo na závěrečný turnaj o přebor-
níka ČR, který se hrál v Ústí nad Labem. Přestože družstvo svým výkonem nezklamalo a v 
utkáních se Spartou Praha a Vyšehradem jim k vítězství chyběl jen kousek toho štěstí, přece 
jen se únava z náročné sezóny na poměrně úzkém hráčském kádru podepsala a v konečném 
účtování družstvo na víc než 6. příčku nemělo. Tento historický výsledek se zrodil z desetileté 
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práce trenéra Jiřího Němce, který v roce 1988 začínal s přípravkou 20 hráčů a od roku 1990 
prošel s družstvem od minižáků až po starší dorost. Jeho trenérské práci se dostalo ocenění 
v závěru sezóny, kdy byl vybrán jako hlavní trenér výběru "Východ" na tradiční utkání ALL 
STARS JUNIOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo starších dorostenců – sezóna 1997/98 
6. místo na Mistrovství ČR 

Stojící zleva: trenér Jiří Němec, David Machač, Tomáš Šumbera, Ondřej Němec, 
 Jaroslav Prášil, Mirek Ráček, Petr Stoklasa 

Dole:Milan Svobodník, Radim Křemenek, Jan Šustáček, Tomáš Jüptner, Petr Málek  
Velmi dobře si vedli ve své druhé mistrovské sezóně také minižáci, kteří si pod vedením Marka 
Šikuly a Jiřího Krále vítězstvím v OP zajistili postup na přebor republiky, kde vybojovali 
7. místo a ukázali, že v dalších sezónách mohou pomýšlet i na příčky nejvyšší. Tento předpo-
klad také potvrdili a v následující sezóně 1998/99 se nejen v kategorii žáků probojovali mezi 
čtyři nejlepší v OP, ale ve své kategorii minižáků s přehledem OP vyhráli a po letech odmlky si 
zajistili účast na přeboru republiky, odkud si přivezli bronzové medaile za 3. místo v České re-
publice. 
U družstva mladších dorostenců končí svoji několikaletou trenérskou práci Michal Hoffman, na 
jehož místo nastupuje Josef Žíla. Díky finálovému umístění starších dorostenců má jeho druž-
stvo zajištěn start v dorostenecké lize i v další sezóně. Ta potvrzuje, že naši dorostenci jsou 
nejen věkově nejmladší, ale i bez potřebných herních zkušeností ještě nevyzrálí, což vyústilo 
v umístění na sestupovém místě a nutnost bojovat o setrvání v dorostenecké lize v kvalifikaci. 
Nově se tvořící družstvo žen úspěšně bojuje v OP i přesto, že je věkově absolutně nejmladším 
účastníkem. Pod vedením Františka Ebergényiho se v sezóně 1998/99 poprvé probojovalo do 
finálové skupiny OP. K oporám družstva patří Petra Jarošová, Luďka Joklová, Daniela Kláro-
vá, Milena Ebergényiová a Marcela Odložilová. 
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Družstvo minižáků – sezóna 1996/97 
Stojící zleva: trenér Marek Šikula, M. Ničajevský, J. Ambrož, M. Poledňák,  

P. Konečný, předseda BO Dominik Koukal, 
Uprostřed: D. Čup, O. Mikšík, M. Zubíček, J. Krátký, P. Bártík, 

Dole: asistent trenéra Jiří Král, M. Koukal, O. Šimko, M. Kuběna, J. Král, J. Šesták. 
Premiéra „C“ družstva mužů v SOP jen potvrdila, že od dob, kdy v této soutěži startovalo naše 
áčko, se tato nejnižší soutěž příliš nezměnila. Povětšinou malé a nevyhovující tělocvičny, silo-
vé pojetí hry a velmi slabí rozhodčí jsou samozřejmostí většiny utkání. Dosažené výsledky na-
značily, že až se hráči adaptují na specifika této soutěže, není pro ně postup do kvalitnější 
soutěže nedosažitelný. 
U družstva mužů „B“, které je tvořeno převážně mladými hráči, z nichž by měli vzejít posily pro 
druholigový „A“ tým, k čemuž mají v nejvyšší oblastní soutěži vhodné podmínky, došlo po něko-
likaleté úspěšné práci k ukončení činnosti trenérské dvojice. Josef Žíla se plně věnuje dorosten-
cům a Vladimír Dvořák je vytížen prací u družstva žaček ŠSK Zachar. Na místo trenéra nastu-
puje bývalý hráč Jaromír Petr, pod jehož vedením se družstvo drží ve středu tabulky OP I. 
Vstup do 2. ligy mají kroměřížští basketbalisté přímo impozantní. Po sérii vítězství na domácí 
palubovce v úvodu soutěže se dokonce na několik kol usazují na čele soutěže. Každé domácí 
utkání je svátkem pro příznivce basketbalu, na který se v hledišti haly schází 300 – 500 divá-
ků, což je návštěvnost, kterou od ligy žen v r. 1966 hala Slavia nepamatuje. Basketbal se stá-
vá nejen nejpopulárnějším ale i nejúspěšnějším sportem ve městě, což se projevuje i opako-
vaným vítězstvím v anketě o nejúspěšnější sportovní kolektiv dospělých i mládeže. Kromě-
řížští basketbalisté coby nováček soutěže, navíc s týmem, který má nejmladší věkový průměr 
ze všech 12. účastníků 2. ligy, se bez problémů kvalifikují do finálové skupiny a konečné 
4. místo v soutěži je víc, než očekávali i ti největší optimisté. 
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Družstvo žen – sezóna 1998/99 
Horní řada: P. Kopačková, A. Cagášková, J. Pokojová, D. Klárová, I. Tesaříková, M. Kotková, 

L. Joklová, R. Hradečná 
Uprostřed: B. Steigerová, M. Ebergényiová, P. Jarošová, M. Odložilová, trenér F. Ebergényi 

Dole: B. Jankových, D. Velinská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo muži A – sezóna 1997/98 
Stojící zleva:trenér Dominik Koukal, Michal Šušák, Radek Nečas, Luděk Trdlica, Jiří Palčík, 

Tomáš Janů, Martin Novák, vedoucí družstva Jiří Forýtek 
Dole: Ladislav Sokolovský, Jiří Král, Zbyněk Zavadil, Milan Koukal,  

Dimitar Trenkov, Tomáš Kulíšek 



 44

Všichni jsou si však vědomi, že obhájit umístění je vždy těžší než premiérový vstup do soutě-
že. Navíc, v nové sezóně 1998/99, je 2. liga o mnoho vyrovnanější než předchozí ročník.  
Všichni - hráči, trenéři i vedení klubu jsou odhodláni udělat vše pro to, aby rok 1999, tedy rok 
60. výročí kroměřížského basketbalu byl také rokem nejlepšího umístění družstva mužů v celé 
historii. Jestliže ve své první sezóně ve 2. lize těžili naši hráči především z domácí neporazi-
telnosti a body ze hřiště soupeřů byly jen světlou výjimkou, pak druhá sezóna potvrdila, že 
družstvo již setřáslo nováčkovský ostych a naučilo se vyhrávat nejen doma, ale i na hřišti sou-
peřů. Bez problémů si tak hráči zajistili opětovně účast ve finálové šestici a konečné umístění 
na 3. místě znamenalo splnění výkonnostního cíle. Díky tomu, že družstva, která se umístila 
před Slavií - „B“ tým NH Ostrava i Kaučuk Kralupy nereflektovala na přímý postup do nejvyšší 
soutěže, otevřela se před basketbalisty Slavie Kroměříž možnost postupu do nejvyšší soutěže 
v ČR – 1. ligy. 
Kroměřížský basketbal nemohl dostat krásnější dárek ke svému 60. výročí. To o čem genera-
ce hráčů, trenérů, funkcionářů i příznivců kroměřížského basketbalu snili, se na přelomu století 
stalo skutečností.  
 

 
Družstvo muži A – sezóna 1998/99 

Stojící zleva: Martin Novák, Václav Jemelka, Michal Šušák, Radek Nečas, 
 David Machač, Jiří Palčík, Ladislav Prášek 

Dole: trenér Dominik Koukal, Tomáš Kulíšek, Jiří Král, Radim Křemenek, Jan Pavlík,  
Tomáš Šumbera, Jan Danko, Zbyněk Zavadil, vedoucí družstva Jiří Forýtek 
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Do nového tisíciletí na vrcholu 
Kroměříž má 1. basketbalovou ligu! 
Po mnoha letech se příznivci kroměřížského basketbalu konečně dočkali. Do nového tisíci-
letí vstoupí Slavia jako člen basketbalové elity Mattoni NBL. Postup jí zajistilo historicky nej-
lepší umístění ve 2. lize, hlavně však vstřícnost městských zastupitelů, kteří významně pod-
pořili rozpočet na zajištění startu v nejvyšší basketbalové soutěži. V sobotu 18. září 1999 se 
tak zvedla prvoligová opona a v ligové premiéře se proti ambicióznímu nováčkovi, na jehož 
lavičce stál trenér Dominik Koukal jun. představil silný tým Opavy. Vyprodaná hala sledova-
la snaživý výkon svého celku, který byl především v první půli favoritovi z Opavy vyrovna-
ným protivníkem.  
V premiérové sezóně v Mattoni NBL tvořili kádr družstva rozehrávači Šumbera a Marek, na 
křídlech se střídali Šušák, Zavadil, J. Mužík, Klimeš, Hilšer a Medveď a pod koši bojovali 
Šimáček, Folprecht, Prášek, Machač a zahraniční posila Srdan Helbich. V domácím prostředí 
byli vždy šestým hráčem diváci, kteří dokázali vytvořit atmosféru, kterou Slavii záviděla většina 
ostatních účastníků Mattoni NBL. Bylo neskutečné, že do malé a stařičké tělocvičny na Koto-
jedské ulici se v řadě zápasů vešlo více jak 500 diváků. Hned týden po premiéře s Opavou při-
vítala Slavia na domácí palubovce další severomoravský celek NH Ostravu, kterou po fantas-
tickém týmovém výkonu, podpořeném střeleckým koncertem Helbicha, který nastřílel 36 bodů, 
porazili kroměřížští basketbalisté v poměru 85 : 75.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo muži A – Mattoni NBL 1999/2000 
Vzadu zleva: lékař A. Hrabec, trenér D. Koukal, T. Šumbera, J. Mužík, P. Klimeš,  

R. Hilšer, Z. Zavadil, J. Král, asistent J. Forýtek, vedoucí družstva J. Němec 
Vpředu: P. Medveď, M. Šušák, D. Machač, D. Folprecht, V. Šimáček, S. Helbich,  

M. Novák, masér L. Sedláček 
Premiérové vítězství nezůstalo nadlouho osamoceno a Slavisté si postupně připsali na své 
konto řadu dalších úspěchů. Pomohlo jim k tomu i posílení kádru, ve kterém se postupně ob-
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jevili T. Kneifl, P. Smažák, V. Jemelka a J. Král. Výraznou posilou byla i spolupráce se zkuše-
ným basketbalovým trenérem Janem Kozákem, který vypomáhal na lavičce domácích v jarní 
části Mattoni NBL. Při svém premiérovém startu nasbírala Slavie 9 vítězství, což ji zabezpečilo 
celkově 11 místo a start v baráži se Sokolovem. Tuto Slavie úspěšně zvládla a ligovou pří-
slušnost si udržela i pro další sezónu.  

 
Mattoni NBL – díl druhý 
Na druhý ročník v Mattoni NBL se Slavia poctivě připravovala. Stabilizoval se hráčský kádr – 
hlavní posilou však byl příchod zkušeného zahraničního trenéra Pradraga Benačka. Ten spolu 
s vedením klubu sestavil kvalitní kádr, který tvořili rozehrávači O. Marek, P. Smažák, T. Šum-
bera a J. Králík, na křídlech se střídali D. Panáček, J. Prášil, V. Synáček, M. Šušák, V. Jemel-
ka a Z. Zavadill, a podkošovou sestavu tvořili V. Šimáček, D. Machač, P. Kopunec, T. Kneifl, 
M. Ráček a M. Evangelitsis. Hlavním trenérem byl Predrag Beneček a jeho asistenty D. Kou-
kal a J. Král.  Lékařem družstva byl MUDr. A. Hrabec a masérem L. Sedláček.  
Pod vedením nového trenéra prošlo družstvo velmi kvalitní a náročnou přípravou a úvodní zá-
pasy nového ročníku Mattoni NBL dávaly naději, že by udržení v soutěži nemělo být pro Slavii 
problém. 

 
Družstvo muži A – Mattoni NBL 2000/01 

Vzadu zleva: V. Synáček, M. Šušák, D. Panáček, T. Kneifl, D. Machač, V. Šimáček, J. Prášil 
Vpředu: J. Jachan, L. Sedláček, J. Prokš, J. Němec, T. Šumbera, O. Marek, 

P. Smažák, J. Králík, K. Schwarz, O. Hrubeš, P. Benaček, J. Král 
Na konci listopadu však klíčové hráče provází série zranění, u řady z nich jako důsledek velmi 
intenzivní tréninkové zátěže. Svou daň si vybrala stará parketová podlaha v hale na Kotojed-
ské, která v kombinaci s tréninkovými dávkami ordinovanými trenérem Benačkem negativně 
ovlivnila klouby několika hráčů. Ještě větší starosti však vedení klubu přidělalo nenadále roz-
hodnutí trenéra Benačka předčasně (z rodinných důvodů) ukončit trenérské působení 
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v Kroměříži a ještě před koncem roku se urychleně vrátit k rodině do Prahy. Své rozhodnutí 
komentoval slovy: „Můžu jen poděkovat vedení, že mi umožnilo okamžitě ukončit smlouvu. 
Odcházím jako kamarád, zdejší diváci i hráči mi budou chybět.“ Klubové vedení tak muselo 
řešit nenadálý problém, kde sehnat náhradu na post hlavního trenéra, navíc v rozehrané sou-
těži, kdy má většina trenérů platné smlouvy. Po řadě jednání se jako jediná alternativa podařilo 
získat kroměřížského rodáka J. Prokše, který dlouhodobě působil v Ostravě.  
Výměna na trenérské lavičce, spolu s přetrvávajícími zdravotními problémy opor družstva se 
negativně odrazila na výkonech a hráče Slavie provázela série porážek. Vrcholem byla domácí 
prohra s Ústím n/L v poměru 101 : 103, která se zrodila po naprosto nepochopitelném výpadku 
v poslední čtvrtině utkání, do které domácí vstupovali s náskokem 23 bodů. Přesto tento náskok 
nestačil k vítězství. Ke zlepšení výkonů nepřispělo ani posílení kádru o rozehrávače Swartze 
z Košic a Schmidy z Ostravy. Dlouhý půst 13 utkání bez vítězství se podařilo prolomit až na 
konci února, kdy si Slávisté připsali dva body za domácí vítězství nad předposledním týmem ta-
bulky Nymburkem, na který Slavisté ztráceli již tři vítězství. Bylo to však poslední vítězství 
v tomto ročníku Mattoni NBL, jakož i jediné vítězství pod vedením trenéra Prokše, se kterým 
hráči společnou řeč nenašli. Po dvou sezónách tak skončilo působení v Mattoni NBL a Slavia 
sestoupila do 2. ligy.  
 
Na nové palubovce a s novým kádrem vstříc 2. lize 
Na nové palubovce v hale TJ Slavia se rozbíhá v září 2001 nová sezóna basketbalových sou-
těží. Družstvo mužů TJ Slavia Kroměříž nabízí v této sezóně svým věrným příznivcům celo-
státní 2. ligu. Do bojů vstupuje družstvo pod vedením nové trenérské dvojice J. Král a F. Eber-
genyi se zcela obměněným kádrem, ve kterém z prvoligové sestavy zůstali jen V. Šimáček, M. 
Šušák, J. Králík a T. Šumbera.  Novými tvářemi jsou přerovští odchovanci Kulíšek, Palčík a 
Jemelka a dále pak Medveď, Helekal a Novák a domácí odchovanci Mráz a Málek. Trenéři 
navíc mohli počítat s hostováním dřívějších posil Machače a Prášila, kteří odešli do ligových 
družstev.  
Vstup do soutěže se Slavii vydařil a po třech kolech se kroměřížští basketbalisté usadili na če-
le tabulky. Na pozici lídra se Slavistům tak zalíbilo, že si vedení v soutěži bez větších problémů 
udrželi až do konce základní části a do play-off nastupovali z prvního místa. Vstup do závě-
rečných bojů se však Slávistům vůbec nevydařil a z Plzně si dovezli výprask o 27 bodů, kte-
rému nezabránili ani nové posily Mužík, Marek a Chwaszcz. K odvetě na domácí palubovce 
nastupovali Slávisté sice plni odhodlání, ale ještě v poločase málokdo věřil v postup do dalších 
bojů. Excelentní byl výkon ve druhé půli, který v závěru přešel v exhibici znamenající vítězství 
93 : 55 a postup do semifinále 2. ligy.  
Semifinálový souboj s Chomutovem se hrál na tři vítězství a Slavia do něj vstoupila dvěma 
přesvědčivými vítězstvími na domácí palubovce. Na severu Čech kroměřížští basketbalisté 
potvrdili roli favorita a i přes porážku v první odvetě, v dalším utkání definitivně zlomili odpor 
soupeře a vrátili se do Kroměříže s postupem do finále 2. ligy, ve kterém je čekal náročný 
souboj s Olomoucí. Ten začala Slavie dvěma nečekanými prohrami na domácí palubovce a 
odjížděla k odvetám jen s malou nadějí. Přesto se nečekané stalo skutečností a dvě vítězství 
na palubovce olomoucké haly znamenaly návrat k rozhodujícímu utkání do haly na Kotojedské 
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ulici. Zápas roku pak Slavisté před vyprodaným hledištěm zvládli naprosto skvěle a vítězstvím 
90 : 71 si vybojovali nejen celkové vítězství ve 2. lize, ale i zasloužený návrat mezi českou 
basketbalovou elitu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo muži A – sezóna 2001/02 
Vzadu zleva: masér L. Sedláček, V. Šimáček, M. Šušák, D. Machač, J. Prášil,  

M. Novák, P. Medveď 
Vpředu: as.trenéra F. Ebergényi, lékař A. Hrabec, J. Mužík, O. Marek, J. Králík,  

O. Chwascz, R. Helekal, T. Šumbera, trenér J. Král 
Mattoni NBL – díl třetí 
Do třetice všeho dobrého – tak znělo heslo, s nímž vstupovalo nové vedení basketbalového 
oddílu, které nastoupilo po valné hromadě v červnu 2002. V čele basketbalového oddílu stanul 
Karel Fleischmann a kontinuitu v práci mu mělo pomoci udržet sedm statečných - Josef Merc, 
Jiří Němec, Martin Píža, František Ebergényi, Jaromír Petr, Milan Zubíček a Marek Šikula.  
Nové vedení basketbalového oddílu po svém nástupu poděkovalo hráčům za vzornou repre-
zentaci ve 2. lize a především trenérské dvojici J. Král a F. Ebergényi za historický úspěch, kte-
rým bezesporu bylo vítězství v soutěži s právem přímého postupu do Mattoni NBL.  Radost 
z úspěchů sezóny minulé však vzápětí vystřídaly starosti jak zajistit sezónu následující. Bylo 
nutné sehnat nejen trenéra s profesionální licencí, ale především vhodné posílení hráčského 
kádru, se kterým by bylo možné vstoupit do náročných bojů v Mattoni NBL. Nemalou starostí 
bylo také zajištění potřebných finančních zdrojů, na pokrytí nákladů spojených se startem 
v nejvyšší soutěži. 
Na trenérskou lavičku nastoupil zkušený prvoligový trenér Štefan Garba a do kádru, který vybo-
joval vítězství ve 2. lize, přibyla řada zkušených posil. Tou největší byl evidentně jeden 
z nejlepších střelců, kteří kdy běhali po ligových palubovkách a to Josef Jelínek. V dresu Slavie 
se také poprvé objevil basketbalový odchovanec USA Kelly Powe, který po odehrání úvodních 
kol Mattoni NBL nahradil pod košem Milorada Kmežiče, jehož požadavky byly nad možnosti 
kroměřížského klubu. Dalšími posilami byli Smažák, Kuzněcov, Kotián, Volný a Formánek.   
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Družstvo muži A – Mattoni NBL 2002/03 
Vzadu zleva: V. Kuzněcov, V. Šimáček, M. Šušák, D. Vuksanič, S. Hejrič, 

 L. Volný, trenér J. Král  
Vpředu: ved.družstva K. Fleischmann, P. Kotian, Z. Formánek, J. Jelínek, 

 P. Smažák, lékař. A. Hrabec 

Vstup do nového ročníku Mattoni NBL byl poznamenán probíhajícími obměnami v kádru, což 
se odrazilo na sehranosti základní sestavy. I přes řadu dobrých výkonů vždy v rozhodující 
chvíli něco chybělo a první vítězství si Slávisté připsali až v sedmém utkání na horké palubov-
ce pražských USK, kde na postu pivota poprvé nastoupila nová posila Chorvat Darko Vuksa-
nič. Bohužel to bylo jediné vítězství za první polovinu základní části, po které se Slavisté dělili 
o poslední příčku v tabulce s Pardubicemi. S takovým vývojem nebylo spokojeno ani vedení 
klubu, ani hráči natož věrní fanoušci. Vedení klubu po vzájemné dohodě ukončilo na přelomu 
listopadu a prosince smlouvu s trenérem Garbou a další přípravu družstva převzal Jiří Král. 
Ten v roli hlavního trenéra setrval až do konce sezóny, neboť žádný trenér s profi licencí ne-
měl o angažmá v Kroměříži zájem. 
V dalších zápasech přišlo herní zlepšení a Slávisté si drželi kontakt s týmy druhé šestky – 
Pardubice, USK, Ostrava, a Ústí n/L. Na konci února však do výsledků zásadním způsobem 
zasáhla chřipková epidemie, která těsně před důležitým duelem s Pardubicemi skolila většinu 
hráčů. V tom nejméně vhodném období přišel nejen herní, ale i tréninkový výpadek a jak se 
v konečném účtování ukázalo, právě tyto body rozhodly. Ve velmi vyrovnaných bojích o zá-
chranu nakonec Slavisté tahali za kratší konec, když v závěrečném účtování skončili se zis-
kem osmi vítězství na sestupovém místě jen díky horším vzájemným zápasům právě 
s Pardubicemi. Historie se však na nemoci neohlíží. Ani na třetí pokus se kroměřížským bas-
ketbalistům nepodařilo výrazně promluvit do pořadí v Mattoni NBL a opět jim bylo souzeno bo-
jovat o udržení. Tentokrát jim dopřáno nebylo. 
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Z Mattoni NBL do třetí ligy. 
Sestup z Mattoni NBL přinesl vedení klubu řadu starostí. Většina hráčů si před novou sezónou 
našla nové angažmá v ligových klubech a kádr, který v Kroměříži zůstal k dispozici pro ročník 
2003/04 neskýtal naději na úspěšné působení ve 2. lize. V tomto smyslu zvážilo klubové ve-
dení reálné možnosti hráčského kádru i ekonomického zajištění a rozhodlo o prodeji licence 
na start ve 2. lize ve prospěch Prostějova, výměnou za start ve třetí nejvyšší soutěži.  
Na trenérskou lavičku nově se tvořícího kádru usedli Zbyněk Zavadil a Jaromír Petr. Hráčský 
kádr pro boje ve 3. lize tvořili M. Ráček, T. Kneifl, T. Šumbera, M. Mráz, Z. Zavadil, R. Kahaja, 
T. Sedlák, T. Jüptner, P. Stoklas a P. Málek. Družstvo navíc doplnili hostující hráči z Brna M. 
Veverka, D. Musil a V. Sismilich. 
Nově utvořené družstvo se v průběhu sezóny nevyhnulo výkyvům ve své výkonnosti, přesto si 
na své konto připsalo řadu dobrých výkonů – např. jako jediní porazili celkového vítěze Proton 
Zlín. V průběhu roku navíc dostali příležitost i někteří nadějní dorostenci, posilou byli i hráči, 
kteří již v minulosti dres Slavie oblékali, jako Kulíšek, Čada a další. V závěrečném účtování 
obsadilo družstvo silný střed tabulky s možností nabídnout perspektivu kvalitním dorostencům 
z vlastní basketbalové líhně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo muži A – sezóna 2003/04 
Vzadu zleva: T. Kneifl, T. Kulíšek, T. Sedlák, Vladimír Mlčoch,  

Vpředu: trenér J. Petr, P. Stoklas, P. Čada, R. Kahaja, P. Málek 
Bez tvrdé práce nejsou koláče ani ve 3. lize 
Sezóna 2004/05 byla dokladem toho, že jen poctivá a systematická práce přináší ovoce 
v podobě dobrého basketbalu před plným hledištěm.  Oslabený kádr, slabší tréninková morál-
ka a jen povrchní přístup k řadě věcí vedly k tomu, že sezóna 2004/05 patřila v kategorii 
mužům k těm méně povedeným. Nedůslednost provázela nejen přípravu hráčů a zabezpečení 
družstva, ale projevovala se i v celkovém přístupu k basketbalu, k zajištění péče o diváky i 
v celkové společenské úrovni.  
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Tyto jevy se brzy odrazily i ve výsledcích a pro hrstku skalních příznivců nebylo překvapením, 
že ve výsledné tabulce po skončení soutěže figurovali basketbalisté Slavie Kroměříž na sestu-
povém 11. místě. Udržení třetiligové příslušnosti tak bylo jen otázkou, nakolik ostatní účastníci 
využijí práva startu v této soutěži nebo zdali se najde někdo, kdo by své místo postoupil ve 
prospěch Slavie. Nakonec v Kroměříži zůstala 3. liga i pro další sezónu, když své místo po-
stoupila Poruba.  
 
Z dorostenecké ligy rovnou mezi ostřílené třetiligové kozáky 
Do nové sezóny 2005/06 vstupovalo družstvo mužů ve zcela novém složení.  Na trenérské la-
vičce se vedle J. Krále usadil R. Daniel, který souběžně trénuje i starší minižáky. Jádro nově 
postaveného hráčského kádru tvořili bývalí dorostenci, kteří úspěšně reprezentovali kroměříž-
ský basketbal v dorostenecké lize. Tyto doplnili zkušení hráči Stoklas, Mráz, Šumbera a Toul. 
Část sezóny se družstvo mohlo spolehnout i na podporu  Kahaji a Málka. Mladé družstvo se 
v náročných bojích nevyhnulo řadě výpadků, kdy např. jeden den porazili suverénně vedoucí 
Ždár n/S a vzápětí prohráli s beznadějně poslední Jihlavou. Obdobně v důležitém zápase 
v Mohelnici vedli již o 18 bodů, přesto z utkání odcházeli se sklopenou hlavou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo muži A – sezóna 2005/06 
Zadní řada zleva: O. Mikšík, P. Stoklas, M. Ničajevský, J. Ambrož, O. Večerka, 

 M. Toul, R. Khaja 
Vpředu: trenér J. Král, V. Toul, J. Král ml., T. Šumbera, M. Poledňák, 

O. Zapletal, P. Málek, as.trenéra R. Daniel 
Rozhodující moment však přišel těsně před závěrečnými boji, kdy nepříjemné zranění vyřadilo 
ze hry dva klíčové hráče – Šumberu a Mráze.  Lze s jistotou říci, že by záchranářské práce 
s jejich účastí dopadly určitě jinak. V důležitých bojích tak zůstala veškerá tíha odpovědnosti 
na hráčích, kteří ještě v uplynulé sezóně oblékali dorostenecký dres a uhráli tolik, kolik bylo 
v jejich možnostech. V součtu to stačilo opět jen na 11. místo, přičemž je od 8. místa dělily 
pouhé dva body. Bohužel za daného stavu to znamenalo sestup do oblastních soutěží. 
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Třetí liga v Kroměříži zachována 
Udržení celostátní soutěže i pro další sezónu se opětovně podařilo zajistit díky tomu, že Šum-
perk neměl o start ve 3. lize zájem a své místo postoupil ve prospěch kroměřížských basket-
balistů. 
Pro další sezónu se musel trenér J. Král smířit s tím, že studijní povinnosti neumožní některým 
hráčům pravidelnou účast na tréninku. Kádr navíc definitivně opustili bratři Toulové a R. Kaha-
ja, kteří přešli do béčka, čímž se věkový průměr družstva snížil na 20,3 roku. Určitou posilou 
měli být hostující hráči z Brna a Olomouce, bohužel i ti mohli absolvovat jen páteční trénink, 
což se podepsalo pod skutečnosti, že se družstvo v kompletní sestavě scházelo zcela ojedině-
le. Tréninkové jednotky v nekompletní sestavě rozhodně nepřispěly k větší sehranosti jak 
v útoku, tak především v obraně. Individuální příprava nemohla nahradit chybějící manko 
v nácviku herních kombinací a v nejednom zápase to bylo znát. 
I přes tento handicap zvládalo družstvo s nejnižším věkovým průměrem třetiligové boje bez 
větších problému a po celou sezónu si drželo umístění v horní polovině tabulky a na závěreč-
nou 9. příčku spadlo až v posledních kolech, kdy opět pro zranění – tentokrát zlomeninu nosu, 
chyběl nejzkušenější hráč T. Šumbera.  
Většinu zápasů odehrála „králova družina“ v sestavě: P. Stoklas, M. Mráz, J. Ambrož, 
D. Hrdina, O. Večerka, M. Ničajevský, R. Malinský, J. Krátký, M. Koukal, M. Poledňák, 
T. Šumbera J. Král jun. a J. Hůlka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Družstvo muži A – sezóna 2006/07 

 Zadní řada zleva: P.Stoklas, M. Mráz, J. Ambrož, D. Hrdina, O. Večerka, 
M. Ničajevský, R. Malinský 

Vpředu: J. Krátký, M. Koukal, M. Poledňák, T. Šumbera, J. Král ml., J. Hůlka,  trenér J. Král, 
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Třetí liga v novém kabátu 
Před zahájením sezóny 2007/08 prodělaly basketbalové soutěže ČBF malou reorganizaci 
s tím, že nejvyšší soutěž Mattoni NBL se hraje jako samostatná plně profesionální soutěž 
a všechny ostatní soutěže se číslují jako ligy ČBF. Tím se z dřívější 3. ligy stává liga 2., byť se 
stejným složením i stejnou strukturou. Novinkou pak je, že se po skončení základní části hraje 
nadstavbové play-off, které určí celkového vítěze a tedy postupujícího do 1. ligy.  
Na nově pojmenovanou soutěž se připravovalo „A“ družstvo mužů velmi pečlivě, zvláště když 
byly úspěšně završeny jednání o posílení hráčského kádru. Pro novou sezónu mohl J. Král 
počítat s opravdu kvalitní posilou, kterou byl dlouholetý prvoligový hráč a reprezentant Jan Si-
tař. Příslibem byl i start vynikajícího střelce Ivo Melichárka z kádru Protonu Zlín.  
Již přípravné zápasy naznačily, že se kroměřížští příznivci basketbalu mají znovu na co těšit. 
Mix dravého mládí a zkušené basketbalové rutiny nabízel pohledný basketbal a bylo jasné, že 
Slavia má na to, aby bojovala o přední příčky tabulky. Základní částí nové soutěže prošli Slá-
visté zcela suverénně a s přehledem si zajistili postup do závěrečných bojů o 1. – 4. místo. 
Tím bohatě splnili výkonnostní cíl a vzhledem k tomu, že postupové ambice byly limitovány i 
nedostupností podmínek pro start ve vyšší soutěži, využil trenér boje v play-off k tomu, aby dal 
příležitost mladým hráčům ke sbírání zkušeností s tím, že po vzájemné dohodě již nechal od-
počívat zkušeného J. Sitaře i další. Celkově 4. místo v závěrečné tabulce bylo nejlepším vý-
sledkem od sestupu z Mattoni NBL i příslibem do budoucna.  

Družstvo muži A – sezóna 2007/08 
Zadní řada zleva: J. Hůlka, M. Ničajevský, J. Ambrož, P. Hřebačka, J. Sitař, M. Mráz 

Vpředu: trenér J. Král, I. Melichárek, M. Poledňák, J. Král ml., T. Šumbera,  
M. Koukal, as. trenéra R. Daniel 
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Jen nadšení a dobrá vůle studentů na vše nestačí 
Do nové sezóny vstupovalo družstvo mužů s velmi oslabeným kádrem. Z družstva odešli čtyři 
nejzkušenější hráči – Sitař, Šumbera, Mráz a Melichárek a bylo zřejmé, že více jak boj o udr-
žení nelze od zbytku kádru očekávat. K tomu se přidala i dlouholetá bolest kroměřížského 
basketbalu, kterou je tradiční odchod hráčů na studia mimo Kroměříž s tím, že se hráči sejdou 
ke společnému tréninku pouze v pátek. Za daných podmínek nebylo divu, že se družstvo po-
týkalo s nedostatečnou sehraností, která se zřetelně promítla i do výsledků. 
Závěrečné účtování pak znamenalo nelichotivou skutečnost – umístění na posledním 
12. místě skupiny C 2. ligy ČBF a s tím spojený sestup do oblastních soutěží. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo muži A – sezóna 2008/09 
Zadní řada zleva: M. Poledňák, R. Malinský, J. Novák, J. Ambrož, M. Novák, J. Král ml. 

Vpředu: R. Jordán, R. Stančík, M. Skopal, M. Koukal, trenér J. Král,  
 
KROMĚŘÍŽSKÝ BASKETBAL TO NENÍ JEN ÁČKO MUŽŮ 
Muži „B“ jako na houpačce 
Činnost i výsledky „B“ družstva mužů jsou v jednotlivých letech poznamenány obměnami 
hráčského kádru i složením trenérských dvojic. První sezóny nového tisíciletí bojuje toto druž-
stvo se střídavými úspěchy v nejvyšší oblastní soutěži, avšak v sezóně 2003/04 již tuto soutěž 
pod vedením trenérů M. Hoffmana a M. Čapka neudrželo a sestupuje do OP II.  
Pro nadcházející sezónu 2004/05 se na trenérské lavičce usadí dvojice J. Merc a M. Mlčoch 
s tím, že k dispozici mají kombinovanou sestavu tvořenou staršími hráči, doplněné o současné 
dorostence. Hráčský kádr se potýká s opakovanými absencemi a po třech diskvalifikacích je 
družstvo ze soutěže vyřazeno a sestupuje do nejnižší krajské soutěže. Pro další sezónu 
2005/06 se k družstvu z áčka přesouvá trenérská dvojice J. Petr a Z. Zavadil, jakož i někteří 
hráči a nově sestavený kádr snadno vybojuje 4. místo ve své skupině SOP.  



 55

Stabilizace trenérské práce, jakož i další posílení kádru přináší ovoce v následující sezóně 
2006/07, kdy družstvo svoji skupinu SOP jasně vyhrává a zajišťuje si postup do OP II. V další 
sezóně pak jako nováček patří mezi přední týmy, čehož důkazem je i celkové 4. místo 
v soutěži, dosažené s hráčským kádrem, jehož věkový průměr je 27 let. Bohužel žádný hráč 
nemá ambice ani vůli zabojovat o místo v sestavě „A“ týmu.  

Družstvo muži B – sezóna 2008/09 
Zadní řada zleva:T. Jüptner, Z. Zavadil, P. Stoklas, M. Toul, J. Hřebačka, L. Polášek, R. Kahaja 

Vpředu: trenér J. Petr, M. Palička, R. Jordán, R. Stančík, V. Balog, P. Málek, R. Dostálek 
 
Ani ženy nechtějí stát stranou 
Na přelomu tisíciletí je obdobím opětovného vzestupu ženského basketbalu v Kroměříži. 
Nově utvořené družstvo žen navázalo v sezóně 1999-2000 na minulou sezonu a polepšilo 
si v celkovém umístnění o jedno místo – skončilo na 5. místě oblastního přeboru JM. Čin-
nost ukončily Cagášková, Hradečná a Pokojová. Družstvo bylo doplněno o dorostenky 
Ebergényiovou Zuzanu, Palisovou Andreu a Rezkovou Michalu. 
Sezóna 2000-01 byla pro ženskou část basketbalové Slavie Kroměříž nejúspěšnější sezó-
nou od ligové éry šedesátých let. Dvaadvacet hráček ve věku od 14 do 26 let bylo rozděle-
no do dvou družstev, a to do družstva žen a družstva starších dorostenek. Obě družstva 
startovala v příslušných kategoriích oblastního přeboru jihomoravského kraje. Činnost obou 
družstev zabezpečovali v podzimní polovině soutěže trenér Ing. František Ebergényi a jeho 
asistent Ing. Vítězslav Tesařík a od 2. ledna 2001 v jarní polovině soutěže pak trenér Ing. 
Karel Fleischmann. 
Velkého úspěchu dosáhlo také družstvo starších dorostenek, které, ač bylo ze všech nejmlad-
ší, po postupu z 2. místa v podzimní východní skupině závěrečnou finálovou část s přehledem 
vyhrálo a získalo titul Přeborník jihomoravského kraje a právo startu v dorostenecké lize. O 
tento ojedinělý úspěch kroměřížského dívčího basketbalu se zasloužily hráčky Lucie Červin-
ková, Zuzana Ebergényiová, Karolína Chvátalová, Denisa Jarmarová, Magda Kotková, Mi-
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chaela Koupilová, Pavla Netopilová, Andrea Palisová, Lenka Patloková, Michaela Rezková, 
Jana Sedláčková, Barbora Steigerová, Tereza Zbořilová a Aneta Zehnulová. Je škoda, že 
s ohledem na malý počet hráček družstvo účast v dorostenecké lize v sezóně 2001/02 přene-
chalo SKB Zlín. Po skončení sezóny dvě nejstarší hráčky (Kotková a Steigerová) přešly do 
družstva žen, čtyři další zanechaly aktivní činnosti (Červinková, Netopilová, Rezková a Zehnu-
lová), družstvo nebylo kým doplnit a tak činnost družstva starších dorostenek musela být před-
časně ukončena.  
Družstvo žen v tomto ročníku významně promluvilo do bojů na předních příčkách tabulky. Cel-
kově skončilo na 4. místě, a to je nejlepší umístění v posledních letech. Družstvo postupně 
dozrávalo, bylo vhodně  doplňováno dorostenkami a předpokládalo se, že v dalších letech 
může úspěšně zasáhnout do bojů o prvenství v oblastním přeboru a tím i o postup do 3. ligy 
žen. Oporami družstva byly Milena Ebergényiová, kapitánka Luďka Joklová, Daniela Klárová, 
Marcela Odložilová a Ivana Tesaříková. Doplňovaly je Bohdana Jankových, Petra Jarošová, 
Pavlína Kopačková a Denisa Velínská. Doplnění kádru zkušenou Lenkou Mizerovou ze Zlína 
bylo až do jejího zranění výrazným posílením. Významně se v družstvu žen prosadily i mladší 
a starší dorostenky Karolína Chvátalová, Denisa Jarmarová, Magda Kotková, Andrea Palisová 
a Barbora Steigerová, které, pokud vydrží v tréninkovém úsilí, by mohly být do budoucna pří-
slibem pro kroměřížský ženský basket. 
Poslední sezona stávající generace basketbalistek Slavie začala pod vedením ing. Fleisch-
mana, pak převzal tým Tomáš Pavelka, trenér z Přerova, aby konec sezony družstvo dohrálo 
pod vedením Františka Ebergényiho. Slavia skončila v této sezoně v druhé polovině tabulky. Po-
lovina hráček ukončila studium v Kroměříži a odešla na vysoké školy. Dorostenky přešly do SKB 
Zlín, některé hráčky skončily a tak se sezona dohrála již s minimálním počtem hráček. K odehrá-
ní další sezony se nenašel dostatečný počet hráček a tím toto družstvo ukončilo své účinkování. 
 
Dorostenci – naděje i perspektiva 
Za silnou generací ročníku narození 1980, která se dokázala prosadit mezi absolutní českou 
dorosteneckou elitu byla hráčská mezera a nejbližším ročníkem byli hráči roč. nar. 1986, které 
basketbalovým základům učil Marek Šikula. Ten se od r. 2001 plně věnoval minibasketbalové 
základně, takže práci s ročníkem 1986 zúročil Martin Píža, který s těmito hráči vybojoval v r. 
2002 dorosteneckou ligu. V sezóně 2002/03 tak měl kroměřížský dorostenecký basketbal opět 
své zastoupení v celostátní soutěži, ve které vybojovali velmi pěkné 4 místo s bilancí 12 vítěz-
ství a 10 porážek. Na výsledku se podíleli hráči M. Alexa, J. Ambrož, J. Balog, M. Budík, D. 
Čupr, J. Fišnar, J. Hůlka, M. Klár, M. Koudelníček, J. Krátký, M. Ničajevský, L. Polášek, M. Po-
ledňák, M. Snídal, O. Zapletal, M. Zubíček. 
Pro další sezónu došlo k obměně hráčského kádru, přičemž mladší hráči ještě nedosahovali 
výkonnostní úrovně svým předchůdců, proto družstvo staršího dorostu startovalo v sezóně 
2003/04 jen v OP Jižní Moravy s tím, že někteří hráči startovali i za A nebo B družstvo mužů. 
Nasbírané zkušenosti přispěli k tomu, že v závěru sezóny družstvo vedené dvojicí J. Král a M. 
Zubíček úspěšně absolvovalo kvalifikaci o dorosteneckou ligu v ročníku 2004/05. 
Pro start v dorostenecké lize usedl na trenérskou lavičku vedle Jiřího Krále Radoslav Daniel, 
který měl souběžně na starosti družstvo minibasketbalu „lvíčata“ (roč. 1992/93). 
V dorostenecké lize zúročil silný ročník 1987 své dovednosti a mezi 12 účastníky obsadil 
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v celkovém hodnocení 3. místo. Bohužel celý hráčský kádr přešel pro nadcházející sezónu do 
kategorie mužů a soutěž staršího dorostu nebyla ze strany Slavie obsazena. Jejich nástupci 
mohli vzejít z hráčů roč. 1990/91, kteří již třetí sezónu sbírali zkušenosti v žákovských soutě-
žích a do soutěže OP mladšího dorostu je vedla trenérská dvojice M. Píža a J. Sigmund. 7. 
místo v OP mladšího dorostu bylo výrazem reálných možností tohoto výběru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo mladšího dorostu – sezóna 2005/06 
Vzadu zleva: P. Luběna, M. Konečný, V. Balog, T. Křížek, D. Hrdina, O. Staněk, ??? 

Vpředu: M. Bisaha, M. Skopal, T. Sigmund, J. Vykydal, P. Šťastný, trenéři J. Sigmund a M. Píža 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žáků – sezóna 2005/06 
Vzadu zleva: J. Mrázek, L. Podaný, D. Šromota, M. Ondra, F. Gremlica, 

 A. Staňa, L. Konečný, L. Pivoda 
Vpředu: D. Ničajevský, A. Halaška, T. Hromada, J. Vavruša, J. Petrák, 

M. Lejsal, J. Podaný, trenér R. Daniel 
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V průběhu sezóny ukončil své trenérské působení M. Píža a s přípravou družstva vypomáhali 
M. Zubíček, J. Král a R. Daniel. V následující sezóně došlo ke stabilizaci hráčského kádru a 
družstvo vedené J. Králem a J. Sigmundem vybojovalo 2. místo v OP JM.  
Za nimi se již o své místo na slunci hlásili první absolventi minibasketbalové a basketbalové 
akademie, kteří s basketbalem začínali od r. 2001 pod vedením M. Šikuly. Dravá „lvíčata“ si 
v kategorii U16 pod vedením R. Daniela a J. Hůlky vybojovala titul přeborníka Jižní Moravy 
s právem startu v kvalifikaci o dorosteneckou ligu. Tuto úspěšně zvládli a čekaly je náročné li-
gové boje.  
V dorostenecké lize katetů 2007/08 se naše „lvíčata“ neztratila a to i přes skutečnost, že kádr 
oslabil odchod tří kvalitních hráčů do silnějších klubů. Po 4. místě v základní skupině, bylo 6 
místo v play-off příslibem do budoucna. Radost z dosažených výsledků částečně kazila sku-
tečnost, že hráčský kádr družstva byl velmi úzký a tíha většiny utkání visela na několika jed-
notlivcích. Jejich starší kolegové – junioři U18, startovali v OP JM a pod vedením J. Krále a M. 
Zubíčka vybojovali 3. místo ze 12. účastníků 

 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo juniorů U18 – sezóna 2007/08 
Vzadu: F. Gremlica, P. Šťastný, T. Kuchtíček, V. Minařík, T. Kadlec, J. Mrázek 

Vpředu: trenér R. Daniel, J. Petrák, P. Luběna, J. Vavruša, I. Pavličík, R. Domasta 
Pro sezónu 2008/09 si družstvo juniorů U18 díky úspěšnému vystoupení v kvalifikaci opět 
zajistilo účast v 1. lize juniorů. Na úvod sezóny se zúčastnili olympiády mládeže ve Vídni, 
kde ve finále zvítězili nad družstvem z USA, což byl pro všechny přítomné nezapomenutel-
ný zážitek. Do ligy juniorů nastupovali v oslabené sestavě, neboť po úspěšné loňské se-
zónně družstvo opustili opory D. Ničajevský a L. Pivoda a jejich výkonnostním cílem bylo 
udržet ligovou příslušnost. Druhé místo v základní skupině a následný postup mezi osm nej-
lepších družstev juniorské ligy bylo více, než všichni očekávali.  
Jako pomyslná třešnička na dortu byla pro juniory na přelomu roku účast na mezinárodním 
turnaji v Sarajevu, kde změřili síly s družstvy ze Švýcarska, Německa, výběrem Sarajeva a 
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reprezentací Bosny. I zde skvěle reprezentovali jak kroměřížský, tak i český basketbal a 
druhé místo v celkovém pořadí bylo všem zaslouženou odměnou.  
 
Práce s mládeží je vklad do budoucnosti 
Mládežnické košíkové byla v rámci basketbalového oddílu TJ SLAVIA Kroměříž vždy věnová-
na velká pozornost.  Navíc před prázdninami roku 2001 došlo k malému klubovému „zemětře-
sení“, jehož výsledky se mohou po několika letech výrazně projevit i v soutěžích dospělých. 
Výbor basketbalového oddílu TJ Slavia Kroměříž totiž v květnu 2001 schválil dlouhodobý Pro-
gram rozvoje basketbalu dětí a mládeže. Jeho cílem je vytvoření posloupnosti chlapeckých 
basketbalových družstev od přípravky (2. ročník ZŠ) až po kategorii „mladých mužů“ U20 
(4. ročník SŠ). Program zahrnuje spolupráci basketbalového oddílu a „partnerské“ základní 
školy Zachar v Kroměříži. 
Již v rámci tohoto programu byla v září 2001 zahájena činnost nového minibasketbalového 
družstva „sršni“. Postupem času vznikalo každým rokem další družstvo: „kamzíci“, „tygříci“, 
„orlíci“, „vlčata“, „jestřábi“, „panteři“ a konečně v září 2008 „delfíni“.  
Za uplynulé období získaly tyto týmy mnohé vynikající úspěchy, ať již v mistrovských soutě-
žích nebo v přátelských turnajích. Nejvýraznějším úspěchem práce s mládeží v našem klubu 
je pak přiznání statutu „Sportovní středisko v basketbale chlapců“, kterým Česká basketbalová 
federace (jež tento projekt pod garancí MŠMT ČR řídí) od 1. ledna 2009 náš klub ocenila a za-
řadila nás mezi 20 nejlépe hodnocených klubů v ČR z hlediska péče o mládež (do kategorie 
žáků U14 – tedy sedmáků, pro něž je tento projekt určen). 

Družstvo kadetů  U16 – sezóna 2008/09 
Vzadu zleva: J. Moravčík, J. Jordán, J. Helis, I. Pavličík, T. Herman, J. Gremlica, M. Fuksa 

Vpředu: trenér M. Šikula, R. Pavelek, M. Mrázek, O. Švec, 
D. Kalousek, P. Kaliňák, as. trenéra M. Tupý, 
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Družstvo „SRŠNI“ bylo založeno v září 2001, jako družstvo tehdejších žáků 2. ročníku ZŠ. 
V průběhu jeho existence se o jeho basketbalový progres starali trenéři M. Šikula, D. Koukal, 
M. Hoffmann a především dlouholetý trenér kroměřížských družstev Vladimír Dvořák, který si 
tým vzal na starost od kategorie mladších minižáků v sezóně 2004/2005.  
V kategorii mladších minižáků chlapci obsadili v oblastním přeboru Olomoucké oblasti 3. mís-
to. Družstvo „sršňů“ si svůj vrchol prožilo v kategorii starších minižáků, v níž dokázalo zvítězit 
v oblastním přeboru jižní Moravy a probojovat se až do předkola Mistrovství ČR, i když brány 
finále již chlapcům zůstaly uzavřeny.  
Družstvo „KAMZÍCI“ bylo založeno v září 2002, jako družstvo tehdejších žáků 2. ročníku ZŠ. 
Jeho činnost je spojena s trenéry M. Šikulou, M. Pížou a M. Hoffmannem. „Kamzíci“ se zlepšu-
jí postupně. V kategorii nejmladších minižáků se chlapci v oblastním přeboru Olomoucké ob-
lasti umístili na 3. místě, v kategorii mladších minižáků na stříbrné příčce a v kategorii starších 
minižáků již kamzíci v této soutěži zvítězili. Stejně jako jejich předchůdci „sršni“ v předkole mis-
trovství ČR sice neuspěli, ale na Festivalu minikošíkové ve Žďáru nad Sázavou kamzíci doká-
zali vybojovat cenné 6. místo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo žáků – přeborník jižní Moravy 2007/08 
Vzadu: D. Kalousek, M. Pražák, M. Janoštík, J. Podaný, V. Zavadil, J. Helis, J. Moravčík 

Vpředu:R. Hovězák, O. Švec, M. Mrázek, V. Navrátil, R. Pavelek, D. Osina, trenér M. Píža 
Po neúspěšné kvalifikaci o účast v žákovské lize „kamzíci“ v kategorii žáků U14 dokázali zví-
tězit v oblastních přeborech jižní i střední Moravy (trenér Martin Píža). V sezóně 2008/2009 
chlapci sbírají zkušenosti v dorostenecké lize kadetů U16 (společně se „sršni“) a nyní bude zá-
ležet jen na nich, zda-li je dokáží v příští sezóně opět ve stejné kategorii náležitě prodat. Oče-
kávání jsou vysoká. 
Družstvo „TYGŘÍCI“ bylo založeno v září 2003, jako družstvo tehdejších žáků 2. ročníku ZŠ. 
Na činnosti družstva se podíleli trenéři M. Šikula, J. Král mladší, M. Hoffman, F. Ebergényi a 
především K. Geprtová. 
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S trenérkou Katkou Geprtovou mají „tygříci“ spjaté své minižákovské působení, v němž tým 
vybojoval tituly přeborníků jižní i střední Moravy a především 4. a 6. místo v celorepublikových 
Festivalech minibasketbalu, aby poté chlapci (již vedení Markem Šikulou) v kategorii starších 
minižáků zvládli předkolo Mistrovství ČR (na třetí pokus, po předchozí neúspěšné snaze sršňů 
a kamzíků, kterým to ještě nevyšlo) a v závěrečném finálovém turnaji Mistrovství ČR starších 
minižáků v Šumperku v květnu 2008 obsadili výborné 5. místo. V letošní sezóně se po zvlád-
nutí kvalifikace o účast v žákovské lize v kategorii žáků U14 „tygříci“ přejmenovali na „tygry“ a 
pod vedením Františka Ebergényiho reprezentovali náš klub v žákovské celostátní soutěži, 
v níž vybojovali 7. místo v moravské skupině. 
Družstvo minibasketbalu „ORLÍCI“ bylo založeno v září 2004, jako družstvo tehdejších žáků 
2. ročníku ZŠ. Na činnosti družstva se podíleli trenéři M. Šikula, M. Píža, F. Ebergényi a pře-
devším M. Posolda. 
„Orlíci“ ve svých výkonech nijak nepokulhávají za předešlými týmy, když dokázali vždy zvítězit 
v oblastním přeboru Olomoucké oblasti a tím postoupit na závěrečný turnaj nazvaný nově „Ná-
rodní finále v minibasketbalu“, kde v kategorii nejmladších minižáků skončili 12. a o rok později 
v kategorii mladších minižáků byli celkově šestí. V květnu 2009 se rozhodne, zda-li „orlíci“ na-
podobí své předchůdce „tygříky“ postupem na závěrečný turnaj Mistrovství ČR starších mini-
žáků, protože účast v předkole již chlapci mají zajištěnu vítězstvím v oblastním přeboru střední 
Moravy starších minižáků (k tomu se orlíci ještě umístili na 2. místě v jihomoravské oblasti). 
Tým aktuálně vedou trenéři Martin Posolda a František Ebergényi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Družstvo Orlíků – sezóna 2008/09 
Vzadu: trenér M. Posolda, Jakub Ženčák, Jakub Skácel, Tomáš Koukal,  

Daniel Posolda,Jan Hlobil, Jan Vybíral  
Vpředu: Ondřej Vašíček, Radek Bartoš, Martin Nábělek, Josef Daněk, Jan Butula 
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Družstvo minibasketbalu „VLČATA“ bylo založeno v září 2005, jako družstvo tehdejších žáků 
2. ročníku ZŠ. Na činnosti družstva se podíleli trenéři M. Šikula, J. Král a především J. Sigmund. 
„Vlčata“ kormidlovaná Jaroslavem Sigmundem se ve své premiérové loňské sezóně prokou-
sala k vítězství v oblastním přeboru Olomoucké oblasti a poté až k 4. místu v Národním finále 
nejmladších minižáků a kluci jsou nažhavení letos své postavení ještě vylepšit. Cestu mají vy-
dlážděnu vítězstvím v oblastním přeboru mladších minižáků oblasti střední Morava. 

Družstvo Vlčat – sezóna 2008/09 
Vzadu: trenér J. Sigmund, L. Šimůnek, L. Mauer, M. Pobořil, R. Voňka, D. Posolda,  

J. Hlobil, P. Bartošík, M. Blata, J. Farkaš 
Vpředu: A. Majcharák, J. Pivoda, K. Glemba, M. Nábělek, J. Paulus, F. Sigmund,  

M. Sedlář, J. Škrob, T. Kubík, asistent trenéra M. Sigmundová 
Družstvo minibasketbalu „JESTŘÁBI“ bylo založeno v září 2006, jako družstvo tehdejších žá-
ků 2. ročníku ZŠ. Na činnosti družstva se podíleli trenéři M. Šikula, J. Král, D. Šamko, K. Ge-
prtová a především J. Sigmund a V. Dvořák. 
Tým „jestřábů“ plachtí také k pozoruhodnému úspěchu v nejmladších minižácích, když právě 
v této kategorii může v družstvu působit i hodně kluků z družstva „vlčat“. Suverénní vítězství 
v zápasech oblastního přeboru střední Moravy je velkým příslibem do Národního finále 
nejmladších minižáků začátkem května 2009. Tým vede Vladimír Dvořák ve spolupráci 
s Jaroslavem Sigmundem. 
Naplno pracují i přípravky. Starší „panteři“ jsou tvořeni převážně letošními třeťáky a učí se 
dvojtakty pod vedením trenérské dvojice David Šamko a Martin Píža. Benjamínky oddílu a 
nejmladšími baskeťáčky jsou pak „delfíni“, které první písmenka basketbalové abecedy učí 
poznávat Karel Fleischmann, Jiří Král a Eva Kranzová.  
V rámci družstev „Programu rozvoje basketbalu dětí a mládeže“ jsou každoročně vyhlašováni 
nejužitečnější hráči. Toto cenné uznání, které mohou hráči obdržet jen jednou v životě, po-
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stupně obdrželi v roce 2005 Michal Mrázek (kamzíci), v roce 2006 Jakub Gremlica (sršni), 
v roce 2007 Pavel Kulhavý (kamzíci) a v roce 2008 Jiří Domanský (tygříci). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo Jestřábi – sezóna 2008/09 
Vzadu: as.trenéra J. Sigmund, O. Michalec, M. Pobořil, V. Trdlica, P. Bartošík,  

D. Suchánek, P. Šváblík,, M. Legát, O. Frýdl, M. Matyáš 
Vpředu: Z. Raška, M. Ženčák, M. Miklík, T. Vodák, M. Staněk, F. Sigmund,  

S. Tesařík, M. Ladický  

Družstvo Delfíni – sezóna 2008/09 
Vzadu: trenér K. Fleischmann, K. Michálek, J. Koukal, I. Havlíček, J. Poisel, 

 M. Slováček, T. Posolda, D. Doležel 
Uprostřed: M. Škrabala, M. Michalčík, F. Paciorek, P. Augustin, T. Kučera, P. Dřímal, L. Vavruša 

Vpředu: Š. Kranz, V. Toul, A. Uherka, J. Kranzová, K. Nábělek, F. Kounický 
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Je velmi příjemné popisovat v předchozích řádcích úspěchy našich týmů v celostátních soutě-
žích v minibasketbale, do kterých se družstva musí kvalifikovat vítězstvími v oblastních přebo-
rech. Ale před chlapci stojí další a náročnější výzva - uspět v žákovských a navazujících do-
rosteneckých kategoriích. A především je tu stále přítomný velký otazník do budoucnosti – po-
daří se nám veškerou dosavadní práci s mládeží zúročit v mužské kategorii? Mládežnický 
basketbal ve SLAVII Kroměříž čeká dramatická pětiletka, po níž snad, v době oslav pětase-
dmdesátin kroměřížské košíkové, budeme moci být opět hrdí na vykonanou práci.  
 
Ani děvčata nechtějí zůstat pozadu 
Vedle práce s chlapeckými výběry se úspěšně rozvíjí také dívčí družstva a to především díky 
práci trenérů Pavla Koukala a Ladislava Kusaly. V rámci Projektu rozvoje basketbalu, schvále-
ného výborem oddílu v r. 2001 je z iniciativy Pavla Koukala a jeho ženy založeno družstvo dí-
vek roč. 1994/95, které po dvouleté přípravě sbírá první zkušenosti v sezóně 2003/04. V ná-
sledujícím roce, vzhledem k nedostatku družstev v kategorii minidívek na Jižní Moravě, startují 
naše malé naděje v oblastních soutěžích Olomocké a Moravskoslezské oblasti, přičemž obsa-
dí 1. a 2. místo v těchto soutěžích. V následující sezóně své umístění ještě vylepší a kvalifikují 
se na Festival minibasketbalu mladších i starších minižaček. 

Družstvo starších minižákyň 
Vzadu zleva:  K. Marková, N. Holíková, M. Luběnová, A. Kučerová, L. Jeřábková,  

E. Koukalová, J. Mutlová, K. Jeřábková, trenér P. Koukal  
Uprostřed: M. Trávníčková, D. Hicklová, J. Kočařová, S. Kalčíková, 

 N. Světlíková, E. Lukašíková, T. Michalcová, K. Kováčová 
Vpředu: B. Pelikánová, B. Podešvová, B. Petrová, M. Maňásková 
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Družstvo starších žákyň 
Vzadu zleva: T. Michalcová, K. Jeřábková, E. Koukalová, 

 J. Mutlová, L. Jeřábková, A. Kučerová, G. Kubíková 
Vpředu: B. Podešvová, B. Petrová, E. Lukašíková, K. Kováčová, 

 M. Trávníčková, I. Rumpová, M. Maňásková 
V roce 2005 zakládá trenér Ladislav Kusala pod názvem „Hvězdičky“ přípravku dívek naro-
zených v r. 1996 a mladší, dále 3 děti ještě z mateřských škol, dále z 1 a 2 ročníku základ-
ních škol. V tomto věku procházela děvčata všesportovní přípravkou a jako začínající spor-
tovci se zatím družstvo nezapojuje do mistrovských soutěží. 
Nejvýznamnější události v první, náborové sezoně byla účast na turnajích v soutěžích do-
vednosti s míčem a rychlosti v Lipníku, Prostějově, Piešťanech, ve Staré Turé a v Kyjově. 
Dne 21.6.2006 byl uspořádán v tělocvičně SZŠ na „Zacharu“ veliký závěrečný mezinárodní 
turnaj v dovednostech s míčem, v atletice a v gymnastických cvičeních. Ve všech pěti disci-
plínách se naše děvčata umístnila na prvních místech. Byla to doba sbírání zkušeností a 
seznamování se s pravidly basketbalu. 
V další sezóně 2006/07 se příprava zaměřila již na basketbalovou specializaci a specifickou 
dovednost umění ovládání míče ve všech herních činnostech. V tomto věku prochází děv-
čata všesportovní přípravkou, nabíráním obecné kondice, vytrvalosti a speciální basketba-
lové rychlosti. Jako začátečníci se ani v této sezoně družstvo nezapojuje do mistrovských 
soutěží. Cílem je s družstvem odehrát co nejvíce sportovních přípravních utkání v dresu 
Slavie Kroměříž v domácím prostředí ale i na vícedenních turnajích mimo domov. Družstvo 
Hvězdiček se formuje ve složení P. Jurmanová, A. Legátová, V. Domanská, K. Levíčková, P. 
Kříčková, K. Karásková., P. Přikrylová, K. Šulková, A. Němečková, H. Kratochvílová, L. Noha-
vová, M. Jurmanová, D. Opravilová, S. Švagerová, A Symerská, P. Symerská,  N. Opravilová,  
P. Lhotáková.  
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Družstvo Hvězdiček – sezóna 2008/09 
Vzadu zleva: T. Mlýnková, A. Legátová, P. Čepcová, P. Jurmanová, B. Pelikánová,  

P. Lhotáková, A. Symerská, H. Kratochvílová 
Vpředu: trenér L. Kusala, S. Švagerová, K. Azcotková, L. Nohavová, 

A. Němečková, P. Přikrylová, D. Opravilová 
Třetí sezona 2007/2008  
Svoji premiéru v basketbalových soutěžích si nejmladší minižákyně odbyly v sezóně 
2007/08, kdy startovaly v OP Jižní a Střední Moravy a v obou se umístily na 2. místě. Tímto 
umístěním si zajistily účast na Národním finále nejmladších i mladších minižaček. 
Všechna mistrovská utkání se hrála v tělocvičně ZŠ Slovan, kde má družstvo svoji tréninko-
vou základnu. Následně z těchto umístnění si vybojovalo účast na Přeboru ČR nejmladších 
MINI v Pardubicích a v mladších MINI v Praze. V Pardubicích družstvo skončilo na 6. místě 
z 12 družstev a v Praze naše družstvo skončilo na 13. místě ze 16 účastníků. První účast 
našich hráček na vrcholové soutěži tak skončila úspěšně.  
Získané zkušenosti zúročily Hvězdičky v sezóně 2008/09, když si díky umístění v základní 
skupině OP zajistily postup v obou soutěžích do finálové elitní čtyřčlenné skupiny, kde se 
utkaly s družstvy Kyjova, Valosunu Brno, Lanžhota a Gambrinusu Brno.  
Konečné umístnění našeho družstva v kategorii mladších MINI bylo po vítězství v Brně na 
konečném třetím místě za kompaktními družstvy Žďáru n.S. a Valosunu Brno. Vzhledem 
k našim podmínkám a k okolnostem lze toto umístnění pokládat za veliký úspěch.  
Konečné umístnění našeho družstva v kategorii starších MINI na 4. místě bylo ovlivněno 
především záměrem trenéra nasbírat cenné zkušenosti v těžkých utkáních s věkově starší-
mi soupeři. Tento záměr se úplně nevydařil vzhledem častým absencím našich hráček, pře-
vážně ze zdravotních důvodů.  
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Střípky osobních vzpomínek a zážitků z kroměřížského basketbalu 
Vzpomíná Jarmila Plintovičová /Zapletalová/ 

Protektorát Čechy a Morava. Válka. Omezené možnosti sportování. Na 
zdejším gymnáziu však jsou dívčí i chlapecká družstva košíkářů. Píše se 
rok 1943. Na podzim do naší třídy - tehdy je to dívčí kvarta C - přišla 
septimánka Vlasta Svobodová, provdaná Pavlová, s tím, že potřebují 
doplnit dívčí družstvo. A tak jsme ty, které měly zájem, začaly pod jejím 
vedením trénovat. V té době zde hrála i Dana Kolářová, pozdější repre-
zentantka ČSR. 

A první utkání? Už nevím, zda to bylo pod hlavičkou gymnázia nebo již S.K.Haná. (Pod tímto 
názvem jsme později hráli my i chlapecká družstva). Měly jsme tmavočervená úpletová trička s 
modrým proužkem u krku a na ramenou (dodala je paní Zoufalá, která měla na Riegrově nám. 
obchod s galanterním zbožím). První zápasy byly v sokolovně v Kojetíně. Výsledek nic moc. 
Obě družstva nastřílela do 30 bodů. Koš byl za 2 body, za trestný hod 1 bod. Trojkové koše 
neexistovaly, i když se zdálky střílelo. Našim trenérem byl Dalibor Trpík z družstva mužů. Jez-
dilo se vlakem, v zimě v nevytopených vagonech, často i s rozbitými okny. 
 Po osvobození, začátkem června 1945 uspořádali sportovci velký sportovní den. S průvodem 
od hotelu Straka na Rejdiště. Tam sehráli muži, dorostenci i ženy ukázkové utkání v košíkové. 

… a ještě vzpomínka na Toničku 
V padesátých letech po dobu asi 20 let byla Tonička Přibylová po-
jmem v ženské košíkové. Z počátku sama jako hráčka, později hráč-
ka a současně trenérka dívčí minikošíkové. A jaká trenérka. Stačilo, 
aby se někde objevila na ulici a už bylo kolem ní spousta "jejich" děv-
čátek. Věnovala tomuto sportu prakticky celý svůj volný čas. 
Byla vedoucí obchodu  "U Meinlů“ (ve Vodní ul.) s odpolední prodejní 
dobou do 18té hodiny a sobotním a někdy i nedělním prodejem. Ale 
nic jí nebylo zatěžko. Vždy obětavá, pracovitá, žádnou brigádu nevy-

nechala, ať už to bylo při stavbě tělocvičny, či budování četných, dnes již neexistujících hřišť 
pro košíkovou.  
Z počátku neměl oddíl v Kroměříži vhodnou tělocvičnu na zápasy. Dojíždělo se na "domácí" 
hřiště nejprve do Gottwaldova, později do Přerova. Kolikrát Tonička sehnala i nákladní auto, 
aby odvezlo hráčky i s trenérem na utkání. A jako hráčka? Hrávala pravidelně na levém křídle. 
Měla svou "parketu", odkud ve velmi plochém úhlu z dálky střílela neuvěřitelné koše o desku! 
Nezištná rozehrávačka, unikala pod košem, po křídle i středem, vracela se i za zdánlivě ztra-
ceným míčem. Dovedla perfektní dlouhou přihrávku přes celou tělocvičnu k soupeřovu koši. I 
když na družstvo padl útlum, nevedlo se mu, snažila se rozehráváním, běháním a důsledným 
vracením vyburcovat děvčata k lepší hře a k protržení smůly, která se lepila na paty. Známé 
bylo i procento jejich úspěšně proměněných trestných hodů a střelka jednoruč z velké šestky. 
Bylo i období, kdy jí soupeř do zápisu připisoval fauly jiných hráček, aby družstvo oslabili o vý-
bornou hráčku a bojovnici. 
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Kolika lidem pomohla svou přítomností, účastí, slovem, ba i hmotně. Neustále skromná ve 
svém osobním životě. A žádnou legraci nepokazila, nikdy nebyla škarohlíd, dovedla odpouš-
tět, sama ke každému krajně ohleduplná. 
Dodnes jméno TONIČKA je známé a žije ve vzpomínkách jejích žijících spoluhráček, jejích 
bývalých svěřenkyň a i mnoha lidí, kteří se pohybovali kolem kroměřížské košíkové. 

… Luboš Macek /Macan/ 
Iniciátorem vzniku mužského basketbalu byl profesor Čeněk Malý. Za-
čátkem padesátých let vzniklo dorostenecké mužstvo z hráčů gymna-
zia Kroměříž, jehož působnost se omezila na okolní Gymnazia  (Pře-
rov,  Holešov, Vyškov, Vsetín, Val.Meziříčí a Olomouc). Družstvo tehdy 
tvořili Macek, Obruča, Šimčák, Mohelník, Kratochvíl, Bartůsek, Bartel, 
Vítek a Kamenčák. Později pod hlavičkou DSO Slavoj Kroměříž se stu-
denti probojovali do celostátního finále mistrovství republiky v Ostravě 
a Žilině s celkovým umístěním na 5 místě. Družstvo tehdy vedl již Lu-
boš Macek.  
Současně s tímto dorosteneckým družstvem vzniklo družstvo mužů a následným spojením 
obou těchto týmů se utvořil silný celek, který reprezentoval Moravu na spartakiádě DSO 
Slavoj. V tomto celostátním finále obsadil 5. místo, které se konalo v Houšťce u Mladé Bo-
leslavi. Trenérem byl Bohumil Zoufalý. Se jmenovanými dorostenci přibyli do týmu ještě Ja-
roslav Bořuta, Karel Gregor, Otakar Zapletal, Jaroslav Ingr (Guffi) a Ladislav Zapletal (Pin). 
Toto společné mužstvo obsadilo o rok později v Piešťanech dokonce 4. místo (1953). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B+B aneb Basketbal a Bajda – kdysi nerozlučné spojení 
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V běžných podmínkách bylo mužstvo pravidelným účastníkem krajského přeboru Jihomo-
ravského kraje a v období šedesátých let po provedené reorganizaci a sjednocení tělový-
chovy již hrálo pod hlavičkou Slavia Kroměříž.. Kádr mužstva mužů tvořili hráči Bartůsek, 
Bořuta, Ingr, Otakar Zapletal, Kamenčák, Macek, Mohelník, Obruča, Gregor, Štarha, Bartel, 
Mikula, Jachan, Zoufalý, Sukup a příležitostně i tři posily z vojenského armádního mužstva, 
které v té době vzniklo. Umístění v KP kraje bylo závislé na pravidelných trenincích, ome-
zených časově studiem či zaměstnáním hráčů a probíhaly jen v sobotu a neděli. Přesto si 
mužstvo udržovalo minimálně střed tabulky a vedlo tvrdé zápasy s mužstvy Hodonína, Ky-
jova, Gottwaldova a dalších. Tréninky v té době vedli Bohumil Zoufalý (Cufek), ing. Lubomír 
Macek (Macan) a profesor Seidl. 

 Výkonnost některých hráčů však umožnila reprezentovat družstvo mužů v řadě zápasů 
(prof. Bořuta, ing. Karel Gregor, ing. Lubomír Macek) kraje. Jejich podíly na vítězných utká-
ních nebyly nahodilé. Nevýhodou všech domácích zápasů byla hřiště. Největší hřiště pod 
střechou byla tělocvična v Seminárce,ostatní byla pod širým nebem (městský stadion, stará 
Sokolovna, hřiště na Bajdě a hřiště na Hané), kde jsme byli závislí na počasí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Družstvo mužů 
C. Obruča, V. Zapletal, L. Zapletal, L. Macek, K. Gern, ??? 

 
… Bohumil Zoufalý – „Cufek“ 

V poválečných letech patřila košíková mezi tzv. letní sporty. Tělocvičny 
byly malé a nevyhovující. Na letních hřištích se nejen trénovalo, ale 
hrávala se i mistrovská utkání. Venkovní hřiště si parta kolem basket-
balu musela připravovat sama. V Kroměříži jich bylo několik. Na leh-
koatletickém stadionu, na rekreačním středisku Haná, na Bajdě a na 
Starém sokoláku. Vždy muselo ustoupit jiným investičním záměrům 
města. Poslední velké stěhování před vybudováním tělocvičny na 
Kotojedské ulici bylo na Starou sokolovnu, kde se na kvalitním kurtu 
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hrávaly mistráky. Stará sokolovna měla i zázemí šaten, sice dřevěných, vonících po téru. 
Do patra se muselo po strmých dřevěných schůdcích, na hřišti tekla z jediné sprchy studená 
voda. K trénování byly dva šněrovací míče, každý jiné velikosti. Gumové míče byly přidělo-
vány od basketbalové federace, podle výkonnosti družstva po jednom či dvou kusech. Ven-
ku se s nimi netrénovalo, aby se neodřely a dlouho vydržely. Vybudovat venkovní hřiště tak, 
aby na něm po dešti nestála voda a dalo se hned hrát, bylo umění. Ale nadšení hráčů, hrá-
ček, kamarádů, přátel, rodinných příslušníků a nástup na úpravu prostoru, kde by se dalo 
regulérně hrát, bylo veliké a překonávalo všechny překážky. Stará sokolovna viděla i mezi-
národní utkání s Niebelungem Wien a také s Orbisem Praha, mistrem ČSR. 
... a jak se domlouvaly zápasy?  
V době neexistence mobilních telefonů, mailů a jiné vyspělé techniky, v době, kdy se na te-
lefonní spojení čekalo i několik hodin a posílaly se telegramy, pak mohlo dojít také k tomu, 
že jednou jsme přijeli do Prahy na zápas s Orbisem Praha o týden dřív. Stadion zavřený, 
nikde nikdo. 20 minut znamenalo kontumační výhru. A protože většina hráček Orbisu byly 
reprezentantky ČSR, tak jsme se s tím rádi smířili. Bohužel podle propozic jsme udělali 
chybu my, a abychom nemuseli přijet za týden znovu a ušetřili finance, sehnali jsme druž-
stvo soupeře a zápas se odehrál. V této době se nedostávaly žádné diety, každý se stravo-
val ze svých vlastních zásob, spalo se v turistických ubytovnách nebo přímo v sokolovnách, 
kde se hrálo. Všechno to bylo o velkém nadšení pro basketbal. Jindy, zase v Košících jsme 
dohráli zápas a v trenýrkách jsme běželi na nádraží, aby nám neujel rychlík. Průvodčí měl 
porozumění, že najednou byla z vagonu převlékárna. 
...a jaký je rozdíl v trénování mužů a žen? No prostě veliký. U žen nikdy nevíte, jak se dané 
situaci přizpůsobí, jak ji budou řešit. Proto také jsou tak velké rozdíly ve výkonnosti v jed-
nom utkání. Muži mají přednost v tom, že se sami chtějí naučit různé technické kousky a 
uplatnit je ve hře.  Ale nervy pracují v každém utkání ať mužů či žen stejně. 

… Zdena Seidlová 
Mé vzpomínání na začátky ženské ligové košíkové v Kroměříži je spo-
jeno s rokem 1948, kdy po vysokoškolském studiu přišla do Kroměříže 
Marta Charvátová. Založila v Sokole oddíl žen, které si chtěly zacvičit 
a trávit příjemně čas mezi přáteli.  
Marta byla mladá tělocvikářka a také výbor-
ná angličtinářka, sportovkyně tělem i duší. 
Ovládala moderní způsoby výuky tělesné 
výchovy a po zavedení košíkové do osnov 

školní těl. výchovy ji hned začala učit na Reálném gymnáziu a orga-
nizovala třídní turnaje dívek i hochů. V roce 1950 bylo sloučeno Ma-
sarykovo reálné gymnázium a Benešovo gymnázium a prof. Charvá-
tová zde učila TV i angličtinu. Zaujetí  studentů pro košíkovou bylo 
tak velké, že jsme ještě dobrovolně odpoledne chodívali do tělocvič-
ny, kde nás trénoval spolužák Otík Zapletal. Také cvičení žen  v So-
kole se stále více obohacovalo o košíkovou. Základ družstva tvořily: 
Tonička Přibylová, Jarmila Zapletalová,  

  Marta Charvátová 
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Miladka Urválková, Zdena a Míla Polachovy. Postupně začaly košíkovou trénovat. Trenérství 
se ujal Bohumil Zoufalý "Cufek".  
V roce 1952 začalo hrát družstvo krajský přebor, přišly další hráčky Zdena Klimáková, Hanka 
Malaníková a později mladší Jitka Dvořáková, Olga Spáčilová, Helena Gregorová, Blanka Za-
pletalová aj. Družstvo se v roce 1954 probojovalo do 2. ligy, kde 11 let bojovalo na špici, 4x 
jsme byly druhé, 3x třetí. Novinové titulky psaly "Věčně druhá Kroměříž". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Družstvo žen 
Vzadu zleva: Buchtíková, Stráníková, Spáčilová, Polachová, Vaňková, Drnovská 
Vpředu: Lachendrová, Přibylová, Koukalová, Svaťa Polach, Popelková, Žůrková 

Pro úspěšné družstvo žen bylo potřeba postavit novou tělocvičnu. První zápasy jsem odehrály 
pod hlavičkou Slavoje Kroměříž, později TJ Slavia, která dokončila stavbu tělocvičny na Koto-
jedské ulici. Naše nejlepší hráčka a duše kroměřížské líhně košíkové Tonča Přibylová, byla 
vedoucí prodejny Meinl, se vsadila s architektem ing. Frajtem o 2 kg kávy, kterou dostane, 
když budeme druhou polovinu sezóny hrát mistráky pod vlastní střechou. Podařilo se to, ale 
všichni jsme se přičinili. Nejen muži, ale i ženy oddílu šalovali střechu tělocvičny, drátkovali 
parkety, uklízeli po zednících a chystali tělocvičnu k předání. Při otevření tělocvičny proběhlo 
místní derby Slavia-Dukla. Nejlepším střelcem byl "Šára" Karel Gregor, který nastřílel tehdy 37 
bodů. Dokonce zde proběhl i slavnostní tah Sportky s novináři a reportéry. 
2. ligu jsme hrály se střídavými úspěchy, ale vždy na špici tabulky. Základ družstva tvořila vý-
borná rozehrávačka Tonička Přibylová, pivotmanka Jarmila Zapletalová, v obraně sestry Polá-
chovy a na křídlech Zdena Seidlová a Hanka Malaníková. Kádr družstva se postupně doplňo-
val o další hráčky Jitku Dvořákovou, Olgu Spáčilovou /byla to nejmladší obrana ve 2.lize/ He-
lenu Gregorovou, Anku Kostihovou, Danu Drnovskou, rychlé křídlo Milenu Vlčkovou, Vášu 
Kozlovou, Hanku Žůrkovou, Drahu Novosadovou, Jarku Elgartovou, Božu Zapletalovou, Dag-
maru Zoufalovou, Evu Capíkovou a další mladší hráčky. Trénovaly jsme pod vedením respek-
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tovaného a klidného trenéra "Cufka" Bohumila Zoufalého 2x týdně, o víkendech hrály mistrov-
ské zápasy po celé republice. Bylo to namáhavé, ale byly jsme mladé a zažily hodně legrace v 
dobré partě. Měly jsme i své věrné diváky, kteří chodili na každý zápas. 
Své domácí rozhodčí jsme neměly. Přemlouvaly jsme naše muže, aby si udělali zkoušky roz-
hodčích. Splnil je ing. Jiří Koukal a Staňa Vítek. Jirkovi jsme často vyčítaly, že píská proti nám. 
Vetovaly jsme  např. rozhodčího Pokorného z Brna, za kterého jsme dohrávaly zápas ve třech. 
Jednou v Přerově musel ukončit předčasně zápas pro nedostatek hráček na hřišti. Také tvrdil, 
že naše pivotmanka nepřeběhne trestné území za povolené 3 vteřiny. Náš trenér sledoval dě-
ní v košíkové, znal se s renomovanými ligovými trenéry. Učil nás nové herní systémy a naše 
hra byla založena na rychlém protiútoku, který prakticky nebylo možné bránit. Jedna až dvě 
dlouhé přihrávky Toničky, Míly, Jitky nám přinášely úspěchy ve hře. Ne každý dovedl takto 
přesně přihrát. 

Družstvo žen úspěšně bojovalo ve 2. lize, ale ne-
bylo to snadné. Domácí zápasy jsme nemohly 
hrát v Kroměříži. Nebylo zde žádné regulérní hřiš-
tě. Tréninky byly v tělocvičně Reálky (dnes peda-
gogická škola) a v seminárce (dnes Arcibiskupské 
gymnázium). Proto se stala našim domácím hřiš-
těm tělocvična v Přerově, kde jsme dojíždě-
ly/většinou na korbě náklaďáku, který předtím roz-
vážel pečivo/ 1x týdně trénovat a o víkendu zde 
hrály mistrovské zápasy. Nejblíže postupu do 1. 
ligy jsme byly v roce 1963-64. Ale na domácí pů-
dě nás porazila NHKG Ostrava. Doma nás vždy 
svazovala nervozita a zodpovědnost, venku jsme 
často hrávaly lépe. O rok později v roce 1965 
jsme byly úspěšnější a splnily si svůj sen. Za 
dobrou reprezentaci města nás Městský národní 
výbor vyznamenal medailí "Za zásluhy o rozvoj 
města" a zápisem do Knihy cti města Kroměříže 
s příslibem, že nás podpoří v 1. lize. Bylo složité 

doplnit družstvo. Z družstva odešla pivotmanka Marie Štanglicová a Emča Vlčková, Hanka 
Žůrková nedostala po ukončení studia na SpgŠ umístěnku v Kroměříži. Družstvo trénovalo 
poctivě 3x týdně. Účastnilo se turnajů v Košicích, Kyjově, Přerově, Gottwaldově. Absolvovalo 
tvrdé soustředění a 23. a 24. října jsme sehrály v 1. lize první utkání a to s Lokomotivou Brati-
slava a Slovanem Bratislava. Ligová premiéra přilákala do tělocvičny více jak 400 diváků. 
Avšak v lize jsme zaplatily nováčkovskou daň a z ligy jsme vypadly. Většina hráček zanechala 
závodní činnosti, nebo přestoupila do jiných oddílů. Družstvo doplnily mladší hráčky, které ješ-
tě krátce vedl trenér B. Zoufalý. Po ukončení trenérské kariéry se odstěhoval i s rodinou do 
Lysé nad Labem. 

Hráčská opora družstva Tonča byla také vzornou trenérkou žaček i dorostenek i při své zá-
vodní činnosti. Věnovala se košíkové denně, jezdila s hráčkami na zápasy, turnaje, o prázdni-
nách pro ně organizovala soustředění a jiné akce. Její přínos pro kroměřížskou košíkovou byl 
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příkladný a to neušlo pozornosti trenérů a oddílů po celé republice. Tonička však byla věrná 
Kroměříži a všichni moc litovali jejího odchodu za rodinou do německého Regensburgu. 
V Kroměříži se v té době také organizovaly odborářské turnaje smíšených družstev v koší-
kové a některé hráčky posílily družstva na svých pracovištích. Za školství hrávala Jitka Dvo-
řáková, Zdena Seidlová. Za Pal-Magneton Olina Jenerálová, Helena Zapletalová aj. 
A tak skončila jedna éra ženské ligové košíkové v Kroměříži, ale také jedna životní etapa 
všech hráček a trenéra, kteří se čas od času scházejí, aby si zavzpomínali  nejen na spor-
tovní zápolení, ale hlavně na přátelství, které přetrvává dodnes. 

..Tonička a její začátky s trénováním 
 Na trénink žen na Staré sokolovně v roce 1957 se chodila dívat 
skupinka děvčat. Vyzvala jsem je, ať si jdou hodit na koš. A už ta-
dy byl základ družstva mladších dorostenek, jehož oporou později 
byly: Anička Kostihová, Helča Buchtíková, Hanka Žůrková. Tehdy 
také vznikl nápad založit družstva malých děvčátek, z nichž by se 
později doplňovalo družstvo žen. Zašla jsem do základní školy Pa-
lackého a oslovila jsem ředitelku, zda by chtěla jejich škola spolu-
pracovat. Tak jsme oslovily děvčata ze 3. tříd, aby přišla na výbě-
rový trénink. Na Starý sokolák tehdy přišlo velké množství děvčat 

a po namáhavém tréninku jich zůstalo asi 30. Za rok trénování jsme začaly jezdit na turnaje 
v Přerově, Lipníku, Kyjově. Jedno družstvo hrálo za Slavii a dvě za Palackého školu. Děv-
čata si vzájemně pomáhala s učením, aby měla dobré známky. Jinak by je v sobotu na zá-
pasy ze školy neuvolnili. 
Děvčata hrála s velkým nadšením. Byla to prima parta. Byla jsem až moc přísná, to přizná-
vám, ale bez uvědomělé kázně by to nešlo /Tonička dokázala poslat z nádraží oporu druž-
stva, protože neměla třeba čepici nebo teplé spodní prádlo-pozn. hráček/. Jak žačky přešly 
do dorostenek, tak jsme se účastnily řady turnajů, absolvovaly náročná soustředění v Ta-
trách a odehrály zdařilé i méně úspěšné mistrovské zápasy. Po letech trénování některé z 
nich zůstaly basketbalu věrné - hrály dorosteneckou ligu nebo začaly hrát za ženy. Po od-
chodu Cufka do Lysé nad Labem byl s ženskou košíkovou konec, ale v loňském roce jsem 
na Dni basketbalu viděla, že dívčí basketbal v Kroměříži vytváří velmi dobrou základnu pro 
rozvoj ženského basketbalu v Kroměříži. V to pevně věřím. 
                                                                             Tonča Přibylová /Regensbur 

 Jak jsem rozhodl utkání 
Nerad vzpomínám na pana Josefa Večerku, všemocného správce tělocvičny TJ SLAVIA 
Kroměříž, který v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století dělal vše proto, aby 
nám sportování znepříjemnil. 
O to víc rád vzpomínám na basketbalový oddíl SLAVIE, kde se mě zkušení trenéři a hráči –
MUDr. Otík Zapletal, Karel Fleischmann, Jiří Jachan, bratři Jiří a Dominik Koukalovi, Vojta 
Martíšek a kamarád Jarda Střechovský – snažili zasvětit do krásné hry, basketbalu. Nepatřil 
jsem mezi ty, kteří oplývali rychlostí, vytrvalostí a pravidelnou účastí na tréninku, a proto 
nebylo divu, že jsem se na hrací ploše objevoval jen sporadicky. 
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V Břeclavi, kraji vinné révy a horkokrevných fanoušků, kde butylka vína vypitá před utkáním 
byla samozřejmostí, jsem dostal šanci nastoupit v dresu SLAVIE. Šlo o hodně. Zápas byl vel-
mi vyrovnaný, všichni dobří hráči zranění a vyfaulovaní. Zbýval jsem já a do konce utkání jed-
na minuta. Kapitán Vojta Martíšek pronesl osudovou větu: „Hrát půjde Laďa …“ Vběhnul jsem 
na hřiště v červených, po domácku ušitých trenýrkách. Diváci už byli „nažhavení“. Snad 
z pýchy i radosti a snahy ukázat, co dovedu, se stalo neskutečné. S míčem nahraným spolu-
hráčem jsem se rozběhl na vlastní koš, přeslechl jsem křik z lavičky – „vole, kam to běžíš“ – a 
parádně zavěsil do vlastního koše a ve prospěch soupeře rozhodl utkání. 

Vladimír Vidimský - Mnichov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Družstvo žen „HOŠVALE“ ( hopsající švarné lady) - turnaj v Kyjově 
Vzadu zleva: Křižková, Jenerálová, Zapletalová, Dvořáková, Kozlová, 

Vpředu: Antošová, Navrátilová, Vránová, Klárová 
 

Rekord z kroměřížské palubovky 
Kroměřížská palubovka se zapsala do historie českého basketbalu nejen svou dřívější, ši-
roko daleko pověstnou kluzkostí, ale i jedním výsledkem, který nemá v basketbalových sou-
těžích obdobu.  
K mistrovskému utkání OP mužů přijeli do Kroměříže dne 17. listopadu 2002 hráči Nového 
města na Moravě s pouhými 5 hráči a to ještě jeden z nich nebyl zdravotně v pořádku. Od 
první chvíle bylo zřejmé, že jedinou snahou hostí je, co nejdříve se vyfaulovat. To se jim 
podařilo již ve 12. minutě prvního poločasu, když na ukazateli skóre svítil stav 44:2. Jediný 
koš hostí zaznamenal Petr Nepustil, který v souladu se svým jménem své spoluhráče k ni-
čemu nepustil. Již na začátku druhé čtvrtiny tak museli rozhodčí zápas ukončit pro nedosta-
tek hráčů družstva hostí. I tak může vypadat basketbal.  
Zaznamenal Jiří Němec 
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Spolupráce oddílu se školami a ODPM  odstartovala budoucí úspěchy  
V novodobé historii kroměřížského chlapeckého basketbalu, o níž se chci s vámi podělit, má 
své nezastupitelné místo spolupráce oddílu zejména se dvěma základními devítiletými školami 
a s tehdejším Okresním domem pionýrů a mládeže v Kroměříži. Dovolte mi proto, milí čtenáři, 
abych vás několika slovy uvedl do tehdejší situace, do doby, kdy to všechno začalo.  
Začátkem sedmdesátých let minulého století pronikl i k nám do ČSSR z USA nový sport pro 
děti mladšího školního věku – minibasket. V basketbalovém oddílu vzniklo roce 1970 první 
minibasketbalové družstvo chlapců. Po ročním tréninku se vydali benjamínci TJ SLAVIA Kro-
měříž spolu s trenérkou Jarkou Vránovou na svou první dálkovou jízdu v životě - až do chod-
ského města Domažlic, kde se v roce 1971 hrál minibasketbalový turnaj o přebor ČSR. Jeli 
tam celí rozechvělí sbírat své první hráčské zkušenosti od nejlepších soupeřů. Ale protože se 
už doma hodně naučili, přivezli z Domažlic zlaté medaile a první titul Přeborník ČSR. To sa-
mozřejmě vyvolalo u kroměřížských kluků ještě větší chuť do hry. A také další zájem o miniko-
šíkovou. Na kroměřížských „devítiletkách“ se začala tvořit nová družstva a v lednu 1972 vznik-
la za účasti sedmi družstev kroměřížská minibasketbalová liga. V tom snad získalo toto malé 
hanácké město evropské prvenství. 
Patronát nad celým tím minibasketbalovým vřením si vzal oddíl basketbalu TJ SLAVIA Kromě-
říž. Díky pochopení Jarmily Dvořákové, ředitelky 1. ZDŠ na Komenského náměstí, byla 
v září roku 1972 na 1. ZDŠ otevřena „neoficiální“ sportovní třída se zaměřením na basket-
bal, do které byli soustředěni nejtalentovanější kluci po absolvování pátých ročníků v ostatních 
školách. Třídní učitelkou se stala paní Marie Konfrštová. Učitelkou tělesné výchovy a sou-
časně trenérkou nově vytvořeného družstva byla Dana Klárová - Drnovská, která jako před-
sedkyně Okresní rady minibasketu stála u kolébky minibasketu v Kroměříži a jako předsedky-
ně komise minibasketu jihomoravského KV ČSTV patřila k nadšeným propagátorkám tohoto 
mladého sportu nejen v kraji, ale i v ČSR.  
V sezóně 1972/73 startovalo družstvo složené z hráčů 1. ZDŠ pod hlavičkou TJ SLAVIA Kro-
měříž v krajském přeboru a hned při svém prvním startu tento přebor vyhrálo a vybojovalo tak 
svůj první titul – „Přeborník jihomoravského kraje pro rok 1973 a právo reprezentovat kraj 
na přeboru ČSR.  Ten se konal v květnu 1973 v Ostravě a naše družstvo absolvovalo celý tur-
naj na jedničku s hvězdičkou a získalo titul nejcennější - „Přeborník ČSR pro rok 1973“. Kdo 
se o tento zcela ojedinělý úspěch zasloužil? Především je třeba vzpomenout na Danu Kláro-
vou – Drnovskou, učitelku a současně trenérku „zlatého“ družstva a samozřejmě i na hráče. 
Nebude na škodu, když si jména chlapců připomeneme: Libor Buřič, František Daniel, Edu-
ard Dvořák /kapitán/, Jiří Fuks, Petr Hadraba, Vladimír Hanák, Jaroslav Hemerka, Petr 
Konečný, Jaromír Navrátil, Emil Němec, Libor Palisa, Milan Pražák, František Svinka, 
Petr Svinka a Jiří Večerka. 
Po skončení sezóny došlo ve vedení družstva ke změně. Úspěšná trenérka zůstala věrná těm 
nejmenším a založila nové družstvo. Chlapce, kteří po prázdninách přešli do kategorie žáků 
převzal Karel Fleischmann, tehdejší šéftrenér oddílu basketbalu TJ SLAVIA. Ti v sezóně 
1973/74 získávali v krajském přeboru žáků první zkušenosti ve hře pod vysokými koši a vůbec 
nedopadli špatně, neboť mezi o rok staršími soupeři obsadili 5. místo.  
Úspěch zmíněného družstva 1. ZDŠ ukázal, že sportovní příprava dětí a mládeže nemusí být 
jen záležitostí širokých možností při výběru dětí a vynikajících podmínek ve státem podporo-
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vaných „tréninkových střediscích mládeže“ a „střediscích vrcholového sportu“. Proto v roce 
1974 oddíl basketbalu TJ SLAVIA navázal spolupráci s Josefem Vaculíkem, ředitelem nově 
otevřené 5. ZDŠ na Slovaně, jejíž nová tělocvična poskytovala ideální podmínky pro basketba-
lovou přípravu. V 5. ZDŠ vznikla nová minibasketová základna a do přípravy nejmladších se 
zapojili noví trenéři z řad bývalých hráčů i hráček. Každoroční nábory do minibasketových pří-
pravek přivedly ve městě pod nízké koše desítky nových chlapců. V této souvislosti je třeba 
připomenout pomoc Aleny Zbořilové, pracovnice Okresního domu pionýrů a mládeže 
v Kroměříži, která měla velký podíl i na tom, že v září roku 1974 byl realizován dlouho připra-
vovaný projekt, který neměl na jihu Moravy obdoby a potvrdil, že i na malém městě se dá spor-
tovní příprava dětí provádět kvalitně. Snad právě proto v polovině sedmdesátých let minulého 
století byla Kroměříž známá po celé republice jako „město minibasketbalu“.  
Ale vraťme se zpět k našemu družstvu a jeho činnosti 
v sezóně 1974/75. Kvalifikačními a semifinálovými turnaji 
krajského přeboru žáků prošli chlapci s čistým štítem a 
stali se tak jediným neporaženým celkem. Krajský přebor 
žáků byl zakončen závěrečným finálovým turnajem, jehož 
se v jihlavské sportovní hale zúčastnily čtyři nejlepší celky 
jižní Moravy. Ani na tomto turnaji nenašli kluci 
z kroměřížské 1. ZDŠ startující pod hlavičkou SLAVIA 
ODPM Kroměříž přemožitele a získali svůj druhý titul 
„Přeborník jižní Moravy v basketbalu žáků pro rok 1975“ a právo startovat na přeboru ČSR.   
Přebor ČSR v basketbalu žáků se konal začátkem června 1975 v Litoměřicích a zúčastnilo se 
ho osm vítězných celků krajských přeborů ČSR. Družstvo SLAVIA ODPM Kroměříž, složené 
z žáků 1. ZDŠ, si vedlo víc než dobře. Po zlatých medailích z krajského přeboru jižní Moravy i 
přeboru ČSR v minibasketu v roce 1973 a zlatých medailích z krajského přeboru žáků jižní 
Moravy v roce 1975 rozmnožili chlapci svou soukromou sbírku medailí o další. Byla sice jen 
bronzová, ale cenu měla nejvyšší, neboť byla vybojována v konkurenci nejtěžší. Třetí místo 
v ČSR za celky Jiskra Hořice a LP Šumperk, v jejichž středu dominovali dvoumetroví pivotma-
ni Kulich a Žáček, budoucí reprezentanti ČSSR, bylo jistě tím nejpřesvědčivějším dokladem 
toho, že to kroměřížští trenéři nedělají nejhůře. K úspěchům družstva patří jistě i to, že Eduard 
Dvořák byl pořadateli zařazen do týmu All - Stars, Jaroslav Hemerka byl 4. nejlepším střel-
cem. Oba hráči byli pak nominováni do družstva olympijských nadějí ČSR a jejich trenér 
byl basketbalovým svazem jmenován do funkce hlavního trenéra olympijských nadějí ČSR.   
Největšího úspěchu však dosáhli chlapci v Pionýrské sportovní lize. Po vítězstvích 
v okresním, oblastním a krajském kole se kvalifikovali až do národního finále, kterého se zú-
častnilo osm nejlepších škol z jednotlivých krajů. Ani v národním finále Pionýrské sportovní li-
gy, které se hrálo před zaplněnou halou v Kroměříži, nenašli přemožitele a přesvědčivým způ-
sobem v NF PSL ČSR zvítězili a vytvořili základ reprezentačního družstva ČSR pro dru-
hou mezinárodní pionýrskou sportovní olympiádu, která se konala koncem července a 
začátkem srpna roku 1976 v Prešově. Aby obstálo v silné mezinárodní konkurenci, bylo druž-
stvo před olympiádou posíleno několika chlapci z jiných škol ČSR. Pro některé z nich to byla 
první příležitost obléknout si dres s lvíčkem na prsou, někteří v Prešově využili příležitosti a 
dostali se pak do reprezentačních juniorských i dospělých celků ČSSR (Žáček, Kulich, Šťast-
ný, Svoboda, Procházka).  
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Repre výběr ČSSR – mezinárodní pionýrská olympiáda Prešov 1976 
Stojící zleva: Z. Procházka, J. Šťastný, F. Svinka, I. Zoufalý, P. Svinka,  

D. Žáček, trenér K. Fleischmann 
Vpředu: M. Svoboda, M. Pokorný, J. Hemerka, I. Pečinka, L. Sedláček 

Na olympiádě se soutěžilo v atletice, plavání, cyklistice, stolním tenisu, šachu, basketbalu, od-
bíjené a házené. Naši chlapci startovali pod hlavičkou ČSSR B, když označení ČSSR A si 
pro vítěze NF PSL SR vyhradili Slováci. Utkání ve všech kolektivních sportech byla, podle slov 
odborníků, na špičce evropské úrovně v dané věkové kategorii. A jak to nakonec dopadlo? 
Turnaj  se hrál dvoukolovým systémem, tzn. že družstva se utkala mezi sebou dvakrát. Druž-
stva SSSR a ČSSR B dosáhla stejného počtu bodů, a proto o pořadí rozhodovaly vzájemné 
zápasy. První utkání naši chlapci prohráli 51:59, ve druhém pak svého soupeře ve vyprodané 
hale porazili 68:62, tzn., že k získání zlaté olympijské medaile chyběl jediný koš. Bezpro-
středně po finálovém utkání sice převládl smutek, v očích některých kluků se objevily i slzy 
zklamání, avšak závěrečný potlesk diváků ve vyprodané sportovní hale v Prešově, kteří ocenili 
statečný boj našich kluků s vyššími fyzicky zdatnějšími a hlavně nejméně o rok staršími soupe-
ři, byl tím nejlepším oceněním jejich poctivého přístupu k reprezentaci vlasti. Při závěrečném 
dekorování stříbrnými olympijskými medailemi se chlapecké tváře opět rozzářily a z očí 
vytryskly slzy štěstí. Uvědomíme-li si, že družstvo „sborné“, složené ze dvou sportovních škol 
v Moskvě, do nichž se každým rokem prováděl výběr z 10.000 chlapců, mělo za sebou bohaté 
mezinárodní zkušenosti, musíme všem našim chlapcům vyslovit absolutorium. 
Na základě výsledků dosažených v sezóně 1974/75 bylo družstvo žáků TJ SLAVIA ODPM 
v anketě pracovníků tělovýchovy a novinářů okresních novin vyhodnoceno jako nejlepší spor-
tovní kolektiv okresu Kroměříž za rok 1975.  
Tak takhle to vypadalo před více než třiceti lety, když se do basketu „zbláznila“ v našem městě 
správná parta lidí. 

Ing. Karel Fleischmann 
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Vzpomínka  
Je dobrým zvykem při oslavách výročí vzpomenout těch, kterým nebylo dopřáno 
dožít se těchto svátečních dnů. Věnujeme jim proto naši tichou vzpomínku a 
připomeňme si alespoň ty, kteří se nesmazatelně zapsali do našich srdcí. Není 
přitom našim úmyslem na někoho zapomenout, ale neúplnost archivů může být 
příčinou toho, že se mezi vyjmenovanými některé jméno neobjeví. 

 

 
Lubomír Antoš  
Ivan Arnošt 
Olaf Bartůsek 
Lubomír Bärtl 
Jaroslav Bořuta 
Zdeněk Coufal 
Jiří Doležal 
Eduard Drnovský 
Adolf Franc 
Lumír Francek 
Jiří Fuks 
Vladimír Hanák 
Petr Hofmann 
Zdeněk Horníček 
Oldřich Hradec 
Marta Charvátová 
Dana Kolářová 
Ivo Kostka 
Jiří Koukal 
Miroslav Kratochvíl 
Jára Kuchař 
Jarmila Lachendrová  
Ivan Mojžíš 
 
 

Josef Navrátil 
Otakar Olšina 
Jiří Pavlík 
Emílie Polachová 
Ludmila Plačková 
Eva Přikrylová 
Dana Renešová (Kolářová) 
Karel Říkovský 
Mojslava Sehnalová 
Oldřich Slanina 
Radek Solař 
Jaroslav Střechovský 
Bohouš Sukup 
Pan Šamánek 
Drahomíra Šinclová 
Miroslav Štarha 
Boris Švábeník 
Jiří Talaša 
Milada Urválková 
Jaroslav Večerka 
Stanislav Vítek 
Mojmír Zavřel 
Dagmar Zoufalá 
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Pamětní list 

za obětavou práci pro rozvoj basketbalu 
v Kroměříži  

Výbor basketbalového oddílu si je vědom, že bohatá historie, pestrá současnost i nadějná 
budoucnost vždy stála, stojí a neodmyslitelně stát bude na nespočetné řadě zapálených 
nadšenců, kteří budou ochotni tu větším, tu menším dílem přispět k rozvoji kroměřížského 
basketbalu. Všem, kteří již ruku k dílu připojili, nebo svoji sportovní či jinou činností přispěli 
k šíření dobrého jména a věhlasu kroměřížského basketbalu, nepochybně patří velký dík.  
U příležitosti 70. výročí kroměřížského basketbalu se výbor basketbalového oddílu rozhodl 
vyjádřit uznání a osobní poděkování udělením Pamětního listu těmto jednotlivcům: 

 

PhDr. Milanu Veverkovi 
Mgr. Daně Klárové – Drnovské 
Jaroslavě Hemerkové 
Bohumilu Zoufalému 
Antonii Přibylové 
Dominiku Koukalovi st. 
Mgr. Dominiku Koukalovi ml. 
Ing. Karlu Fleischmannovi 
Mgr. Jitce Dvořákové 
Mgr. Aleně Zbořilové 
Mgr. Miroslavu Pekařovi 
Rudolfu Palisovi 
Ing. Vladimíru Koutskému 
Jarmile Vránové – Kytlicové 
Mgr. Anně Navrátilové 
Mgr. Miroslavu Budíkovi 
Pavlu Koukalovi st. 
Ĺubomíru Murínovi 
Jiřímu Forýtkovi 
Mgr. Josefu Vaculíkovi 
Jiřímu Němcovi 
Josefu Žílovi 
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi 
 

Ing. Františku Ebergényimu 
Mgr. Martinu Pížovi 
Pavlu Koukalovi ml. 
MUDr. Aloisovi Hrabcovi 
Vladimíru Dvořákovi 
Aloisovi Navrátilovi 
Jaroslavu Sigmundovi 
Ing. Martinu Posoldovi 
Mgr. Martinu Šikulovi 
Radoslavu Danielovi 
Milanu Zubíčkovi 
Jiřímu Královi 
Predragu Benačkovi 
Vladimíru Šimáčkovi 
Jaromíru Petrovi 
Zbyňku Zavadilovi 
Ing. Petru Stoklasovi 
Ladislavu Kusalovi 
Kateřině Geprtové 
Michalu Hoffmanovi 
Miloslavu Maitnerovi 
Ivo Procházkovi 
Erichovi Fibingerovi 
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SLOVO NA ZÁVĚR 
Basketbal – krásná nemoc 
Kdo jednou vzal do ruky míč a hodil jej do basketbalového koše, je po zbytek života infi-
kován nemocí zvanou basketbal. A protože je tato nemoc velmi často přenosná, a to 
hlavně z rodičů na děti, či mezi sourozenci navzájem, nelze se divit, že se v Kroměříži a 
okolí za 70 let nakazilo basketbalem stovky jedinců. Je s podivem jakou tato nemoc pro-
kázala odolnost proti jiným antidepresivům či adrenalinovým požitkům.  
Zdárně bujela a infikovala další jedince v dobách, kdy jediným hřištěm byly venkovní 
plácky či malé a nevhodné tělocvičny. Nezahubilo ji období, kdy se za trénováním i zápa-
sy muselo dojíždět do jiných měst, zvládla časy, kdy hráči v potu tváře budovali vlastní 
činností lepší zázemí či získávali prostředky na provoz sportoviště pořádáním šibřinek a 
jiných atrakcí. 
Přečkala dobu nouze, aby vzplanula v plné síle a byla pohybovou aktivitou číslo 1 ve 
městě a okolí. Několikrát svými výsledky zastínila i fenomény jménem fotbal a hokej. 
Basketbal je tu s námi a patří k tomuto městu již pěknou řadu desetiletí. 
Tak ať dál vzkvétá a infikuje další jedince. Ať rostou noví hráči, noví trenéři, dobří rozhodčí i 
další obětavci, kteří na úkor osobního prospěchu dokážou skládat mozaiku basketbalové 
současnosti a to bez ohledu na to, je-li to ligová palubovka nebo plácek na sídlišti. 
Všem, kteří se svým dílem přičinili o menší či větší úspěchy, o slávu i chmury, kterými si 
basketbal v tomto městě za celou dobu existence prošel, patří obrovský dík. Tento vzpo-
mínkový almanach jsem se svými kolegy sestavil na základě dostupných materiálů. Sna-
žili jsme se v něm historii kroměřížského basketbalu zaznamenat co nejlépe a co nejvěr-
něji – alespoň v těch významných událostech. Zda se nám to podařilo, či nikoliv, nechá-
me na Vás – sportovní přátelé a příznivci basketbalu.  
Věřím, že se na nás nebudete zlobit, pokud jsme na někoho nebo na něco zapomněli. 
Nebráníme se ani žádným kritickým připomínkám, ba naopak, uvítáme každou nabídku 
pomoci. Pro vydání příštích almanachů (při dalších kulatých jubileích kroměřížského bas-
ketbalu) vyzýváme všechny pamětníky ke spolupráci na doplnění těch částí, které nejsou 
zcela či přesně zmapovány.  
Jménem výboru basketbalového oddílu TJ Slavia Kroměříž Vám všem za přízeň děkuje, 
a radost ze života i basketbalu přeje 
 
Jiří Němec 
člen výboru BO 
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Prostor pro reklamu tiskárny PRINT 

 
 
 

Prostor pro reklamu krmi EKKL 


