Historie kopané v Kohoutovicích
Po skončení druhé světové války v roce 1945 se dohodli
přátelé kulatého míče na zaloţení kopané v Kohoutovicích.
Byl sestaven výbor ve sloţení:František Ţáček,Jindřich
Buček,Ladislav Kundelius,František Kříţ,Jaroslav Kříţ,
Josef Mrkvička,František Suchý a Jaroslav Dvořáček.
Nová sportovní organizace dostala název ,, Sportovní klub
Kohoutovice."
Bylo vyhlédnuto místo na hřiště nad ,, Lesíkem " a příštího
roku udělil Ústřední národní výbor města Brna povolení
k jeho stavbě.V té době však jiţ byly práce na hřišti
v plném proudu.
Zahájení stavby předcházelo velké jednání o výkupu a
výměně pozemků, neboť tyto patřily místním občanům.
Některé se daly vyměnit za pozemky obecní,některé
byly vykoupeny a jiné dokonce občany darovány.
Mechanizace k dispozici nebyla,a tak přišly ke slovu
lopaty a krumpáče.Členové a příznivci odpracovali
během roku nespočet brigádnických hodin.Hřiště bylo
oploceno prkny z obalů dodávek Unra,které obstarali
členové klubu zaměstnaní ve Zbrojovce,a postaveny
kabiny.
V roce 1947 bylo hřiště slavnostně otevřeno za účasti
široké veřejnosti.Hráči hráli ve vlastních černých
trenýrkách,a černošedé dresy byly zhotoveny
podomácku občankou Březinovou.
V tu dobu byl o kopanou v Kohoutovicích velký
zájem.Časem jezdili příznivci fandit svému muţstvu
vypravenými autobusy i do vzdálenějších míst.
Hrála se tu totiţ dokonce i I.B třída.

Rok 1947
fotbalový oddíl byl v Kohoutovicích zaloţen v roce 1945 první
dochované písemné zmínky jsou však datovány aţ do období sezony 1947,
a týkají se celku dorostu.Jak píše tehdejší kronikář,byla jen malá naděje,
ţe by muţstvo mladých trochu obstálo.Konec března prý totiţ
nastupovalo do sezony bez tréninku a potřebné přípravy.V dorosteneckém
mistrovství byl SK Kohoutovice zařazen do 4.okrsku Brněnska-spolu
s Maloměřicemi,SKEP Brno a Arsenálem 2.Obsadil nakonec celkové 3
místo.Celkově tehdy dorostenci odehráli šest mistrovských,tři pohárová
a 16 přátelských utkání s výsledným brankovým poměrem 41 ku 44.
Nejlepšími střelci celku byli Mrkývka s osmi a Sláma se šesti góly.
Posledně jmenovaný jako jediný sehrál všechny zápasy,jinak se v týmu
během roku vystřídalo 28 hráčů.

Rok 1948
V tomto roce začala v třetím období činnost dorostenců,do A týmu přicházeli
nezkušení nováčci.Muţstvo si přesto nevedlo špatně,ve čtyřčlenné soutěţní
skupině obsadilo 2.místo za Ţidenicemi.
V sezoně absolvovalo 22 zápasu.Sedm vyhrálo,14 prohrálo,
ve třech remizovalo.Nejlepším střelcem se stal Sláma se 14 góly,o dva
méně vstřelil Mrkývka.Dresy během sezony obléklo 15 mladých fotbalistu.

Rok 1949
Dorostenci se kaţdoročně účastnili tradičního turnaje O velikonočního
beránka.Výjimkou nebyl ani rok 1949,kdy se akce konala v Ţabovřeskách.
Měli jsme hrát v 10 hodin,nakonec jsme hráli aţ o půl jedné a nikdo nám
nehlídal šaty"posteskl si tehdy jeden z hráčů.O tom,zda se někomu z hráčů
něco ztratilo,se anály tehdejší doby uţ nezmiňují...

Rok 1950
Úvodní utkaní nové sezóny sehráli Kohoutovičtí dorostenci v Ţidenicích s
tamním celkem MEZ a vyhráli 1-0.,,Nastoupili jsme v nových dresech,
Trenýrkách a Štulpách.Na dresech máme čísla,zaznamenal tehdy jeden z
hráčů,pověřený vedením kroniky.Následuje výčet hráčů s přidělenými číslyLahoda 1,Buček 2,Fialka 3,Robek 4,Kozel R. 5,Čoupek V. 6,Pospíšil J. 7,
Veselý J. 8,Plšek 9,Hlaručka 10 a Kozel F. 11.

V Listopadu 1996 byl zvolen nový výbor fotbalového oddílu TJ TATRAN
KOHOUTOVICE.Parta nadšenců tehdy předestřela perspektivní program,
jenţ se mnohým zdál velmi odváţný,další jej uţ předem zatracovali.
Nechybělo v něm totiţ ani tolik potřebné zatravnění hřiště,o které se
v brněnské městské části KOHOUTOVICE po dlouhá léta jen mluvilo,či
postup celku muţů dle vyšší soutěţe.

Nový výbor se rovněţ rozhodl obnovit vedení KOHOUTOVICKÉ FOTBALOVÉ
KRONIKY.V minulosti se této činnosti nepravidelně věnovali někteří hráči a

funkcionáři jednotlivých muţstev.
Historie je proto zaznamenána v několika sešitech,o určitých obdobích
bohuţel neexistují zápisy vůbec.
Do této KRONIKY jsme tudíţ stručně nanesli nejvýznamnější historické
mezníky KOHOUTOVICKÉHO fotbalu z dostupných pramenů.
Období od podzimu roku 1996 je pak uţ dokumentováno podrobně.
Celá KRONIKA svědčí o obětavé práci i působení desítek a stovek lidí,
kteří po generace dokazují,jak moc měli a mají KOHOUTOVICKÝ fotbal rádi.

Rok 1952
SOKOL KOHOUTOVICE je přejmenován na TATRAN KOHOUTOVICE DSO.

Rok 1953
Podle záznamu se dorostenci zúčastnili fotbalového turnaje ve
Starém Lískovci.Nejprve porazili domácí celek 1-0 gólem M.
Hladkého,ve finále pak zvítězili nad SOKOLEM BOSONOHY 2-0.
Branky stříleli Pospíšil ml. a Fr. Kozel.Byl to jeden z nejlepších z posledních
výsledků Kohoutovických dorostenců.Jenţe tito hráči pomalu
ale jistě stárli,noví mladíci se na fotbal zrovna nehrnuli..

Rok 1954
Jde o první sezonu v dosavadní historii KOHOUTOVICKÉ kopané,
kdy u nás nepůsobil dorostenecký celek.V kádru totiţ zůstalo
pouze šest mladých hráčů, proto se vyjednávaly zápasy dohromady s
2.muţstvem..
V letech 1950 aţ 1954 sehráli Kohoutovičtí dorostenci 74 zapasů, z nichţ 37 vyhráli,28 prohráli a v devíti remizovali.
Celkové score činilo 184-157,nejlepšími střelci v tomto období byli...FR.KOZEL(40
gólu),BOX.PLMEK(23 gólu)a V.KOZEL-(21góly).Poslední dochovaná písemná zmínka o
dorosteneckém muţstvu TJ.KOHOUTOVICE je ze sezóny 1958-59.
Tenkrát naši mladí fotbalisti obsadili v soutěţi 5.místo z osmi účastníků-za Starým
Lískovcem, před Radosticemi, Modřicemi a Popůvkami..
Čtyřikrát vyhráli,třikrát remizovali a sedmkrát prohráli.
Při zisku 11.bodů měli score 28-36.

ROK 1955
Muţstvo muţů obsadilo v městské soutěţi 7.místo.
Nejlepšími střelci se stali Hladký se 14 góly,
Fr. Kozel jich měl na svém kontě deset a Sláma vsítil deset branek

Rok 1956-1964
V roce 1956 skončili ve dvanáctičlenné městské soutěţi A,
(4.třída) muţi TATRANU KOHOUTOVICE na 4.místě.
Stačilo to na postup do městského přeboru(3.třída).
V dalších letech "pendlovali!"mezi oběma těmito soutěţemi.
V sezóně 1962-63 působili v městském přeboru.
Po podzimu skončili mezi 14 účastníky se 12 body osmí,
Na jaře pak ale získali jeden jediný bod.Konečné 13 místo
však tentokrát na udrţení se v městském přeboru nestačilo.
Ve slabších výkonech pokračovali muţi T.KOHOUTOVICE i v
Následující sezóně..Na podzim nebyli úspěšní muţi vůbec.,pouhých
deset jarních bodů se rovnalo poslednímu místu a sestupu.
Tým TATRANU KOHOUTOVICE tenkrát dosáhl hrozivého
score- 23-100.

Hvězdy ještě nevyhasly
DNE 30.června 1957 nastoupili fotbalisti Tatranu Kohoutovice proti
celku VYHASLÉ HVĚZDY, které tvořili hráči bývalého SK Kohoutovice.
Hrálo se za velkého vedra,věkově starší hráči VYHASLÝCH HVĚZD přesto ukázali ţe fotbal
ještě nezapomněli. Podlehli těsně 1:2 , navíc ještě neproměnili penaltu,brankář Tatranu Šesták
mu ji kryl.Za vítěze scorovali Fr.Kozel po krásné přihrávce V.Kozla a
RABL z trestného kopu.Branku vyhaslých hvězd vsítil J.KŘÍŢ z penalty.
Muţstva hrála v následujících sestavách:
TATRAN KOHOUTOVICE—Šesták,J.Plšek,Reitmaer,J.Kříţ,B.Plek,Robek,V.Kozel(Sláma),
Rábl,F.Kozel,J.Plšek
VYHASLÉ HVĚZDY----Rohan-Kala,Prior-K.Klapal,Tofl,M.Kozel,Veselý,Ţáček,J.Kříţ,
Nehasil,Pospíšil
Jak výsledek i průběh zápasu ukázal, ţe VYHASLÉ HVĚZDY nevyhasly.

Otvíráme další nové hřiště.
Nové hřiště v Desátkové ulici bylo vybudováno spoustou obětavých lidí z řad místních
občanů v akci Z,k jejímu slavnostnímu otevření došlo 12.července 1964.
Muţi TATRANU KOHOUTOVICE nastoupili proti juniorským

representantům BRNA podlehli 0-9. Utkaní přihlíţelo 600 diváků.Taková návštěva doma v
Kohoutovicích na ţádném sportovním podniku nebyla.V předzápase porazili starší hráči
Kohoutovic 5-1 jedenáctku Československých státních silnic,jejich pracovníci odvedli při
budovaní hřiště velký kus práce. Výbor jednoty udělil za podml na v}stavbl hestna uznanm.
Obdrţeli je Karel Kala(předseda oddílu kopané), Zdenlk Houpek(kapitan druţstva
kopané),Čestmír Ţáček (předseda TJ).Jaromír Zukl (propagační pracovník TJ),
Vmt Pl ek(člen druţstva kopané),Josef Zirsenský (organizační pracovník TJ a oddílu
kopané),Jaroslav Plšek (člen jednoty),Jan Plšek (člen výboru oddílu kopané),
Josef Hodek (občan Kohoutovic),s kolektivem zedníku,ing.Sláma a ing.Veselý (členové
jednoty)za projekt. Někteří odborníci si při výstavbě brali dovolenou
a pracovali tam od časných ranních hodin do pozdního večera.
Poslední dva týdny před dokončením bylo na brigádě kaţdý den nejméně dvacet lidí,v sobotu
a v neděli pak kolem padesáti.

Rok 1964 -1966
Po sestupu z přeboru Brna muţi městskou soutěţ v sezóně 1964-65
vyhráli a vrátili se zpět.Dne 18.dubna 1965 zaznamenali rekordní
vítězství v poměru 20-0,(10-0) nad Sokolem Bystrc-Kníničky,který nastoupil na hřiště
jen v devíti hráčích. Ve stejné sezóně obsadil Tatran Kohoutovice rovněţ 1.místo v
soutěţi slušnosti o jediný bod před Tatranem St. Lískovec.O rok později však muţi Tatranu
z městského přeboru znovu sestoupili.

Rok 1966 – 1967
Na jaře roku 1966 byl předsedou oddílu kopané i jednoty Roman Beranek starší,technickým
vedoucím Karel Kala starší, trenérem Stanislav Pospíšil a kapitánem 1.muţstva Břetislav
Zukal.Kádr 1.muţstva--Stanislav Hunkes,Vlado Mu ka,Karel Kala,František
Kolář,Břetislav Zukal,Vratislav Kana,Ivan Dvořaček,Pavel Kříţ,
Milan Such},Roman Beranek,Josef Kocman,Jan Plšek,Josef Šesták,
Antonín Volejník,Jan Landa,Zdeněk Čoupek,Oldřich Plšek a Miroslav Kříţ...
Muţi obsadili v městské soutěţi mezi dvanácti týmy
5.místo s bilanci 10 výher,3 remízy,9 proher.Score měli 50-37.Nejlepšími hráči muţstva se
stali Roman Beranek a Josef Šesták s 11 brankami.V této sezóně došlo k události která
přinesla Kohoutovickému Tatranu i publicitu na stránkách novin.
Ve 21.kole v neděli 28.května 1967 v Obřanech inzultoval náš hráč Roman Beranek v
75.minutě za stavu 5-2 rozhodčího Musila.Jak ale uvedli přímí účastníci Beranek byl ve
vyloţené brankové příleţitosti surově faulován v trestném území. Rozhodčí ale odpískal
odkop od soupeřovy branky,a Kohoutovický hráč neudrţel nervy na uzdě.
Zapas skončil kontumaci 3-0 pro Obřany.
V prvním kole následujícího ročníku měly Kohoutovice zastavenou činnost,jejich utkání
s Tatranem Bohunice bylo rovněţ kontumováno.

Rok 1967-1968
První muţstvo skončilo v soutěţi A (celkově 14 týmů), na čtvrtém místě,druhé muţstvo v
městské soutěţi B -základní třídy - šestí z jedenácti celků...

