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Vážení sportovní přátelé, příznivci naší házené,

     předkládáme Vám stručný přehled více než 80-tileté historie házené v Moravské Slávii 
Brno. Seznámíme Vás v něm s dějinami klubu a jeho vývojem od založení až do dnešních 
dnů. Zavzpomínáme na významné představitele klubu, v čele s našimi hráči a hráčkami, 
kteří vždy čestně bojovali a sportovně usilovali o nejlepší výsledky na hřištích téměř po 
celé republice. Neopomeneme však ani trenéry, funkcionáře, rozhodčí a vedoucí jednot-
livých družstev. Bohužel se nemůžeme zastavit u podrobné historie klubu, nemůžeme 
ani jmenovat všechny osobnosti, které jím prošly. Výsledkem by totiž byla rozsáhlá kni-
ha. Vyzdvihneme však všechny podstatné události, které dějiny házené v Moravské Slávii 
poznamenaly a budeme se Vám je snažit alespoň v krátkosti přiblížit. Tento přehled je 
také vyjádřením našeho díku a obdivu nejenom všem těm, kteří se zasloužili o fungování 
házené v Moravské Slávii Brno, ale také divákům a fanouškům, jež ji neúnavně podporo-
vali a jichž přicházelo na zápasy po celou dobu fungování našeho klubu nespočet.
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Počátky klubu

Národní házená je sportem vesnic a menších měst, sportem nadšených a zapálených 
funkcionářů, sportem skromných hráčů, sportem mládí.

Počátky házené v českém prostředí se datují od roku 1905 a její vznik je spojen se 
jmény prof. Václava KARASE a Josefa KLENKA. Oba dva byli tělocvikáři z Prahy. Po 
první světové válce zaznamenala házená značný rozmach, jehož výsledkem bylo 
ustavení Československého svazu házené v Praze.

Již brzy po vytvoření pražského Svazu bylo založeno organizační středisko pro jihozápad-
ní Moravu. K jeho ustavení došlo 4. dubna 19�0 v Brně a tímto datem se počíná historie 
Západomoravské župy házené. Do okruhu její působnosti spadaly tři oblasti: brněnská, 
třebíčská a břeclavská.

Předsedou župy byl zvolen V. Koch, místopředsedou prof. R. Sicha a jednatelkou paní 
Bébarová. Všichni tři byli členy Moravské Slávie. K prvním účastníkům župní soutěže pat-
řily tyto kluby: SK Moravská Slávia, SK Židenice, Makabi Brno, Makabi Znojmo, Achilles 
Brno, Achilles Znojmo, ČsK Třebíč, SK Tišnov, Slovan Rosice a jiní. Tak byly položeny zákla-
dy pro úspěšný rozvoj házené v Brně a okolí.

Sportovní klub Moravská Slávia vznikl �5. října 1904 a jeho činnost se mimo jiné zamě-
řila na rozvoj ženských sportů v celé oblasti. Moravská Slávia se stala průkopnicí neje-
nom házené, ale také atletiky a téměř bezprostředně po skončení první světové války se 
v jejím prostředí začala rozvíjet různorodá sportovní činnost. A to skutečně nebývalým 
tempem.

Již v roce 1919 založila děvčata odbor dívčí házené. Jeho vedoucím se stal Val-
tr Koch a trenérem pan Zeman. Družstvo tvořily tyto hráčky: Uhlířová, Chladová, 
Komárková, Foltýnová, Divišková, Bébarová a Reichstädtrová a hned od počátku, 
kdy vstoupilo do spotěží hrálo v sešívaných červeno-bílých dresech s modrou hvěz-
dou na hrudi.

V roce 19�0 se konalo župní mistrovství. Bylo ukončeno pouze v I. třídě kde družstvo 
Moravské Slávie, hrající ve výše uvedené sestavě zvítězilo a stalo se mistrem ZMŽH. V té 
době již v nižší soutěži působilo i družstvo Moravské Slávie II. V následujícím roce vyhrá-
la Moravská Slávia meziokrskové mistrovství a kvalitními výkony i v dalších zápasech si 
vybojovalo titul mistryň Západomoravské župy. Rok 19�� se stal pro hnutí házené velice 
důležitým, byl totiž uspořádán I. ročník ligy žen. Ten měl � skupiny, a to v Čechách a na 
Moravě. Naše družstvo se umístilo na �. místě za SK Kyjov a AC Slovácká Slávia Uherské 
Hradiště. Vítězné tažení žen Moravské Slávie pokračovalo i v následujících roce, kdy se 
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naše družstvo umístilo na druhém místě I. třídy župního mistrovství, ve kterém startovalo 
�0 družstev.

V tomtéž roce (19��) se hrálo v Praze první mezistátní utkání žen v házené proti Francii. 
Utkání skončilo s výsledkem 9: � pro ČSR. Družstvo Francie hrálo tehdy také v Brně proti 
výběru města. Brna, v jehož výběru hrály i házenkářky SK Moravská Slávia. Brno vyhrálo v 
poměru 9:0. Pro klub to znamenalo nebývalý úspěch a velký sportovní svátek. 
Trvale výborné výsledky družstva žen Moravské Slávie vyvrcholily ziskem titulu župního 
mistra za rok 19�4 před druhým ČSS Třebíč.

Rok 1925 byl pro družstvo více než úspěšný. Děvčata hrála poprvé o titul mistryň 
ČSR a ve finále porazila mužstvo pražské Čechie v poměru 13:8. Děvčata nastoupila 
v této sestavě: Hamerniková, Chlupová, Mičánková, Haimanová, Vidláková, Kuče-
rová, Dvořáčková. Jihomoravská župa se tak vůbec poprvé mohla pyšnit titulem 
mistra ČSR a samotná Moravská Slávia byla na tento titul více než hrdá, a to zcela 
oprávněně, zvláště, když se i v následujících  dvou letech podařilo tento titul obhá-
jit. 

Bohužel  v roce 19�8 dolehla na družstvo krize,  děvčata se neprobojovala do vyšší sou-
těže a koncem roku družstvo pro nedostatek hráček zaniklo. Hlavní příčinou bylo zejmé-
na to, že některé hráčky přestoupily do SK Židenice. Děvčata, která spolu vydržela cel-
kem 10 let, tvořila nejenom výborně sehraný, ale také velice kamarádský tým. Po celou 
dobu své působnosti šířila dobré jméno Moravské Slávie všude tam kam přijela. Zánikem 
družstva skončila významná etapa házené žen v Moravské Slávii. Naše první hráčky se 
navždy zapsaly do dějin Moravské Slávie a obsadily v ní čestné místo. 
Uveďme si nyní jejich největší úspěchy. 

Dívky se staly:

pětkrát mistryněmi Západomoravské župy;

jedenkrát obsadily na mistrovství ČSR 3. místo;

jedenkrát, v roce 1925, se staly mistryněmi republiky.

Vzhledem k nedlouhému trvání klubu jsou to výsledky více než dobré. Jsou jasným důka-
zem toho, kam až vede cílevědomá práce, zahrnující vedle samotných tréninků (�x týd-
ně), také zlepšování kondice pomocí atletických disciplín. 
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Nyní se budeme věnovat družstvu mužů, které vzniklo na Moravské Slávii začátkem roku 
19��.  Tehdy několik sportovních nadšenců začalo kolem sebe soustřeďovat mladé muže 
a ti začali díky jejich podpoře hrát házenou. A tak se zformovalo první mužské družstvo 
v následujícím složení: Růžička, Kalenda, Sachr, Sýkora, Dušek, Kudela, Kuril a Hobl. 

V roce 19�� byla v rámci Západomoravské župy založena soutěž mužů a již na podzim 
téhož roku se konalo mistrovství ve dvou třídách. Moravská Slávia hrála v první třídě
a umístila se na �. místě za druhým ČSS Třebíč. V župě v té době hrálo celkem 14 klubů. 
Patřily mezi ně tyto: Moravská Slávia, Achilles Brno, Židenice, Makabi Brno, Tišnov, Rosice, 
Makabi Kyjov, ČSS Třebíč a další.

V následujícím roce  se konalo župní mistrovství, kde první místo  obsadilo mužstvo Achil-
les Brno, před druhou Moravskou Slávií a třetím ČSS Třebíč. V roce 19�5 se ale družstvo 
Moravské Slávie stalo mistrem župy před Achiles Brno stejně jako v roce 19�6. V roce 19�7 
se do mistrovství zapojilo také druhé družstvo Moravské Slávie. Vítězem se znovu, tento-
krát mezi pěti zúčastněnými kluby, stala Moravská Slávia, která tak navázala na předchá-
zející úspěchy oddílu. Zdařilá byla ovšem také účast druhého družstva, které obsadilo 
celkové třetí místo, za druhým Achillem Brno.

Velkým úspěchem se stal pro družstvo mužů rok 19�9 kdy se jim podařilo vyhrát Zem-
ském mistrovství na Moravě což byl skutečně velký úspěch.

I následující rok byl pro Moravskou Slávii mimořádně úspěšný. V župním mistrov-
ství skončilo naše mužstvo s 8 body a se skóre 55:19 na prvním místě, druhé místo 
obsadily Židenice. V zemském mistrovství muži taktéž zvítězili a postoupili tak do 
státního mistrovství. V něm uhráli s mužstvem Sokol Prostějov výsledek 6:5 a s SK 
Moravská Ostrava 12:7. Těmito výhrami si zajistili právo hrát o titul mistra ČSR, kde 
soupeřem družstva Moravské Slávie, tehdy již několikanásobného mistra Moravy, 
byl IKAR Plzeň, trojnásobný mistr republiky. Zápas se hrál v Plzni dne 2. října 1930 
a utkání skončilo vítězstvím Moravské Slávie v poměru 7:6. Naši muži se tak stali 
mistry republiky a obdrželi za tento titul Zlatou plaketu.

Messner-Strebl, Hobl, Kheit, Müller, Kudela, Tichý, Nešuta

 Plakát     Zlatá plaketa
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Byla to série mimořádných úspěchů a velká čest pro Brno i celou župu. Především však 
pro samotnou Moravskou Slávii. Družstvo tehdy zažívalo slavné období a bylo na velmi 
dobré úrovni, jak po stránce herní, tak morální. Vždyť po sedmi letech svého trvání se mu 
podařilo získat poctu nejvyšší – TITUL MISTRA REPUBLIKY.

Vítězné mužstvo hrálo v této sestavě: Müller, Kudela, Hobl, Mesner-Strebl, Tichý, 
Kheil, Nešuta. 

V roce 1931 hráli muži na župním mistrovství a obsadili na něm první místo. Stejný 
výsledek přinesl také rok 1932, jen s tím rozdílem, že mužstvo vyhrálo také Zemské 
mistrovství a získalo tak titul mistra Moravy. Rok 1933 byl téměř obdobný, Morav-
ská Slávia byla opět první, před druhým Královým Polem. Zlomový byl pro Morav-
skou Slávii rok 1934. Přestože mužstvo opět vyhrálo župní mistrovství, začaly se 
v jednotě prohlubovat dřívější problémy. Přes veškerou snahu většiny hráčů se situ-
ace nezměnila ani v samotném družstvu házené, a proto družstvo mužů v roce 1934 
nakonec dočasně zaniklo. Byla to velká ztráta nejenom pro Moravskou Slávii, ale 
také pro celou Západomoravskou župu. 

Mužstvo se, podobně jako družstvo žen, navždy zapsalo do dějin Moravské Slávie. Po 
celou dobu svého trvání, zahrnující 1� let, dosahovalo výborných výsledků a podařilo se 
mu získat celkem 1� titulů. Patří k nim především tyto:

devět titulů mistra Západomoravské župy, tři tituly Zemských mistrů Moravy a 
jeden titul mistra ČSR.

Ojedinělý úspěch přinesl rok 1930, kdy mužstvo získalo tři tituly, a to titul mistra 
župy, titul mistra Moravy a konečně titul mistra ČSR. Navíc také Zlatou plaketu. Bylo 
to slavné období pro házenou v Moravské Slávii a nejlépe ho vystihuje tehdy častý 
výrok diváků: „Morenda válela“.

Je nutné zmínit se také o druhém družstvu mužů, které hrálo v župním přeboru v letech 
19�7 až 19��. Mužstvo se po celou dobu svého účinkování v přeboru pohybovalo ve 
středu tabulky. Je zcela nepochybné, že v tomto období zažívala házená v Moravské Slá-
vii nebývalý úspěch. S určitostí můžeme také říci, že po celých deset let hrála Moravská 
Slávia v župním mistrovství „první housle“.
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Moravská Slávia za okupace 

V době okupace se z Moravské Slávie stalo centrum sportovního dění v Brně. Oddíl pro-
dukoval schopné sportovce, kteří i v těžkých podmínkách dokázali podávat výborné 
výsledky. Po zastavení činnosti TJ Sokol v roce 1941 přešly do Moravské Slávie všechny 
složky Sokola Královo Pole a tím i celý oddíl házené. 

Veškerá činnost oddílu, tedy i zápasy, se odvíjela v Králově Poli. Muži, hrající v seší-
vaných dresech, se tak podíleli na obnově házené v Moravské Slávii Brno, i když 
v nových podmínkách.

Nejlépe se v tomto období dařilo družstvu 
mužů. To hrálo v této sestavě: Jelínek, 
Fráňa, Homolka, Sýkora, Křenek, Musil, 
Vlk a také Dr. Rychlý. Hned v roce 1941 se 
mužstvo umístilo v župním mistrovství na 
�. místě, za prvním SK Sparta Brno. Na mis-
trovství Moravy potom obsadilo �. místo. 
Vzhledem k celkové politické a společen-
ské situaci můžeme jistě mluvit o velmi 
úspěšném ročníku.

V roce 194� se hrála jen utkání v rámci 
brněnské oblasti. Konala se soutěž dru-
hých družstev. V letech 194� a 1944 se 
muži Moravské Slávie pohybovali na před-
ních místech župního mistrovství. V roce 
194� se druhé družstvo Moravské Slávie 
v meziokrskové soutěži umístilo na �. místě za SK Ořechovičky. Ženy se v roce 1944 umís-
tily v brněnské oblasti na �. místě za SK Ivančice. Dorostenci se rovněž umístili na �. místě 
za SK Slavoj Tišnov. Okrskovou soutěž hráli také žáci a umístili se na �. místě za SK Sparta 
Brno.

Družstvo házené Moravské Slávie z období okupace (od leva 
stojí: Fráňa, Homolka, Jelínek, Sýkora; klečí: Křenek, Musil, 
Vlk)

Rok 1941 ženy Mor. Slávia-Židenice 5:�, zleva: Rambousková, na 1 noze 
Doubková, střílí Buriánková
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Tento ročník byl tedy pro naše družstva úspěšný. Podmínky pro herní činnost se však stá-
valy stále obtížnějšími. V roce 1944 vzešlo v platnost nařízení, které umožňovalo cestovat 
vlakem pouze do vzdálenosti �0 km. To znamenalo, že také soutěže se musely omezit
a hrály se jen lokální zápasy bez jakéhokoliv možnosti na postup.
Přišel rok 1945. Válka se chýlila ke konci. Dne �6. dubna byli z Brna odsunuti Němci
a město se opět stalo svobodným. Také sportovní dění v Brně se opět začínalo probouzet 
k životu.

Moravská Slávia po 2. světové válce

Koncem roku 1946, kdy Královopolští začali hrát pod svým dřívějším jménem, bylo 
hraní házené v Moravské Slávii opět dočasně pozastaveno.

Dne 9. prosince roku 1965 se však v sále Starobrněnského pivovaru sešla řada bývalých 
slávistů s jasným cílem: znovu založit Moravskou Slávii v Brně. Po několikaleté odmlce 
se tak TJ Moravská Slávia Brno opět objevuje na poli sportovního dění. Jen týden po 
obnovení klubu se 16. prosince sešlo několik nadšených „házenkářů“ v klubovně nově 
ustavené jednoty a založilo oddíl české házené u TJ Moravská Slávia. Hlavním iniciátorem 
setkání byl František Koutský a jeho dva nejbližší spolupracovníci, Josef Žampach a Fran-
tišek Viktorín.

Na závěru schůzky byl ustaven výbor oddílu v tomto složení: předseda - pan Kout-
ský, jednatel - pan Žampach, sportovně technický pracovník - pan Viktorín, učebně 
výchovný pracovník - pan Rajskub, členové - pan Šírek, pan Slatina, paní Koutská, 
pan Škaroupka, pan Matula a pan Palarčík.

Výboru se podařilo navázat za velmi obtížných podmínek na působení předválečného 
oddílu házené a díky velkému sportovnímu nadšení se mu již brzy začalo dařit. Výbor si 
vytyčil především dva hlavní cíle: 

1.  sestavit v co nejkratší době družstvo mužů;
�.  provést co nejdříve nábor mládeže, a to chlapců i děvčat.

Vznikem oddílu se rozšířila základna české házené v Brně. Oddíl se přihlásil do soutěží 
na KV ČSTV v Brně, sekce česká házená. Hrávalo a trénovalo se na hřišti házené v areálu 
Moravské Slávie na Vojtově ulici. Hráči hráli v červenobílých sešívaných dresech s modrou 
hvězdou. Na tréninky se postupně začínala scházet také házenkářská mládež. Jednotlivá 
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družstva vedli trenéři Hudcová, Šírek, Slatina a Matula. Na jaře roku 1966 se oddíl začal 
rozrůstat. Přišli hráči z oddílů, v nichž se hrávala česká házená, konkrétně to byli bývalí 
hráči z Komína, Ostopovic, učiliště PZ Brno Havlenova a jiných. Byli to např.: Anděl, Fasu-
ra, Ján, Kotulan, Čížek, Matyšek, Balík, Doubek, Hanák, Jonáš, Palarčík, Pirochta, Zezula, 
Čermák, Fila, Janeček, Kovář a jiní. Brzy se zapojilo také žactvo, které vedli: paní Hudcová, 
pan Šírek, pan Matula a pan Slatina. Trenéry byli: pan Homola, pan Krajíček, paní Miková, 
pan Melzer a jiní.

Z těchto nových hráčů bylo složeno družstvo mužů, které hrálo v sestavě: Doubek, 
Balík, Zezula, Jonáš, Čížek, Kotulan, Hanák, Palarčík, Pirochta, trenérem byl pan 
Krajíček. 

Členská základna se brzy rozšířila také
o družstvo žaček ze ZDŠ Křídlovická. No-
vými hráčkami byly: Kolářová, Bočková, 
Brázdová, Matulová, Millerová, Rybářová, 
Šebíková, Šindelářová, Šindelková, Telec-
ká, Čechová, Salayová.

Oddíl v tomto období nezapomínal ani 
na hráče dříve narozené a ve spolupráci 
s KVČSTV Brno se proto �. až �. červen-
ce 1966 konal na hřišti Moravské Slávie 
turnaj družstev veteránů.V rámci tohoto 

turnaje bylo sehráno první utkání našeho družstva mužů s přeborníkem kraje, Sokolem 
Hostěrádky. Naši nastoupili v sestavě: Anděl, Balík, Jonáš, Zezula, útok – Čížek, Hanák, 
Kotulan, Palarčík, Pyrochta. Trenérem byl pan Koutský, rozhodčím pan Matula. Branky 
dávali: Kotulan (�), ostatní po 1 brance. Naši hráči však bohužel nestačili na soupeře a 
prohráli v poměru 6:17. 

Staré gardy: turnaj na našem hřišti s Hoštěrádkami; stojící 
zleva: tr Žampach, Matula, Rajskub, Pesler, Pesler Z, Urbanec, 
předseda Koutský; v podřepu zleva: Krček, Čížek, Vlašinský, 
prohráli jsme �:�.

Muži na našem hřišti s Hostěrádkami 6:17
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Na podzim tohoto roku se do oblastní soutěže přihlásilo i druhé družstvo mužů a družstvo 
žaček. Konečné pořadí  na prvních místech vypadalo takto:

 Moravská Slávia „B“   8 bodů  56:41
 Lokomotiva Veselí B  6 bodů  45:�7
 Moravská Slávia „A“   4 body  48:�8

Tabulka střelců:

 1. Čížek Jaroslav  �6
 �. Kotulán Josef  �1
 �. Fasura Zdeněk  �0
 4. Čermák Miroslav  17
 5. Palarčík Vladimír  15
 6. Kovář Zdeněk  11

Naši členové, zastoupení ve funkcích na KV ČST Brno – česká házená:

 Rajskub  předseda KV ČSTV
 Simandl  hospodář KV ČSTV
 Matula  člen KV ČSTV
 Slatina  člen a předseda MěV ČSTV
 Viktorín  člen a člen výrobu

     K 1. lednu 1967 měl oddíl již 46 
členů, z toho �6 dospělých a �0 
žáků. Pan Slatina přivedl ze ZDŠ 
Hybešova tyto nové hráče: Bilíčka, 
Jandu, Hromka, Trnavského. Při-
šli také trenéři Aujecká, Vichrová, 
Kroupa, Máša, Tebich a Randula. 
V květnu se stala členem oddílu 
skupina žáků ze ZDŠ Bakalovo 
nábřeží. Byli to tito: Bečka, Flajzar, 
Holub, Komárek, Kratochvíl, Malý, 
Paulíček, Klusák, Školný, Škaroup-
ka. Vedl je pan Simandl.

Družstva odehrála 90 zápasů, z toho �9 vítězných, � nerozhodné a 49 prohraných. Tento 
stav bohužel nebyl pro naše týmy příliš lichotivý.

St. žáci na našem hřišti s Veselím 8:7 1968; stojící zleva: Malý, Komárek,
Škaroupka, Flajzar; v podřepu zleva: Klusák, Holub, Školný, Paulíček, Bečka



.… VÍCE NEŽ 80 LET HÁZENÉ, ČESKÉ HÁZENÉ, NÁRODNÍ HÁZENÉ na „MORENDĚ“ …. 11

Na výroční členské schůzi se předseda Koutský vzdal pro nemoc funkce. Novým předse-
dou byl zvolen pan Simandl a do výboru byl zvolen pan Randula. V roce 1968 získal oddíl 
titul „Vzorný kolektiv v tělovýchově“. Starší žáci vyhráli kvalifikační turnaj o účast na mis-
trovství Moravy a tím získali také možnost postoupit na mistrovství ČSR. Turnaj se konal 
v Brušperku u Ostravy. Naši hráči se však bohužel umístili na celkovém 4., a tedy nepostu-
povém, místě. Naše družstva sehrála v tomto roce celkem 1�1 zápasů, z toho 6� vítězných, 
6 nerozhodných a 5� prohraných. Celkové skóre bylo 676:6��. K deseti nejlepším střelcům 
patřili: Flajzar 90, Komárek 71, Kratochvíl 68, Čížek 66, Palarčík �6, Čermák �8, Čechová �4, 
Salayová �1, Paulíček �0, Růžička 19. V dubnu roku 1969 byl na hřišti Moravské Slávie 

uspořádán turnaj žáků. Hrálo 
se o Putovní pohár a turnaje se 
zúčastnilo již družstvo nových 
žáků – viz foto. Mezi celkovými 
šesti účastníky se naše mužstvo 
umístnilo na pěkném druhém 
místě.

V tomtéž roce vyhráli naši doros-
tenci oblastní přebor a vyslouži-
li si tím postup na přebor ČSSR, 
který se odehrál v červenci 
v Žeravicích u Přerova. Z celko-
vého počtu osmi zúčastněných 
družstev skončili naši muži se 4 
body a skóre 76:111 na posled-
ním místě. Hráli v následující 
sestavě: Trnavský, Malý, Ška-
roupka, Kunický, Kadlík, Komá-
rek, Flajzar, Milis, Janda, Bilíček, 
Hromek. Vedoucím družstva 
byl pan Žampach a trenérem 
pan Matula.

Na výroční schůzi tělovýchovné jednoty v roce 1970 byli vyhodnoceni a odměněni 
diplomem také naši členové, a to Flajzar - dorostenec, Vávrová - dorostenka, Zelin-
ková - žena, Jakubec – muž a Viktorín – funkcionář. Konec jarního kola přeboru OSK 
Brno přinesl mimo jiné také změny v našem klubu. Družstva mužů i žen se v přeboru 

St. žáci, turnaj na našem hřišti: 1969; stojící zleva: Mitrič, Grössl, Sedlák, Kheller, 
tr. Matula, Lamplota M, Mareček, Schiller, ved. Žampach;
Sedící zleva: Lamplota V, Vojtěch, Šmíd, Malý, Šabata, Matula ml.

Dorostenci: přebor ČSR v Žeravicích - červenec 1969; stojící zleva: ved. Žam-
pach, Janda, Komárek, Flajzar, Malý, Milis, Škaroupka; v podřepu zleva: Kadlík, 
Hromek, Trnavský, Bilíček, Kunický
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umístila na prvním místě, což 
pro ně znamenalo postup do 
II. ligy. Po pětiletém trvání od-
dílu tak družstva mužů i žen 
zaznamenala obrovský úspěch. 
Náš hráč Miroslav Komárek byl 
navíc vybrán jako reprezentant 
družstva Moravy v prestižním 
utkání Čechy – Morava.

V září tohoto roku přišli do 
oddílu noví žáci ze ZDŠ Kříd-
lovická, a to: Tauer, Matějičný, 
Burian, Sedlák, Máša, Motyčka, 
Matula, Vlach. Toto mužstvo 
doplnili také další hráči: Kozák, Páral, Reiter, Sendler, Šimoník, Žák, Bavlnka, Fejfar a Mace-
ček. Trenérem nově vzniklého družstva se stal pan Matula.

Muži hráli ve skupině B – II. Ligy. V ní působilo celkem 12 družstev, a to: VŽKG, 
Moravská Slávia, Dluhonice, Žeravice, Veselí nad Moravou, Studénka, Svinov, Nové 

Město nad Metují, Chropy-
ně, Kokory, Nová Ves a Al-
brechtičky. Naši muži hráli 
v následující sestavě: Trnav-
ský, Jakubec, Škaroupka, 
Balík, Jonáš, Matyšek, 
Kunický, Kadlík, Malý, Bilí-
ček, Čížek, Flajzar, Komá-
rek, Milis, Novák, Palarčík, 
Strnad, Kovář. Trenérem 
mužstva byl pan Kroupa.

Rovněž ženy hrály skupinu B – II. ligy, v níž bylo celkově 8 družstev, a to: Hošťálko-
vice, Moravská Slávia, Havlíčkův Brod, VŽKG, Znojmo, Vlasatice, Horní Město, Baník 
Ostrava. Naše ženy hrály v následující sestavě: Sapoušková, Bartůňková, Vondrová, 
Marešová, Čechová, Salayová, Vávrová, Tesařová, Zelinková, Rymešová, pod vede-
ním trenérky Vichrové.

Dne 18. 11. 1970 zemřel ve věku 71 let František Koutský. Jeho jméno je nerozlučně 
spjato s českou házenou. Za zásluhy a rozvoj tohoto sportu v Brně a širokém okolí 
obdržel desítky vyznamenání, čestných uznání apod. Až do své smrti vedl oddíl čes-
ké házené v Moravské Slávii.

Ženy: turnaj ve Vémyslicích 9.5. 1970   �. místo; stojící zleva: Marešová, Zelin-
ková, Bartůňková, Čechová, Tesařová; v podřepu zleva: Salayová, Sapoušková, 
Vávrová

Muži, �.liga; Novák, Milis, Kadlík, Škaroupka, Komárek, Trnavský, Duroň, Flajzar
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Novým předsedou byl zvolen 
František Doubek. Muži ve sku-
pině B – II. ligy nezískali při skó-
re 116:��7 žádný bod. 

V únoru roku 1971 bylo na zase-
dání ČTO v Praze rozhodnuto o 
změně z původního názvu Čes-
ká házená na nový název Svaz 
národní házené. V květnu téhož 
roku byl vytvořen „Krajský svaz 
národní házené“ v Brně.

Naše mužstvo mužů získalo ve skupině B – II. ligy 7 bodů a skóre ���:417, což však bohužel 
nestačilo na udržení se v této soutěži. Družstvo tak sestoupilo po ročním hostování zpět 
do krajského přeboru. Ženy získaly 9 bodů, čímž si zajistily účast ve skupině B – II. ligy
i pro nastávající sezónu.

Na podzim nové sezóny, dne 
25. 9. 1971, se družstvo veterá-
nů zúčastnilo po boku dalších 
pěti mužstev turnaje v Horních 
Heršpicích. Naše družstvo zís-
kalo pouze 2 body a skončilo na 
posledním místě. Průměrný věk 
mužstva byl 48 let, bylo nejstar-
ším účastníkem turnaje.

Na plenárním zasedání UV národ-
ní házené v Praze, které se konalo 
v roce 197�, byl pan Rajskub. ve 
svých padesáti letech vyzname-
nán druhým stupněm za rozvoj 
tělovýchovy a sportu.

V dubnu odehrály naše ženy utká-
ní s Třeští, ve kterém prohrály se 
skóre �:4. Naše družstvo odehrálo 
toto utkání v následující sestavě: 

září 71, st. Gardy Heršpice; Zvěřina, Matula, Horký, Kroupa, Pesler, Balík, Vla-
šinský, dole Matula ml.

zleva: Simandl, Matula, Zvěřina, Kalouda, Kroupa

Ženy, �. liga, v Třešti 16.4.197�; stojící zleva: Balášová, Salayová, Vondrová, 
Čechová, Tesařová, tr. Bilíček; v podřepu zleva: Marešová, Fuksová, Rymešová, 
skore �:4
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Balášová, Salayová, Vondrová, Čechová, Marešová, Fuksová, Rymešová, pod vedením tre-
néra Bilíčka. Všechny branky našeho týmu vsítila Fuksová.

Dále byl v tomto měsíci uspořádán žákovský turnaj o pohár Moravské Slávie za účas-
ti těchto družstev: ZDŠ Gajdošova, Sokol Ostopovice, Lokomotiva Horní Heršpice. Náš 
tým hrál v sestavě: Žák, Sedlák, 
Burian, Šimoník, Reiter, Matu-
la, Vlach, Máša, Páral. Výsledky 
byly následující: Moravská Slá-
via – Gajdošova 11:8, Moravská 
Slávia – Sokol Ostopovice �0:0, 
Moravská Slávia – Lokomotiva 
Horní Heršpice 6:6. Branky za 
naše mužstvo stříleli: Matula 1�, 
Vlach 1�, Páral 7 a Máša 5, tedy 
dohromady �7 branek.

Ženy v tomto období zaznamenaly dílčí úspěch, když ve skupině B – II. ligy získaly pouze 
pět bodů. Přesto to stačilo na šesté místo, čímž se udržely v soutěži. Pro podzimní část 
další sezóny posílily řady družstva žen hráčky Opravilová a Tichá. Vedení týmu ve skupině 
B – II. ligy se ujal trenér Zvěřina. Dorostenci pod vedením trenéra Matuly vyhráli krajský 
přebor a zúčastnili se turnaje o přeborníka republiky v Chomutově. Družstvo se umístilo 
na pátém místě.

Na začátku roku 197� jednal výbor o možnosti založení Memoriálu žen Valtra Kocha, 
zakladatele české házené, v roce 1919. Memoriál se však bohužel z organizačních
a finančních důvodů neuskutečnil.

Dorostenci pod vedením trenéra Matuly a vedoucího Žampacha vyhráli kraj-
ský přebor a postoupili na turnaj o titul přeborníka republiky v Mostě. Zde však 

družstvo vyhrálo pouze jedno 
utkání a skončilo tak na před-
posledním místě. Sestava byla 
následující: Šmíd, Žák, Schil-
ler, Rajskub, Baláš (5 branek), 
Janák (18 branek), Krajíček (14 
branek), Sedlák (46 branek), 
Zelinka, Matula (2 branky), 
Vlach (3 branky). Hráč Sedlák 
byl vyhlášen třetím nejlepším 
střelcem turnaje.

St. žáci: turnaj na našem hřišti �9.4. 197�; zleva: Burian, Páral, Máša, Matula L,
Sedlák, Žák, Šimoník, Reiter, tr. Matula, Vlach; Družstvo skončilo na 1. místě, 
sk: �7:14 

Dorostenci: turnaj v Mostě, �9-�0.6. 197�; stojící zleva: Žampach, Vlach, Janák, 
Schiller, Sedlák, Krajíček, tr. Matula; v podřepu zleva: Matula L, Zelinka, Žák, 
Fejfar, Šmíd, Raiskub, Baláš 
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Tento rok se pro družstvo žen nevyvíjel dobře. V jarní části soutěži vyhrály pouze 1 utkání, 
skončily na posledním místě, což znamenalo sestup do krajského přeboru. Účast žen ve 
skupině B – II. ligy trvala tři roky a byla jejich nejlepší érou.

Městský svaz Brno sestavil na podzim tohoto roku pro mezikrajské utkání s Plzní repre-
zentační družstvo dorostenců. Hrálo se v Tymákově a družstvo brněnského kraje bylo 
sestaveno z hráčů Lokomotivy Horní Heršpice (Kováč, Slatina, Hlava, Kolb, Viktorín) a 
Moravské Slávie (Šimoník, Kozák, Fejfar, Matula, Páral, Vlach), vedoucím byl pan Slatina, 
trenérem pan Matula. Družstvo sice prohrálo v poměru 14:7, pro naše hráče to však i 
přesto byla velká zkušenost.

Mezizemský zápas Plzeň-Brno Tymákov �8.10. 197�
stojící zleva: tr. Matula, �/Kozák, �/Šimoník, 4/Páral, 5/Vlach
sedící zleva: první Fejfar, Kováč, poslední Matula L

Dorostenci ve Višnové 1977.
zleva: Sendler, Matula, Fejfar, Vlach, Páral, Maceček, Kozák, Reiter

Stojící: Mátlová, Žofková, Vejrostová, Sklenářová, tr. Melzer
sedící: Vyhňáková, Kostelková, Prachařová, Holánková 
V roce 198� tyto ženy bojovaly v kvalifikaci o 1. ligu.
Umístily se na 4. místě

Dorostenci: 
    stojící zleva: Fejfar, Máša, Vlach, Páral, tr. Matula, 
    dolní řada: Šimoník, Maceček, Reiter, Matula, Trávníček
    ležící: Žák ..... na našem hřišti 1975
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Důležitým rokem pro hnutí národní házené v TJ Moravská Slávia se stal rok 1984, kdy 
jednota slavila již 80 let od svého založení.

Dorostenci se umístili v krajském přeboru na druhém místě a opět postoupili na 
turnaj o Pohár předsedy ÚV SSM v Nýřanech. Účastnilo se ho 8 družstev, mezi nimiž 
se naši se skóre 41:42 umístili na celkovém šestém místě. Branky za naše mužstvo 
dávali: Kovařík 16, Ziegler 13, Kazda 3, Komárek 9. Družstvo trénoval pan Ziegler st..

V rámci �0tiletého trvání oddílu byl 
dne 15. 9. sehrán na hřišti Morav-
ské Slávie zápas družstev veteránů 
proti Komínu, dávnému rivalovi 
našich hráčů. Sestava Moravské 
Slávie byla: Homola, Balík, Matu-
la, Starý, Marek, Kroupa, Krajíček, 
Palarčík, Zvěřina, Randula, Rajkub. 
Družstvo prohrálo v poměru 4:8. 
Součástí oslav bylo také odehrání 
zápasu mezi družstvem starších 
hráčů, kteří začínali v roce 1965, 
a družstvem mladších, hrajících II. 
ligu. Zápas vyhráli mladší muži v 
poměru 14:1�.

Štafetu tradic házené v Moravské 
Slávii převzali v roce 1984 tito 
hráči: Duda, Flajzar, Hlava, Hýža, 
Chudáček, Hudeček, Komárek J., 
Komárek M., Kovařík, Lamprecht, 
Maceček, Matula, Pantůček, 
Paseka, Navrátil, Savula, Smejkal, 
Sucháček, Ziegler, Reiter, Vrána. 
Trenérem byl pan Matula. Na 
snímku jsou zachyceni někteří z 
výše uvedených hráčů.

Dne 19. 9. 1983 zemřel ve věku 60 let Josef Žampach. Byl zakladatelem našeho 
oddílu, členem výboru TJ Moravské Slávie a členem sekce národní házené na KV 
ČSTV Brno. Byl obětavým pracovníkem a organizátorem našeho hnutí.

Staré gardy: na našem hřišti s Komínem 15.9. 84; stojící zleva: Zvěřina, Balík, 
Randula, Rajskub, Matula, Kroupa, v podřepu zleva: Marek, Palarčík, Starý

Muži, rok 1984; stojící zleva: tr. Matula, Reiter, Vrána, Smejkal, Hlava, Matula L, 
Duda, Paseka, Navrátil, Savula; sedící zleva: Pantůček, Maceček, Sucháček, 
Hýža, Komárek J.
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I přes úmrtí takto obětavého funkcionáře se život v oddíle nezastavil. Jednotlivá družstva 
i nadále absolvovala všechna svá soutěžní utkání se střídavými úspěchy. Bylo důležité, že 
dobře pracovali všichni trenéři a průběžně docházelo k doplňování členské základny o ty 
nejmladší hráče. V roce 1985 byl zvolen do funkce předsedy pan Flajzar. Na výroční kon-
ferenci jednoty bylo oznámeno, že TJ Moravská Slávie má celkově �160 členů a 17 oddílů. 
Oddíl házené měl v té době 1�0 členů.

V lednu se družstvo mužů zúčastnilo halového turnaje v Žeravicích. Náš tým se mezi cel-
kově deseti mužstvy neztratil a umístil se na třetím místě se skóre �4:�0. Branky za naše 
družstvo dávali: Duda �0, Matula 10, Ziegler �, Komárek J. 1. Naše družstvo se pod vede-
ním trenéra Matuly zúčastnilo rovněž turnaje v Novém Městě nad Metují, kde se umístilo 
také na třetím místě. Branky zde dávali: Matula 16, Duda 1�, Savula �, Janda �.

Dne 9. 3. se konalo slavnostní zasedání KV ČSTV k 80ti letům trvání národní házené, 
na němž byli odměněni diplomem i naši hráči a činovníci. Jmenovitě to byli: Flajzar, 
Palarčík, Matula, Ziegler. Čestný odznak dostali pan Palarčík a paní Schvarová.

V roce 1986 se starší žáci umís-
tili na druhém místě v krajském 
přeboru a postoupili tak do finá-
le ÚV SSM v Přerově, konaného 
ve dnech �1. a ��. 6. Turnaje se 
zúčastnilo celkem sedm družstev 
a naše skončilo na předposledním 
místě se dvěma body. Přesto šlo 
o nebývalý úspěch našich žáků, 
kteří hráli v sestavě: Veleba, Va-
šek, Matula, Veselý, Stehlík, Jašek, 
Nečas, Semrád, Sýkora, Pokorný, 
trenérem byl pan Matula.

Dorostenci skončili na druhém místě v krajském 
přeboru se skóre 5�4: ��7. Tímto umístěním se 
probojovali na pohár ÚV SSM do Vítkovic, který 
se konal ve dnech �1. a ��. 6. Naši nastoupili v 
sestavě: Sedláček, Bartoš, Herman, Racek, Trtí-
lek, Šidlo, Komárek J. (4� branek), Mezník (1� 
branek), Ziegler M. (56 branek), Podsedník, tre-
nérem byl pan Ziegler st.. Naši se mezi celko-
vými sedmi zúčastněnými umístili na druhém 
místě. Získali  9 bodů a jejich skóre bylo 110: 88 
(tvořili nejproduktivnější útok turnaje). 

Starší žáci v roce 1986

Dorostenci 1986, Vítkovice; stojící zleva: Ziegler, tr. Pod-
sedník, Mezník, Trtílek, komárek, J Bartoš; sedící zleva: 
Šidlo, Herman, Sedláček, Ziegler 
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V následujícím roce hrála družstva mužů, žen, dorostenců, starších žáků, mladších žáků a 
mladších žákyň pouze krajský přebor. Klub měl v této době zhruba 70 aktivních hráčů.

V tomto roce jsme rovněž vzpomněli na naši dlouhodobou hráčku, funkcionářku 
a čestnou členku Marii Morávkovou, která obdržela od ÚV ČSTV čestné uznání za 
dlouholetou činnost v národní házené. Hrála za družstvo žen, které v letech 1926 až 
1928 dosahovalo skvělých výsledků. 

Velice úspěšným se pro náš oddíl stal rok 1988. Družstvo mužů pod vedením trenéra 
Matuly vyhrálo turnaj TJ Spoje Praha, v následující sestavě: Pantůček, Maceček, Vrána, 
Hudeček, Sucháček, Hlava, Lamprecht, Komárek, Matula (15 branek), Paseka, Reiter, Savu-
la (5 branek), Ziegler (�� branek). Výsledky jednotlivých zápasů vypadaly takto: Morav-
ská Slávia – Nezvěstice 7:4, Moravská Slávia – Čakovice 9:6, Moravská Slávia – Spoje B 
5:�, Moravská Slávia – Svojkovice 9:5, Moravská Slávia – Spoje A 11:8, Moravská Slávia 
– Hrádek 5:4. Družstvo za své vítězství získalo křišťálový putovní pohár a stříbrný pohár 
z alpaky.

Turnaj, Spoje Praha, 1988; sedící střídačka: Reiter, Paseka, Komárek, Hlava, 
tr. Matula    

Vyhráli jsme; zleva: Komárek, Savula, Hlava, Sucháček, Matula

trofej drží: Matula - Hudeček
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Na turnaji Dopravních podniků Praha obsadili muži druhé místo a získali tak skleněný 
pohár. Branky, jichž bylo celkem ��, dávali tito hráči: Savula 10, Lamprecht 8, Komárek 6, 
Matula 5 a Ziegler �.

Družstvo mužů odehrálo ve výše 
uvedené sestavě v průběhu toho-
to roku celkem �7 zápasů na šesti 
turnajích. Tým byl výborně sehra-
ný a trenér Matula s ním nemohl 
být jinak než spokojený. 

V následujícím roce byl předse-
dou oddílu zvolen Jan Ziegler.

Družstvu mužů se dařilo stej-
ně jako v roce předcházejícím, 
podávalo výborné výkony
a neztratilo v krajském přebo-
ru ani jeden bod, díky čemuž 
obsadilo celkové první místo
a zajistilo si tak postup do kva-
lifikace do I. ligy. Takový výsle-
dek nedosáhlo žádné družstvo 
Moravské Slávie za celých 25 
let svého trvání.

Kvalifikační zápasy o postup do I. ligy se kona-
ly formou turnaje na hřišti v Ostopovicích ve 
dnech ��. až �5. června. Družstvo mužů do 
kvalifikace nastoupilo v této sestavě: Pantů-
ček, Vrána, Hudeček, Sucháček, Maceček, Hýža, 
Duda, Komárek, Lamprecht, Matula, Savula, 
Ziegler. 

Tohoto turnaje se zúčastnily týmy: Avia Čakovice, Sokol Příchovice, VTJ Most, Moravská 
Slávia, Lokomotiva Ostrava a Nové Město nad Metují. Naše mužstvo vyhrálo nad týmem 
Ostravy v poměru 16:15 a nad Příchovicemi v poměru �1:�0. Branky dávali: Ziegler �9, 
Duda 19, Savula 10, Komárek 6, Lamprecht �, Matula �. Družstvo získalo 4 body a skončilo 

Muži 1988; stojící zleva: Tr. Matula, Hudeček, Vrána, Paseka, Ziegler, Savula, 
Matula, Maceček; Reiter, Sucháček, Hlava, Komárek, Pantůček      

Porada: Savula, Sucháček, Hýža, Vrána, Matuza, vzadu 
sedí Lamprecht, Rieter, Flajzar

Kvalifikace do 1. ligy Ostopovice ��-�5.6.1989
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na čtvrtém místě se skóre 79:91. Do I. ligy však postupova-
la pouze první dvě družstva.

Rokem 1990 byla zavedena ústředím v Praze nově II. 
liga. Tím, že se naši muži v krajském přeboru umístili 
na 3. místě, splnili podmínku pro účast v této soutěži. 
Po 20 letech se tak na Moravské Slávii znovu hrála II. 
liga.

Zahájení II. ligy připadlo již na 19. srpna. Naše družstvo mužů bylo zařazeno do skupiny 
B, která měla celkem 10 účastníků (Krčín, Veselí na Moravě, Kokory, Dobruška, Pustějov, 
Vítkovice, Ostopovice B, Moravská Slávia, Rokytnice B, Opatovice). Do nastávajících bojů 
nastoupili tito hráči: Pantůček, Vrána, Hudeček, Hýža, Maceček, Malý, Sucháček, Duda, 
Lamprecht, Matula, Reiter, Savula. Trenérem byl pan Komárek a vedoucím družstva se 
stal pan Matula. Družstvo se umístilo na předposledním, 9., místě s celkovými třemi body
a skóre 115: 1�0. Vyhrálo pouze nad Ostopovicemi v poměru 17:9. Remízu uhrálo s Vese-
lím na Moravě v poměru 1�:1�.

V následující sezóně se družstvu mužů v II. lize nedařilo, v jarní části soutěže získali pouze 
dva body. Chyběla mu bojovnost, taktika, rychlost i herní projev. Celkem dosáhlo ve II. lize 
5 bodů a umístilo se na 9. místě v tabulce, což na udržení v této soutěži nestačilo, a proto 
po ročním účinkování ve II. lize mužstvo znovu sestoupilo do krajského přeboru.

Naopak v jarním kole soutěže nám udělali velkou radost starší žáci, kteří se umístili na
�. místě s �� body, a mladší žáci, kteří získali bronzové medaile. 

Na podzim zemřel František Viktorín. Byl spoluzakladatelem našeho oddílu, čle-
nem výboru, trenérem a hlavně vyhledávačem mladých talentů. Byl výborným
a obětavým kamarádem.
 
Na začátku roku 199� začal oddíl trénovat v hale na Vojtově ulici v Brně. Konec krajské-
ho přeboru byl pro naše muže dramatický. Před posledním zápasem měli shodný počet 
bodů jako mužstvo Ostopovic B (14 bodů). Ostopovice však v posledním utkání podlehly 
mužstvu Veselí a Moravská Slávia se díky tomu stala se 16 body vítězem přeboru a po-
stoupila opět do II. ligy.

Mladší žáci se ve skupině B krajského přeboru umístili na 1. místě s �1 body a skóre
16�: �5. Nejvíce branek za naše družstvo stříleli hráči Farkač (66) a Kudlička (�9).

Do podzimních bojů II. ligy nastoupilo družstvo mužů v této sestavě: Vrána, Hudeček, 
Sucháček, Hýža, Maceček, Šidlo, Duda, Komárek (4� branek), Lamprecht, Matula, Reiter, 
Savula (�6 branek), Ziegler (4� branek). Trenérem byl pan Matula. Po podzimní části skon-

Miloň dává branku
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Miloň dává branku

čilo mužstvo na  9. místě se 6 body a skóre 140:166.

V tomto roce se výbor oddílu po zdlouhavých jednáních rozhodl založit „Memoriál Fran-
tiška Viktorína“, jako vzpomínku na dlouholetého aktivního funkcionáře a hráče národní 
házené. 

Na začátku roku 199� byl oddíl přinucen opustit z důvodu výstavby International busine-
ss centra hřiště na ulici Milady Horákové. Od jara tak začal oddíl využívat hřiště v are-
álu Masarykovy univerzity na ulici Lipová v Pisárkách. Po jarní části soutěže naši muži 

skončili na 7. místě s 15 body a tím se udrželi ve II. lize. Bohužel po podzimní části nové 
sezóny byla družstva mužů A, mužů B, dorostenců a dorostenek na posledních místech 
tabulek. Družstvo starších žáků se umístilo na �. místě, starší žačky na �. místě.

V důsledku změn po roce 1989 došlo k zániku TJ Moravská Slávia a dne 16. 6. 1993 
vznikl na členské schůzi nový právní subjekt s názvem Klub národní házené Morav-
ská Slávia Brno s novými stanovami. Předsednictvo bylo zvoleno v následujícím 
složení: předseda - pan Hudeček, místopředseda - pan Ziegler, hospodářka - paní 
Koudelková, jednatelka - paní Ziesbergerová, členové výboru - pan Lamprecht, 
pan Maceček a pan Matula. Od tohoto data vystupuje tedy náš klub pod novým 
názvem.

Na jaře následujícího roku uhráli muži ve  II. lize pouze 6 bodů,  a se skóre �79: ��7 obsadili 
8. místo a sestoupili z II. ligy. Nejlepším střelcem byl s celkovými 1�9 vstřelenými branka-
mi hráč Ziegler. Žačky se v krajském přeboru umístily na �. místě a postoupily do bojů 
o Pohár České republiky mládeže v Praze, který se hrál ve dnech 17. až 19. 6. Trenérkou 
děvčat byla paní Zeisbergerová, hráčky nastoupily v sestavě: Balíková, Pytelová, Stránská, 
Vaculovičová, Martincová, Dudová H., Dudová G., Ondráčková, Samsonová M., Samsono-
vá T., Zehnalová, Zeisbergerová J., Zeisbergerová M. Umístily se na 6. místě.

Do podzimní části soutěže nastoupilo šest družstev, muži B skončili na 1. místě, muži A 
na 6. místě, starší žáci na 4. místě, dorostenky na 6. místě, žačky na 5. místě a mladší žáci 
na 4. místě.

V roce 1995 se oddíl dožil �0ti let trvání. Předsedou byl pan Hudeček.

Družstvo mužů B se v průběhu jarní části soutěže udrželo na 1. místě a postoupilo díky 
tomu zpět do II. ligy. Družstvo dorostenek skončilo na �. místě a starší žáci na �. místě. 
Mladší žáci se probojovali na Pohár České republiky mládeže. Ten se konal ve dnech 9. 
až 11. 6. v Chomutově a naši žáci na něm obsadili �. místo. Družstvo trénoval pan Šimík a 
hráči nastoupili v sestavě: Reiter, Martinec, Jonáš, Fajmon, Fiala, Matula, Havlíček, Horák, 
Hanuška, Čech, Češek, Češka, Matoušek. 
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Toto období je pro družstvo mužů „A“ charakterizováno jejich nestabilními výkony, které 
se odrážely v neustálém sestupování a postupování do druhé ligy, prakticky v každé sezó-
ně. Ani při tomto dalším účinkování ve II. lize se družstvu mužů nepodařilo překročit svůj 
stín. V podzimní části se muži umístili až na 8. místě s 9 body a skóre 169:185. 

Na tyto neúspěchy měla značný 
vliv skutečnost, že v důsledku 
výstavby nové budovy Masary-
kovy univerzity se musel oddíl 
přesunout na jiné hřiště a přestě-
hoval se na hřiště u SOU stavební 
Brno na ulici Jílové.

Družstvo mužů v této době hrálo pod vedením 
trenéra Zieglera s hráči: Reiter, Bednář, Vrána, 
Hudeček, Sucháček, Šidlo, Kříž, Lamprecht (18 
branek), Matula (�� branek), Ziegler (94 bra-
nek), Bukovský, Černík, Maleňák, Sedláček (18 
branek). 

K výročí �0tiletého trvání oddílu byla uspořádána vzpomínková beseda, která se konala   
18. 11 v restauraci Eva na Kopečné ulici. Sešlo se na ní 140 členů, rodinných příslušníků 
a příznivců házené. �8 hráčů a hráček obdrželo stříbrné upomínky, 1� zasloužilých členů 
plakety a 10 funkcionářů čestná uznání.

V roce 1996 se muži umístili ve II. lize na 9. místě s 18 body a se skóre �1�:��7, což našim 
zajistilo účast ve II. lize také v následující sezóně. 

Mladší žáci vyhráli krajský přebor, 
získali 50 bodů a jejich skóre bylo 
��7: 7�. Našimi nejlepšími střelci byli 
Češka (101 branek), Čech (91 branek) 
a Češek (7� branek). V krajském finá-
le skončili na �. místě a zúčastnili se 
Poháru České republiky mládeže v 
Novém Městě na Moravě. Turnaj se 
konal ve dnech �1. až ��. 6., trenérem našich byl pan Šimík a hráči nastoupili v sestavě: 
Martinec, Fajmon, Hanuška, Matula, Mezník, Skoupý, Čech, Češek, Češka, Franta, Bártek. 
S pěti body a  se skóre �7: �8 se naši umístili na celkovém �. místě.

První zápas �.ligy doma �7.8. 95, s Rokytnicí: horní: tr. Ziegler J., Ziegler 
M., Hudeček, Vrána, Sucháček, Matula, Bukovský, Lamprecht;
dole: Reiter, Šidlo, Sedláček, Černík, Bednář    br. 15:�1 

Střídačka muži 1995, hřiště Jílová: Sedláček, Šídlo, Reiter

Ml. žáci Pohár ČR. ��.6. 1996 Nové Město n/Met.; zleva: Matula, Hanuška, 
Bártek, Fajmon, Češek, Čech, Franta, Mezník, Skoupý, Martinec, Češka
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V krajském přeboru skončili starší žáci na �. místě, žačky také na �. místě, dorostenky na 
4. místě, ženy na �. místě a muži B na 7. místě. 

Do podzimní části soutěže II. ligy nastoupili muži s velkým odhodláním a zkušenostmi, 
získanými v předcházejících účinkováních v této soutěži. Bohužel toto odhodlání se 
neprojevilo ani ve hře ani ve výsledcích, takže družstvo skončilo bez bodu na posled-
ním místě. Tato skutečnost byla velice nepříjemná, protože v podstatě družstvo hrálo ve 
stejném složení jako v předcházející sezóně. Mladší žáci skončili v krajském přeboru na �. 
místě, starší žáci na 1. místě, žačky na 1. místě a dorostenky na �. místě.

V prosinci tohoto roku se v hale na Vojtově ulici v Brně hrál poprvé Český pohár. Zúčast-
nilo se ho šest družstev: Kokory A, Kokory B, Avia Čakovice, Bakov, Brno Tábor a Moravská 
Slávia. Naše družstvo obsadilo třetí, tedy nepostupové, místo.

V jarní části sezóny 1997 získalo družstvo mužů ve II. lize pouze jediný bod za remízu 
s Dobruškou. Naše družstvo bylo značně oslabeno z důvodu zranění a odchodu nejlep-
šího střelce Miloně Zieglera do družstva Kokor. Mužstvo tak v tomto roce, jak už se stalo
u našich mužů téměř pravidlem, sestoupilo z II. ligy.

Od tohoto roku skončilo naše účinkování ve II. lize.
 
Mladší žáci se probojovali do krajského finále, které se hrálo v Olbramovicích. Umístili se 
na �. místě a postoupili na Pohár České republiky mládeže, který se hrál ve Veselí na Mora-
vě ve dnech �0. až ��. 6. Žáci turnaj vyhráli, ale v důsledku nesprávně uvedených údajů 
na registračních průkazech a protestu trenéra mužstva Žatce, byli potrestáni a skončili až 
na 4. místě.

Žačky vyhrály krajský přebor
a probojovaly se do oblastního 
finále ve Višňové, kde se však 
bohužel umístily až na posled-
ním místě.

Na konci sezóny 1998 byli mladší 
žáci na 4. místě, starší žáci A na 
�. místě, straší žáci B na 6. místě, 
muži na �. místě, dorostenci na 
�. místě, žačky taktéž na �. místě 
a ženy na 4. místě. Podobnými 
výsledky pokračovala i podzimní 

část soutěží a především u mládežnických kategorií dávaly tyto výsledky velké naděje 
do budoucnosti národní házené v našem klubu. Bohužel na konci tohoto roku dostal 

Hřiště na Jílové, ženy 1997; horní řada: tr. Zeisbergerová, G. Ondráčková, Strán-
ská, Samsonová, Balíková, Gregorová; dolní: Zeisbergerová M,
Duduová H; leží: Dudová G, Venzlovská
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oddíl výpověď z hřiště na Jílové ulici. Bylo proto nezbytně nutné, aby výbor oddílu zajistil 
možnost trénování a hraní soutěžních utkání na jiném hřišti. Vzhledem k tomu, že se toto 
nepodařilo v krátké době uskutečnit, byly zápasy v jarní části soutěže odehrány převáž-
ně na hřištích soupeřů. Pouze některá domácí utkání se hrála na hřišti v Ostopovicích 
nebo na hřišti Brna Tábor. Starší žáci A skončili na �. místě, starší žáci B na 6. místě, doro-
stenci A na 4. místě, dorostenci B na 6. místě, muži na �. místě, ženy na 5. místě a žačky na
�. místě.

Za přispění úřadu Městské části Brno-střed jsme uzavřeli dohodu se ZDŠ Horní
o pronájmu hřiště. První utkání na tomto hřišti se uskutečnilo dne 5. 9. Bohužel toto 
hřiště neodpovídalo současným parametrům, jež jsou v současné době na kvalitu 
hřišť kladeny, čemuž odpovídaly i výkony některých našich hráčů.

Po podzimní části vypadala umístění našich družstev takto: muži – 5. místo, dorostenci 
– 4. místo, starší žáci – 5. místo a ženy – 5. místo. 

Předsedou oddílu byl zvolen pan Maceček.

V roce �000 vzniklo nové družstvo mladších žáků pod vedením trenéra Šidla. Tvořili ho 
hráči: Baláž, Dančo, Fučík, Glotzman, Gryc, Hejč, Holub, Hron, Maděrič, Pachl, Ondroušek, 
Prajs, Sedláček, Stejskal, Šafář, Šíma, Škárka, Věčorek, Vajmut.

Z družstva mužů odešli v tomto roce hráči Ziegler do Žeravic, Holásek a Hruban do Drake-
nu Brno. Muži skončili na 4. místě, ženy na 5. místě, starší žáci na 6. místě a dorostenci na 
5. místě.

Družstvo veteránů se účastnilo dvou turnajů, a to v Praze, kde se umístilo na �. místě, a ve 
Studénce, kde skončilo jako třetí. Hrálo v sestavě: Vrána, Hlava, Klepáček, Pantůček, Duda, 
Lamprecht, Matula, Maceček.

V Praze probíhaly v roce �000 oslavy 95. výročí založení národní házené u nás.

Hráči �.ligy 1970 - 71: Kadlík, Bilíček, Trnavský, Komárek Veteráni, výroční konference: Rajskub, Matula
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V roce �001 družstva mužů, dorostenců a starších žáků skončila v krajském přeboru shod-
ně na 4. místě. Mladší žáci A skončili na předposledním místě a družstva žen a mladších 
žáků B skončila na posledních místech tabulky. Je však třeba zdůraznit, že družstva mlad-
ších žáků byla naprostými nováčky a nemohla tak plnohodnotně konkurovat ostatním 
družstvům.

V létě se konal sportovní tábor v Pozďatíně, kterého se zúčastnilo �� našich hráčů. 

Do podzimní části soutěže bohužel nenastoupila družstva žen a starších žáků. Muži skon-
čili na 4. místě, dorostenci na �. místě, mladší žáci B na 5. místě, mladší žáci  a žačky na
1. místě.

V zimní přestávce uspořádal náš oddíl vánoční turnaj mladších žáků, kterého se účastnilo 
pět družstev. Naši žáci A skončili na druhém místě za Novým Městem na Moravě. Žáci B 
skončili poslední.

V roce �00� se žactvo zúčastnilo zimních halových turnajů. Mladší žáci byli třetí v Nácho-
dě a pátí na halovém mistrovství ČR v Ejpovicích, starší žáci skončili třetí ve Vracově.

V jarní části soutěže skončili muži na
4. místě, starší žáci na posledním místě, starší 
žačky sice krajský přebor vyhrály, ale v oblast-
ním finále skončily jako poslední. Mladší žáci 
se umístili na �. místě a zúčastnili se Poháru 
České republiky v Mostu. Na turnaji, který se 
konal ve dnech �1. až ��. 6., hráli pod vede-
ním trenéra Šidla tito hráči: Fučík, Pachl, Prajs, 
Hudeček, Švestka, Vognar, Šafář, Stehlík, Hejč, 
Ondroušek a Daněk. Žáci obsadili s 5 body a se 
skóre 58:54 5. místo tabulky. Nejlepším střel-
cem našeho družstva byl Šafář s �0 brankami.

Dorostenci se díky úsilí v posledním turnaji soutěže 
probojovali na �. místo krajského přeboru a získali 
bronzové medaile. Hrálo se v sestavě: Bareš, Matula, 
Mezník, Slunéčko, Fišer, Trllo a Merta, který byl vyhlá-
šen druhým nejlepším střelcem se 1�1 brankami.

Před důležitým zápasem 9.6. �00�. na našem hřišti s Vra-
covem 11:5 + bronz. Horní řada: Trllo, Slunéčko, Merta; 
Střední: Staněk, Kratochvíl, Plíva, Zerzán, Fišer, tr. Matula; 
sedící: Bareš, Mezník, Matula L.

Máme bronzové medaile
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Na podzim se konal turnaj družstev veteránů ve Veselí na Moravě, za účasti pěti družstev: 
Veselí na Moravě, Ostopovice, Žatec, Moravská Slávia a výběr Dukly. Naše mužstvo se 
umístilo na posledním místě se � body a skóre �4: �6. 

Muži se umístili v krajském přeboru na �. místě s 10 body a skóre 84:67. Dorostenci a starší 
žáci skončili na posledních místech tabulky. Mladší žáci získali 4. místo a mladší žačky �. 
místo.

Dne 31. 1. 2002 zemřel ve věku 82 let Mojmír Randula. Byl předsedou TJ Moravská 
Slávia po dobu dvou volebních období. Několikrát byl vedoucím družstva žen a rov-
něž byl členem výrobu oddílu.

Po jarním kole roku 2003 byla oddílu nabídnuta možnost postoupit do II. ligy 
namísto mužstva Humpolce, které se umístilo na 1. místě. Z nedostatku aktivních 
hráčů družstva mužů však výbor této šance nevyužil.

Na konci sezóny naše družstva obsadila následující místa v tabulkách soutěže: dorostenci 
– poslední, starší žáci A – 4. místo, starší žáci B – poslední, starší žačky – poslední, mladší 
žáci – 4. místo, mladší žačky – 4. místo.

V květnu tohoto roku se na hři-
šti ZDŠ Horní odehrálo dlouho 
připravované utkání dříve nar-
ozených hráčů Moravské Slávie: 
„čtyřicátníci“ proti „padesátní-
kům“. Za družstvo „čtyřicátní-
ků“ nastoupili Pantůček, Vrá-
na, Hudeček, Sucháček, Duda 
(4 branky), Matula (2 branky), 
Maceček (1 branka), Reiter (2 
branky). Družstvo „padesátníků“ 
reprezentovali Kováč (1 branka), 
Balík, Malý, Kunický (1 bran-
ka), Klepáček, Flajzar (1 branka), 
Komárek (4 branky), Janda. Utkání skončilo vítězstvím „mladších“ v poměru 9:7.

V zimní přestávce, dne �. �., se odehrálo utkání mezi mladšími a staršími muži s konečným 
smírným výsledkem 17:17. Za mladší muže hráli: Reiter ml., Maloň (6 branek), Martinec, 
Lamač D., Šidlo, Bareš (1 branka), Matula nejml. (� branky), Lamač V. (� branky), Šimík (5 
branek). Starší muže reprezentovali: Pantůček, Reiter st., Vrána, Hudeček, Klepáček, Hlava, 
Duda (8 branek), Lamprecht (� branky), Matula st. (7 branek), Maceček, Sendler.

Čtyřicátníci; horní řada: roz. Matula, Sucháček, Hudeček, Maceček, Vrána, 
Matula; dolní: Reiter, Kováč, Pantůček, Duda
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Dne �7. 9. �00� se na hřišti družstva Ostopovice odehrálo základní kolo Českého poháru. 
Naši muži skončili na �. místě a postoupili do �. kola. To se konalo ve Svinově dne �5. 10. 
za účasti mužstev Pustějova, Rokytnice, Vítkovic, Ostopovic, Svinova a Moravské Slávie. 
V tomto kole naši muži obsadili až 4. místo a další boje Českého poháru se jich tak už 
netýkaly.

Ve Veselí na Moravě se dne �. 9. konal velký turnaj veteránů, kterého se zúčastnilo 10 
týmů. Muži Moravské Slávie Brno se umístili na 5. místě se skóre ��:�0.

Podzimní část nové sezóny musela být z důvodu rekonstrukce hřiště při ZDŠ Horní ode-
hrána na hřištích soupeřů. Tréninky se proto již od září přesunuly do haly na Vojtově ulici.

Dne 23. 2. 2003 zemřel ve věku 81 let Antonín Rajskub. Byl předseda odboru národ-
ní házené na KV ČSTV v letech 1961 – 1966 a členem výboru. Hrával také za družstvo 
veteránů.

Rokem �004 byl zvolen předsedou pan Lamprecht.

Na nově zrekonstruovaném hřišti s umělou trávou odehrál oddíl jarní kolo soutěže. ZDŠ 
Horní však zvýšila nájemné za hřiště na pro nás neúnosnou hranici, což zapříčinilo přesun 
činnosti našeho oddílu na ZŠ Arménská v Bohunicích.

Muži se koncem února zúčastnili turnaje 
v Lázních Bělohrad, kde mezi celkový-
mi pěti zúčastněnými družstvy obsadili 
�. místo. Začátkem března se naši muži 
zúčastnili také velkého turnaje v Litvínově 
za účasti 10ti družstev. Skončili na 4. mís-
tě se skóre 49:41. Branky za naše mužstvo 
dávali hráči: Maloň 14, Merta 1� a další.

V krajském přeboru skončili muži na 4. místě s �0 
body a skóre �41:189. Starší žáci A se umístili na
�. místě s �� body a skóre �75:150 (nejlepším střel-
cem v tabulce starších žáků se stal Šafář se 115 bran-
kami). Starší žáci B skončili na 6. místě s 10 body
a skóre 178:�58, dorostenci skončili na 7. místě s 5 body
a skóre 19�:�9�. Mladší žáci obsadili 5. místo s �0 body 
a skóre 141:146, žačky skončily na posledním místě 
s 8 body a skóre 11�:�19. Ženy se zúčastnily turnaje 

Podzimní kolo v Ostopovicích �00�, v nových dresech.
stojící: tr. Matula, Lamač D, Maloň, Bareš, Lamač V, Holásek, Fišer, 
Hanák; dole: Němeček, Merta, Lamprecht, Vrána, Hlava

St. žáci v Jihlavě �004: Šafář, Fučík, Daněk, Steh-
lík, Ondroušek, Chromý, Hudeček, Šíma, Pachl
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Drakenu v hale v Bohunicích a skončily předposlední se � body a skóre ��:58.

Po podzimním kole nové soutěže obsadilo družstvo mužů 4. místo s 1� body, dorostenci 
skončili na 5. místě, starší žáci A vybojovali �. místo s 11 body, starší žáci B obsadili 7. místo 
se � body.

Starší žačky se umístily na 6. místě s 10 body a ženy na 5. místě s 1 bodem.

Muži hráli dne �8. 9. Český pohár v Humpolci a se skóre �4:�1 se umístili na 4. místě. Ženy 
hrály dne 11. 11. Český pohár v Žeravicích, skončily však na posledním místě se skóre 
4�:6�.

V zimní přestávce pořádal oddíl v hale na Vojtově ulici 
dva turnaje. Byl to turnaj mužů, kterého se zúčastnilo 
5 družstev a v němž vyhrála Moravská Slávia se 7 body 
a skóre 54: ��, a turnaj starších žáků, který se konal 
za účasti 5 družstev a v němž vyhrálo opět družstvo 
Moravské Slávie, tentokrát s 9 body a skóre 56: ��.

Muži, doma s Humpolcem, Hřiště ZŠ Horní �004; Kočí, Fišer, Maloň, Lamač, Merta, Holá-
sek, vzadu: Hanák, Vrána

V naší hale �004 turnaj žáků, Pachl, 
Musil, tr. Šidlo

Dva trenéři dr.ml. žáků; Žáci hráli Pohár ČR v 
roce 1995-95-97; Byly to � krásné roky. Dobrý 
kolektiv
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Na závěr si připomeňme několik významných událostí, které za uplynulých více než 80 let 
existence házené v Moravské Slávii Brno poznamenaly historii oddílu. 

Vzpomeňme v první řadě na rok 19�5, kdy se naše ženy staly mistryněmi ČSR. Muži 
dosáhli stejného úspěchu v roce 19�0. Získali tehdy Zlatou plaketu. V sezóně 1970/1971 
hráli naši muži    I. ligu. Bojů o Český pohár se zúčastnili více než 10krát. Ženy se v I. lize 
udržely v letech 1970 – 197�. Dorostenci hráli o Pohár České republiky v roce 1969 – Žera-
vice, 197� – Chomutov, 1984 – Nýřany, 1985 – Vítkovice. Starší žáci bojovali o Pohár České 
republiky v roce 1985 v Přerově a �00� v Mostě. Mladší žáci se účastnili turnajů o Pohár 
České republiky v roce 1985 v Chomutově, 1986 v Novém Městě na Moravě a v roce 1997 
ve Veselí na Moravě.

Družstvo veteránů odehrálo od roku 1966 až do dnešních dnů více než �0 zápasů.
Všechna družstva házené v Moravské Slávii Brno sehrála za celou dobu svého trvání velké 
množství turnajů. A kolik bylo nastříleno za ta léta branek, to se snad nedá ani spočítat...

Do příštích roků se díváme s optimismem a věříme, že budeme pokračovat ve šlépějích 
našich slavných předchůdců.
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Sponzoři Sponzoři
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