Historie TJ Sokol Všemina – LÉTA ŠEDESÁTÁ
V souvislosti s rozmachem a popularizací kopané v celé společnosti v průběhu 20. století
začaly sílit tendence k organizování nejoblíbenějšího sportu mezi obyvateli v celé zemi. Už
před druhou světovou válkou vznikaly fotbalové kluby ve městech i městečkách (např. v roce
1929 ve Slušovicích). Po ní začaly růst jako houby po dešti oddíly ještě v menších sídlech.
Stejně tomu bylo i v naší obci. V 50. letech se dokonce začaly objevovat nápisy
s nejvýstižnějším zněním: „Chceme hřiště!“ Tělovýchovná jednota byla založena 9. dubna
1961, ale soutěží se začala účastnit až o rok později, proto je jako počáteční rok označován
letopočet 1962. Za členy se přihlásilo kolem sta obyvatel obce. O zrod se zasloužilo mnoho
lidí, za všechny bychom chtěli jmenovat dlouholeté činovníky Viléma Gajdošíka a Františka
Čalu. Prvním předsedou byl zvolen Josef Nedbálek.
Hřiště se postavilo na dolním konci dědiny, kterému se odjakživa říká „Pod Čupem“ ve směru
JV – SZ. První přátelské zápasy odehrála Všemina na soupeřových hřištích v zapůjčených
dresech. 29. července 1962 se otvíral náš stánek utkáním dvou výběrů naší obce.
První soutěžní tým ročníku 1962/63 měl následující sestavu: Kaulinec Josef, Řehák František,
Bělíček Josef, Štěpán Jaromír, Gajdošík Milan, Matůšů Jiří, Chovanec Stanislav, Mika Jaroslav,
Čala František, Kovařčík Jan a kapitán Gajdošík Vilém.
První výbor: předseda Nedbálek Josef, místopředseda Gajdošík Jan, vedoucí oddílu kopané
Šmakal Vladimír, vedoucí lyžování Gajdošík Milan, vedoucí stolního tenisu Bělíček Josef,
vedoucí šachu Vala František, jednatel Pekař František, pokladník Kovařík Eduard, zdravotník
Gajdošík Metoděj, členové výboru Kovařčík Josef, Gajdošík Jaroslav, Gajdošík Vilém,
Chromák Josef a Mika Jaroslav.
Počátky byly jako všude, kde se s něčím začíná těžké. To se ale vyvážilo obrovským nadšením
lidí pohybujících se kolem fotbalu, což dokumentují vysoké návštěvy nejen při domácích
zápasech. V premiérovém ročníku obsadili muži 5. místo z 8 účastníků.
Kromě družstva mužů byl přihlášen do soutěží i výběr žáků, který jezdil na své zápasy ze
začátku na kole. V 60. letech působil i tým dorostu.
Kromě hrací plochy se muselo vybudovat i potřebné zázemí. Téměř vše probíhalo
brigádnicky za pomoci většiny členů. Pomoc se ale neorientovala jen na hřiště, ale také při
sezónních pracích JZD, všech tzv. „Akcí Z“, budování místního národního výboru apod.
Od samého začátku až do roku 1991 působilo mužstvo mužů v nejnižší okresní soutěži,
nazývaném převážně IV. třída.

Historie TJ Sokol Všemina – LÉTA SEDMDESÁTÁ
TJ Sokol pořádala každé léto již od počátku turnaje 4 týmů. Na oplátku byla zvána i jinde,
v roce 1970 např. do Karolinky za účasti spřátelených obcí i z pohraničí (Hladké Životice na
Novojičínsku, Bohdíkov na Šumpersku) a zahraničního BSV Vídeň. Do dneška se dochovala
trofej - krásný broušený pohár z místních skláren.
V zimních obdobích kromě každoročních lyžařských závodů

s přidruženým lyžařským

oddílem se konala např. beseda s promítáním filmů, přednášky o kopané s okresními
činovníky, sportovní plesy atd.
Po slabším začátku s umístěním v dolních patrech tabulky se Všemina dočkala v dalších
letech. V roce 1970 obsadilo mužstvo 4. místo, na jaře roku 1972 po 26 zápasech ročníku
pěkné 2. místo, za výrazného přispění krále střelců Aloise Tomšů. Vedoucími mužstva byli
František Čala a Jan Kovařčík. Stejné umístění se podařilo zopakovat o rok později. Probíhala
výstavba kabin, budování sociálního zařízení, úpravy hřiště a chodníky k němu.
V ročníku 1973/74 obsadili muži 6. místo. Na výroční schůzi na začátku roku 1975 bylo
složení výboru následující: předseda Gajdošík Vilém, místopředseda Mika Jaroslav, politickovýchovný pracovník Bělíček Jan, předseda kopané Štěpán Josef, vedoucí mužstva Bělíček
Josef, vedoucí žáků Štěpán Jan, hospodář Gajdošík Jan, správce Mika Jaroslav, člen výboru
Čala František. V tomto roce Všemina po nepodařeném závěru, kdy celé jaro bojovala o
postup, skončila na 3. místě.
Ročník 1976/77 TJ na konečném 10. místě, měla 57 dospělých členů a 15 žáků.
V 70. letech se tradicí stala spolupráce na organizaci dětského dne, většinou za účasti
sdružení rodičů a přátel školy a případně myslivců.
V roce 1978 byl vybudován tzv. „Hudební salonek pro muzikanty“ s přilehlým tanečním
kolem a navíc oploceno hřiště.
Sezóna 1977/78 výborné 3. místo ve IV. třídě skupině B za postupující Lutoninou a rezervou
Příluk.
Sestava z roku 1979: Matůšek, Řehák Jar., Kovařík L., Štěpánů Jan, Kovařík E., Čala F., Kovařík
Jar., Rupa, Štěpán Jan, Štěpán Jeroným, Řehák Josef, Matůšů St., Štěpán Mir., Jasenský,
Tomšů Alois, Matůšů Jan, Gajdošík František.
Závěrečný ročník tohoto desetiletí 1979/80 byl nevydařený s umístěním až na 10. příčce
z celkových 13 účastníků soutěže.
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Oč byl poslední ročník předchozí dekády zklamáním, o to milejším překvapením byla první
sezóna té následující – 1980/81, kdy Všemina vstupovala do jarních odvet z první pozice a o
vítězství se přetahovala s Trnavou a Kašavou. Do III. třídy okresní soutěže nakonec jen díky
lepšímu skóre postoupila Trnava. Byl to nejlepší výsledek od založení klubu.
Stejné umístění zopakovali muži o dva roky později, kdy po 8. místě skončili v ročníku
1982/83 čtyři body za první Vlčkovou.
V těchto letech byla dobudována studna, provedena rekonstrukce kabin, sociálního zařízení
a přistavěno patro se sálem a kuchyňkou, položena plechová střecha a dán do provozu
lyžařský vlek.
Pořádaly se každý rok pravidelné zájezdy do nejrůznějších koutů republiky (Jeseníky, jižní
Morava, Karlovy Vary, jižní Čechy atd.).
80. léta byla provázena celou řadou reorganizací soutěží ze strany svazu. IV. třída se
přejmenovala v roce 1983 na okresní soutěž, Všemina se utkávala v každém ročníku s jinými
soupeři. V létě 1986 byla dokonce přeřazena na dva roky do tzv. valašské skupiny a zajížděla
k dále vzdáleným soupeřům (např. Újezd, Sehradice, Poteč, Pozlovice, Vysoké Pole,
Petrůvka). V této konkurenci nedokázala příliš obstát a obsadila spodní polovinu tabulky.
V těchto létech vykonával funkci předsedy Jan Gajdošík, pokladníkem byl Jan Bělíček a
dlouholetých jednatelem Sokolu František Čala.
V roce 1985 po dvaceti letech zasáhl do okresních bojů s velkým úspěchem místní dorost. Po
třech sezónách pod vedením Františka Gajdošíka dokázal postoupit do okresního přeboru.
Nejlepší umístění dosáhli dorostenci v sezóně 1988/89 6.místem z 12 startujících celků
okresního přeboru. Osa týmu z tohoto ročníku: Mika Jaroslav, Kolář, Čala Radek, Maliňák,
Štefka, Mahdal, Polaštík Jan, Skovajsa, Pekař T., Řehák Josef, Kašík R., Tomšů Petr, Tomšů
Jan. Zde jsme působili až do podzimu 1990, kdy se mužstvo muselo v důsledku nedostatku
hráčů ze soutěže odhlásit. Kostra mužstva položila základy úspěšných 90.let mužské
kategorie.
Konec 80. let u mužů je charakterizován po přeřazení zpět do tradiční IV. třídy skupiny B
prodíráním se do vyšších pater. Zasloužili se především: Štěpán Miroslav, Drábek, Vičík
Miroslav, Ježík Jan, Štěpán Jeroným, Gajdošík Luděk, Pilař, Kovařík Jaroslav, Kovařík Laďa,
Chovanec Cyril, Matůšů Jaromír, Gajdošík František, Čala Miroslav, Gajdošík Stanislav,
Martinů František, Štěpán Jan, Bělíček Dan. To vyvrcholilo ročníkem 1989/1990, 2. místem a
3 body ztráty za postupujícím Družstevníkem Kašava.
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Po sametové revoluci přišlo výsledkově šťastné období naší TJ. Na jaře roku 1991 po 29
letech působení v nejnižší okresní soutěží postoupil Sokol Všemina do III. třídy, ve které
působil nepřetržitě 13 let. V ročníku 1990/91 se umístil opět na 2. místě za první Lutoninou
B, ale díky další reorganizaci soutěží se týkal postup i nás!
Mužstvo si prožilo nejkrizovější část účinkování hned v úvodu, na podzim roku 1991 bylo
téměř beznadějně poslední, přesto se dokázalo zvednout a sezónu 1991/92 skončit na
zachránivším se 12. místě tabulky.
V roce 1992 byly předány okresní organizaci ČSTV důležité dokumenty (kolaudační zápisy,
organizační plány, stanovy, tři listy vlastnictví, výpis o užívání pozemků) k tomu, aby byl
majetek převeden na Sokol Všemina.
V dalších letech začali muži nabírat zkušenosti a dostavilo se ovoce v podobě fungování
mužstva dorostu z konce 80. let. Trenér František Gajdošík se svým mužstvem stoupal
tabulkou nahoru. Zřejmě největším úspěchem v historii všeminské kopané byla finálová
účast v Okresním fotbalovém poháru na jaře 1996, kdy mužstvo úspěšně soupeřilo s týmy
z okresního přeboru a ve finálovém dvojzápase až na penalty podlehlo Loukám.
Sestava: Mika, Čala Alois, Čala Radek, Čala Miroslav, Brhel, Kolář, Gajdošík Luděk, Smilek,
Gajdošík Pavel, Gajdošík Milan, Molek Petr, Polaštík Milan, Řehák Josef, Kučera František,
Ježík Radim.
V sezóně 1996/97 byla Všemina po podzimu první, na jaře však neustála pozici favorita,
především v její druhé polovině začala ztrácet a skončila na 4. místě III. třídy skupiny A,
přičemž do okresního přeboru nakonec postupovaly dva týmy (Komárov a Veselá).
Toto umístění již Sokol nedokázal v dalších sezónách zopakovat. V ročníku 1997/98 skončila
Všemina na 8. příčce, 1998/99 na příčce 6.
Na konci 90. let zastával funkci předsedy TJ Sokol Stanislav Gajdošík, jednatelem František
Čala a finančním hospodářem Jiří Rozsypálek.
V září 2000 se konalo „Pod Čupem“ setkání u příležitosti 70. narozenin dlouholetého hráče a
předsedy klubu Viléma Gajdošíka. Mohli se tak setkat ti, kteří stáli u zrodu fotbalu ve
Všemině a pořádně si zavzpomínat.
I v tomto desetiletí se pokračovalo na úpravách hřiště a zvelebování zázemí, aby splňovalo
nároky k pořádání okresních soutěží. Rozměry nevelká plocha (91 m X 47,5 m) byla místem,
odkud soupeři domů body nevozili!

Historie TJ Sokol Všemina – DVACÁTÉ PRVNÍ STOLETÍ
Účinkování ve III. třídě skupině A mělo na přelomu a začátku nového tisíciletí sestupnou
tendenci. Všemina sice ještě v ročníku 2000/01 skončila na 7. místě tabulky, ale v dalších
sezónách se postavení zhoršovalo.
V červnu 2002 v rámci oslav 40. výročí založení oddílu jsme přivítali „Pod Čupem“ extraligové
hokejisty HC Hamé. A-mužstvo nastoupilo v této sestavě: Gajdošík Petr, Chovanec Petr, Čala
Alois, Molek, Gajdošík Milan, Tomšů Jan, Ježík Radim, Karlík, Polaštík Milan, Řehák Josef,
Rupa, Turna, Rathúský, Plonka, Kovařík Vojtěch.
Po 9. místu v sezóně 2002/03 a další reorganizaci okresních soutěží, kdy se rozšiřovala III.
třída, nám to paradoxně nepomohlo a mužstvo na jaře roku 2004 sestoupilo do IV. třídy. Tak
začal pohyb mezi těmito dvěmi soutěžemi. Mužstvo se dokázalo hned v následující sezóně
2004/05 vrátit s obrovským náskokem 18 bodů na druhou Neubuz, jež také postupovala
(jednalo se o premiérové prvenství v tabulce). Účast ve III. třídě byla dvouroční. V sezóně
2005/06 9. místo, o rok později poslední 12. místo - sestup.
Rok 2007 vstoupil do historie znovuobnovením činnosti dorostu po 17 letech. Hráči odehráli
tři sezóny se střídavými úspěchy. Mužstvo mužů prošlo postupným omlazením. Tým se
dokázal znovu po roce vrátit do III. třídy, která byla zúžena na dvě skupiny do tradiční
podoby. Trvání však bylo pouze roční, po nadějném podzimu a 9. místě na jaře roku 2009
Sokol znovu z předposledního 13. místa sestupuje.
Ve IV. třídě bojoval následující tři sezóny. V první skončil na 3. místě za suverénním
Bratřejovem, v sezóně 2010/11 na 6. příčce. Zajímavostí bylo, že kvůli rekonstrukci trávníku
sehrála Všemina závěrečné zápasy na stadionu ve Slušovicích. V sezóně 2011/12 však tým
potvrdil vzestupnou tendenci svých výkonů, kdy v zimní přípravě dokázal porážet na zimním
turnaji ve Valašském Meziříčí mančafty z krajských tříd a B-skupinu nejnižší okresní soutěže
s pohodlným náskokem 12 bodů na druhou Jasennou vyhrál. Od roku 2010 mužstvo trénuje
Antonín Burša, vedoucím mužstva František Gajdošík. Předsedou klubu je Lukáš Turna,
sekretářem David Řepa, finance Jiří Rozsypálek. Vítězná sestava ročníku 2011/12: Burša A.,
Polách, Burša M., Vala, Martinů, Rupa, Gajdošík M., Gajdošík P., Karlík st., Karlík ml., Ježík
(kapitán), Kučera M., Holík, Mikšík, Chovanec, Železník, Pavelka, Rathúský.
Tým mužů bude v sezóně 2012/2013 působit ve III. třídě!
Není možné všechny jmenovat, přesto všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na životě
všeminského fotbalu v uplynulých 50 letech patří velké poděkování. Do budoucnosti přejeme
oddílu kopané hodně zdaru!

Po tříleté pauze se tedy sokolíci vrátili zpět do III. třídy, kde strávili čtyři sezony. V prvních
dvou sezonách figurovali ve středu tabulky na sedmém, respektive osmém místě. Ve
zbývajících dvou už to mělo sestupnou tendenci. Nejprve dvanácté místo a v sezoně 2015/16
se všeminští hráči ocitli na beznadějné poslední příčce s pouhými osmi body, což znamenalo
pád zpátky do nejspodnějšího výkonnostního patra okresní soutěže, do IV. třídy. Zde
v následujících dvou soutěžních ročnících TJ Sokol Všemina obsadil čtvrtou, respektive pátou
pozici. V sezoně 2018/2019 se umístili devátí. Současný kádr aktuálně vypadá takto: Zerzán,
Mikšík, Michal Burša, Martinů, Kašík, Dušan Karlík st. i ml., Černý, Jaroslav a Jan Miklovi,
Rathúský, Čala, Kyčín, Vala, Chovanec, Ježík, Bednár, Pekař, Klimt, Čech.
V roce 2018 se podařilo po několikaleté přestávce přihlásit žákovské mužstvo do soutěže.
Tomuto přihlášení předcházelo založení fotbalového kroužku do který navštěvovaly děti
všech věkových kategorií.
V roce 2015 byl založen oddíl turistiky, který od té doby sdružuje přes 50 věrných členů, kteří
poznávají krásy nejbližšího i vzdáleného okolí. Hlavními strůjci zrodu oddílu byl Ladislav Janča
a Milan Turna, kteří oddíl od té doby vedou. Mimo výlety se pravidelně pořádá pochod
OKOLO Všeminy, který v roce 2019 obohatil i výšlap pro nejmenší děti. V roce 2018 pak oddíl
převzal organizaci zaběhlého zájezdu pro širokou veřejnost.
Na valné hromadě v roce 2018 byly založeny oddíly volejbalu a stolního tenisu. O volejbal se
stará Jakub Tesař a o stolní tenis Michal Chovanec. Oba oddíly pořádají pravidelné tréninky a
každoročně i větší turnaj. Turnaj ve stolním tenisu nese název Memoriál Františka Matůška
na počest našeho zesnulého člena, který se tomuto sportu hodně věnoval. Sokol od roku
2010 začal pořádat mimo tradiční pouťové taneční zábavy i pivní slavnosti, které se později
přejmenovaly na Všeminské slavnosti. V posledních letech se na pořádání akce účastní i SDH
Všemina a obec Všemina. Jedná se o akci, která nabízí bohatý program pro všechny věkové
kategorie. TJ se tak obci stala jednou z nejaktivnějších složek a zajišťuje pro občany jak
sportovní, tak i kulturní vyžití.
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