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Zrození malé kopané v Šošůvce,

této krásné a zajímavé formy
fotbalu, předcházely zkušenosti několika vysloužilých hráčů prvního mužstva
v družstvu FAC Dolíček. Toto mužstvo hrálo v okresním městě Blansku místní
druhou ligu.
V průběhu pár let si tento druh kopané začal získávat značnou pozornost dalších
šošůvských fotbalistů. Koncem roku 1993 se začala z podnětu tří zakládajících
členů - Karla Štraita, Milana Hudce a Jaroslava Sehnala, rodit myšlenka
založení vlastního mužstva. Za nemalé podpory dalších nadšenců pro malou
kopanou byla sestavena první soupiska mužstva. Zrodil se i název oddílu, podle
zářícího souhvězdí, PEGAS. Zúčastnili jsme se Valné hromady ve Skalici nad
Svitavou a přihlásili se do soutěže pro rok 1994. Byli jsme začleněni do divize
SEVER. Pro zdárný začátek našeho nového oddílu byla nutná dlouhá a těžká
fáze příprav. Zhotovili jsme první dřevěné branky a použili staré vyřazené sítě.
Účastnili jsme se pořádání zábav, sběru železného šrotu či úpravy hřiště a okolí
kabin.
V ročníku 1994 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
13 mužstev do divize SEVER a 14 mužstev do divize JIH. Před zahájením soutěží
byl rozlosován Okresní pohár. Naše mužstvo sehrálo předkolo poháru
s družstvem J.K.P.Olešná, kterou jsme porazili 3 : 2. Dalším naším soupeřem
bylo družstvo FC Světlá. Toto utkání skončilo v normální hrací době 3 : 3. Ani
prodloužení 2 x 5 minut nerozhodlo o vítězi a na pokutové kopy měl větší štěstí
soupeř ze Světlé.

Horní řada zleva: Hloušek Jiří, Kocourek Jiří, Kunc Petr, Mikulášek Petr
Dolní řada zleva: Hudec Milan, Čupr Josef, Sehnal Jaroslav a vpředu Toufar Martin
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Soutěžní ročník jsme zahájili 9. dubna 1994. V průběhu tohoto prvního
ročníku jsme odehráli 24 mistrovských utkání, ve kterých jsme 16krát zvítězili,
4krát remizovali a 6krát prohráli, s celkovým ziskem 42 bodů a skóre 89 : 56,
což v celkovém zúčtování znamenalo 4. místo v divizi SEVER. V rámci divize byl,
s druhým největším počtem vstřelených branek, vyhodnocen Petr Mikulášek.
Zaznamenal 38 úspěšných zásahů. Za zmínku jistě stojí i naši další nejlepší
střelci: Kocourek Jiří - 23 branek, Šenk Jaroslav - 13 branek. V letních měsících
jsme zakoupili první vlastní modročerné bavlněné dresy, na které jsme nastříkali
symbol PEGASE .
V ročníku 1995 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do divize SEVER, 12 mužstev do divize JIH a 11 mužstev
do základní soutěže.
Před zahájením soutěží se opět hrál Okresní pohár. Naše mužstvo sehrálo
1. kolo poháru s družstvem SADROS Boskovice a na jeho půdě jsme prohráli 4 : 1. Tím pro nás pohárová účast skončila.
Zahajovací mistrovské utkání jsme sehráli 1.dubna 1995 na domácím
hřišti s mužstvem DRTIČ Valchov. V průběhu sezóny jsme odehráli 22
mistrovských utkání, ve kterých jsme 10krát vyhráli, 3krát remizovali a 9krát
prohráli, s celkovým ziskem 30 bodů a skóre 81 : 56. Tento výsledek nás pasoval
na 5. místo v konečné tabulce divize SEVER. Našim nejlepším střelcem byl opět
Petr Mikulášek s 29 brankami.

Fotografie je pořízena na jaře r. 1995 po zápase, který byl odvetou tradičnímu vánočnímu
přátelskému utkání mezi naším mužstvem PEGAS Šošůvka a spřáteleným mužstvem FAC
Dolíček.
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V ročníku 1996 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do divize SEVER, 12 mužstev do divize JIH a 13 mužstev nastoupilo
do základní soutěže.
Před zahájením soutěží byl rozlosován Okresní pohár. Naše mužstvo
sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem MORAVAN Svitávka a na jeho půdě jsme
prohráli. Pro nás tak opět skončila pohárová účast v tomto ročníku.

Horní řada zleva: Zouhar Zdeněk, Toufar Karel, Hudec Milan, Sehnal Jaroslav, Štrait Karel,
Zukal Ladislav
Dolní řada zleva: Mikulášek Petr, Kunc Petr, Toufar Martin, Šenk Aleš

Zahajovací mistrovské utkání jsme sehráli, po odloženém prvním kole, 13.
dubna 1996 na domácím hřišti s mužstvem StB Jabloňany. V průběhu této
sezóny jsme odehráli 22 mistrovských utkání, ve kterých jsme 18krát vyhráli,
1krát remizovali a 3krát prohráli, s celkovým ziskem 48 bodů a skóre 90:42.
Výsledek nám zaručil vítězství v divizi SEVER a znamenal postup do 1. ligy
okresu Blansko.
Ročník 1996 byl zapsán zlatým písmem do historie našeho mužstva
PEGAS Šošůvka. V této sezóně se projevila zkušenost a sehranost mužstva, která
byla korunována velmi dobrou kombinační hrou a značnou brankovou potencí
nejen Petra Mikuláška (39 branek), ale i dalšího hráče našeho mužstva –
Jaroslava Šenka (22 branek). V tomto roce došlo i ke zlepšení materiálního
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zabezpečení mužstva. Po zdařilém sběru železného šrotu jsme zakoupili novou
sadu dresů a zhotovili nové kovové branky.
Historicky významný postup odstartoval sérii bombastických oslav.
Samozřejmě na oslavě postupu nechybělo tradiční šampaňské.

Fotografie pořízená po vítězném utkání s Karolínem a tedy postupu do 1.ligy okresu Blansko.

Tyto několikadenní i noční oslavy vstoupily do podvědomí všech hráčů i
příznivců malé kopané. V rámci bujarých oslav byl u všech účastníků oslav
splněn pitný režim několikanásobně. Nebylo pak překážkou uspořádat půlnoční
penaltový rozstřel za umělého osvětlení bezesporu střízlivých řidičů.
Úspěch v tomto ročníku se zrodil z vynikajících individualit, které se do
mužstva začlenili, pod záštitou mnoha vítězství i tím, že jsme byli dobrou partou.
Tato přednost se stala tíživým břemenem v ročníku následujícím.
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V ročníku 1997 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do divize SEVER, 12 mužstev do divize JIH a 12 mužstev do základní
soutěže.
Před zahájením soutěží se již tradičně hrál Okresní pohár. Naše mužstvo
sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem Újezd u Kunštátu. Na jeho půdě jsme
prohráli a tím pro nás opět skončila pohárová účast.
Zahajovací mistrovské utkání v této sezóně jsme sehráli 5. dubna 1997 na
hřišti v Rašově. V průběhu sezóny jsme odehráli 22 mistrovských utkání, ve
kterých jsme 2krát vyhráli, 1krát remizovali a 19krát prohráli, s celkovým
ziskem 5 bodů a skóre 40:10. Tento výsledek znamenal poslední místo v 1. lize
okresu Blansko a sestup do 2. ligy okresu. Našim nejlepším střelcem byl již
tradičně Petr Mikulášek s 18 brankami.
V tomto ligovém ročníku se projevil jak věkový rozdíl, tak značná labilita
hráčů ve vyrovnaných, technicky i fyzicky náročných utkáních. V mužstvu byla
nezdravá atmosféra, která vyústila v závěru sezóny ke změnám v kádru mužstva.
Se sebezapřením jsme dohráli tento ročník a vytvořili kádr z hráčů ochotných
utkat se s maximálním nasazením s mužstvy mladšími a mnohdy i technicky
zdatnějšími.

Fotografie po zápase o 5. a 6. místo v turnaji Šošůvka 1997, kde jsme porazili mužstvo ze
Suchého.
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V ročníku 1998 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do 2.ligy, 14 mužstev do divize a 14 mužstev do základní soutěže.
Před zahájením soutěží se hrálo o putovní pohár regionálního tisku Týdne u nás. Naše mužstvo sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem FC Bulldok
Chrudichromy. Na jeho půdě jsme vyhráli a postoupili do druhého kola, kde
jsme se utkali s odvěkým rivalem - TJ Sokol Žďárná.
Toto utkání jsme hráli na domácí půdě, ale na soupeře ze Žďárné jsme
nestačili. Do dalšího kola poháru jsme nepostoupili.
Zahajovací mistrovské utkání v této sezóně jsme sehráli 4. dubna 1998 na
domácím hřišti s mužstvem SAF Brťov. V průběhu sezóny jsme odehráli 22
mistrovských utkání, ve kterých jsme 9krát vyhráli, 3krát remizovali a 10krát
prohráli. Celkový zisk 28 bodů a skóre 70:69 zabezpečil 7. místo v 2. lize okresu
Blansko. Našimi nejlepšími střelci byli Petr Mikulášek s 27 brankami a Zbyněk
Musil s 12 brankami.

Fotografie je z turnaje na Holštejně.
Horní řada zleva: Toufar Karel, Sehnal Jaroslav, Mikulášek Petr, Kunc Petr, Mrázek Petr
Dolní řada zleva: Zemánek Karel, Šenk Aleš, Toufar Martin, Musil Zbyněk, Mikulášek Michal
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V ročníku 1999 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do 2.ligy, 12 mužstev do 3.ligy, 12 mužstev do divize a 13 mužstev
do základní soutěže.
Před zahájením soutěží byl již tradičně rozlosován pohár s názvem O
pohár Týdne u nás. Naše mužstvo sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem MONT-BŮ
Olešnice a na jeho půdě jsme prohráli. Do druhého kola jsme tedy nepostoupili.
Zahajovací mistrovské utkání jsme sehráli 10. dubna 1999 na domácím
hřišti s mužstvem OS TEAM Obora. V průběhu této sezóny jsme odehráli 22
mistrovských utkání, ve kterých jsme 5krát vyhráli, 1krát remizovali a 16krát
prohráli, s celkovým ziskem 14 bodů a skóre 47:74. Tento výsledek znamenal
poslední místo v soutěži a opět sestup. Tentokrát do 3. ligy okresu Blansko.
Naším nejlepším střelcem nebyl nikdo jiný než Petr Mikulášek s 12 brankami.

Fotografie je z turnaje v Šošůvce r. 1999
Horní řada zleva: Šenk Aleš, Toufar Martin, Štrait Kamil, Toufar Karel, Obalil Jiří
Dolní řada zleva: Bezděk Lubomír, Mikulášek Petr, Svoboda Pavel, Sehnal Jaroslav
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V ročníku 2000 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do 2.ligy, 14 mužstev do 3.ligy, 14 mužstev do divize a 14 mužstev
do základní soutěže.
Před zahájením soutěží se zápolilo o pohár Týdne u nás. Naše mužstvo
sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem CF PIVCELONA Klepačov. Na jeho půdě
jsme vyhráli a postoupili do druhého kola, které jsme odehráli na domácím
hřišti s mužstvem SADROS Boskovice. V tomto utkání jsme opět zvítězili a
postoupili již do 3.kola poháru, kde jsme na domácí půdě podlehli mužstvu
KANCLÍK Boskovice.
Zahajovací mistrovské utkání jsme sehráli 8. dubna 2000 na domácím
hřišti s mužstvem HRK Rudka. V průběhu této sezóny jsme odehráli 26
mistrovských utkání, ve kterých jsme 15krát vyhráli, 6krát remizovali a 5krát
prohráli, s celkovým ziskem 51 bodů a skóre 92:52. Výsledek znamenal třetí
místo v soutěži. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásilo mužstvo Jestřebí do 1. ligy
okresu Blansko postoupili jsme do 2. ligy okresu ze třetího místa. Naši nejlepší
střelci byli Petr Mikulášek 23 a Ivan Zouhar 10 zásahy.

Fotografie je pořízena po tradičním přátelském utkání s mužstvem AFC DOLÍČEK Blansko
25. prosince 1999.
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V ročníku 2001 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do 2.ligy, 12 mužstev do 3.ligy, 12 mužstev do 4. ligy, 12 mužstev do
divize a 10 mužstev do základní soutěže.
Před zahájením soutěží bylo rozlosování putovního poháru O pohár
Týdne u nás. Naše mužstvo sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem FC BANDASKY
Dolní Lhota. Na jeho půdě jsme prohráli a do dalších bojů o pohár jsme již
nezasáhli.
Zahajovací mistrovské utkání v této sezóně jsme sehráli 21. dubna 2001
na hřišti v Poříčí. V průběhu sezóny jsme odehráli 22 mistrovských utkání, ve
kterých jsme 4krát vyhráli, 2krát remizovali a 16krát prohráli, s celkovým
ziskem 14 bodů a skóre 35:79. Tento výsledek znamenal dvanácté, tedy poslední,
místo a sestup zpět do 3. ligy okresu. Naši nejlepší střelci byli: Karel Toufar s 8
brankami, Milan Vymazal s 5 brankami, Petr Mrázek s 5 brankami a Ivan
Zouhar s 3 brankami.
V tomto ročníku se mužstvu nedařilo tak dobře, jako v roce předešlém.
Mužstvo se těžce vyrovnávalo se skutečností, že odešel nejlepší střelec
dosavadní historie malé kopané v Šošůvce, Petr Mikulášek.

Fotografie mužstev ANDRLECHT Blansko a Plumlova po finálovém utkání na turnaji
v Šošůvce.
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V ročníku 2002 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do 2.ligy, 12 mužstev do 3.ligy, 12 mužstev do 4. ligy, 12 mužstev do
divize a 12 mužstev do základní soutěže.
Před zahájením soutěží nechyběl pohár Týdne u nás. Naše mužstvo
sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem HMK Vranová a na jeho půdě jsme prohráli.
Zahajovací mistrovské utkání jsme sehráli 13. dubna 2002 na hřišti ve
Žďáru. V průběhu této sezóny jsme odehráli 22 mistrovských utkání, ve kterých
jsme 9krát vyhráli, 2krát remizovali a 11krát prohráli. Celkový zisk 29 bodů a
skóre 50:44 stačil na šesté místo. Naši nejlepší střelci byli Milan Vymazal ( 12
branek), Zbyněk Musil( 7 branek) a Ivan Zouhar ( 7 branek).

Fotografie po finálovém utkání mezi mužstvy KRMELEC Šošůvka a ANDRLECHT Blansko.

V ročníku 2003 bylo rozlosováno 12 mužstev do 1. ligy okresu Blansko,
12 mužstev do 2.ligy, 12 mužstev do 3.ligy, 12 mužstev do 4. ligy, 12 mužstev do
divize a 10 mužstev do základní soutěže.
Před zahájením soutěží bylo rozlosování putovního poháru o pohár
Týdne u nás. Naše mužstvo sehrálo 1. kolo poháru s mužstvem KANAP Karolín.
Na domácím hřišti jsme prohráli a do druhého kola nepostoupili.
Zahajovací mistrovské utkání v této sezóně jsme sehráli 12. dubna 2003
na hřišti ve Svitávce. V průběhu jarní části sezóny jsme odehráli 11
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mistrovských utkání, ve kterých jsme 5krát vyhráli, 3krát remizovali a 3krát
prohráli. Prozatímní celkový zisk 18 bodů a skóre 20:25 nás zařadil v
průběžném pořadí na páté místo. Naši nejlepší střelci v jarní části soutěže jsou
Milan Vymazal s 5 brankami a Roman Zouhar se 4 brankami.

Horní řada zleva: Kunc Petr, Svoboda Pavel, Zouhar Ivan, Gregor Marcel,Vymazal Milan,
Sehnal Jaroslav
Dolní řada zleva: Toufar Martin, Odehnal Jiří, Zouhar Roman, Sehnal Petr, Šenk Aleš
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Turnajová historie mužstva PEGAS Šošůvka
Rok 1994
24. července 1994 jsme uspořádali 1. ročník turnaje v malé kopané za
účasti mužstev VIKTORIA Suchý, FAC DOLÍČEK Blansko a domácí PEGAS
Šošůvka. Čtvrté pozvané družstvo ze Svitávky se nedostavilo. V turnaji zvítězilo
mužstvo ze Suchého, před domácím mužstvem Šošůvky a třetí skončil DOLÍČEK.

Rok 1995
5. července 1995 jsme odehráli zápasy na turnaji ve Vavřinci, kde se
našemu mužstvu nepodařilo postoupit ze skupiny.
16. července 1995 proběhl 2. ročník turnaje v malé kopané v Šošůvce.
Z osmi pozvaných mužstev se turnaje zúčastnilo pouze šest mužstev: FAC
DOLÍČEK Blansko, KRABHAUS Blansko, INSPIRACE Blansko, VIKTORIA
Suchý, Holštejn a domácí PEGAS. Turnaj vyhrál domácí tým PEGAS Šošůvka,
který v dramatickém finále porazil až na pokutové kopy mužstvo KRABHAUS
Blansko.

Rok 1996
22.června 1996 jsme se zúčastnili turnaje na Holštejně, který jsme vyhráli.
První červencovou sobotu proběhl 3. ročník turnaje v malé kopané u nás
doma za účasti těchto družstev: AFC DOLÍČEK Blansko, VIKTORIA Suchý,
HAKR BENEŠ Holštejn, KRABHAUS Blansko, INSPIRACE Blansko,
BARHARTL Adamov, KOHOUTOVICE Brno a PEGAS Šošůvka. V tomto
ročníku jsme opět zvítězili a našim finálovým soupeřem bylo mužstvo
INSPIRACE Blansko.

Rok 1997
V průběhu února a března 1997 proběhl ve Sloupě turnaj v sálové
kopané, na kterém jsme obsadili 3. místo.
21. června 1997 jsme se zúčastnili turnaje na Holštejně, kde jsme
obhajovali loňské prvenství. Neobhájili a obsadili jsme 3. místo.
12. července 1997 proběhl 4. ročník našeho turnaje v malé kopané za
účasti sedmi družstev: INSPIRACE Blansko, Holštejn, AFC Dolíček Blansko,
ANDRLECHT Blansko, VIKTORIA Suchý, SÝPKA Blansko a PEGAS Šošůvka.
Kohoutovice se k turnaji nedostavily. V turnaji zvítězilo družstvo INSPIRACE
Blansko, které ve finále porazilo ANDRLECHT Blansko. Naše mužstvo skončilo
na 5. místě.
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Rok 1998
6. června 1998 jsme se, dá se říct, již tradičně účastnili turnaje na
Holštejně, kde jsme obsadili 2. místo.
11. července 1998 proběhl na našem hřišti 5. ročník turnaje v malé kopané
za účasti osmi mužstev: AFC DOLÍČEK Blansko, VIKTORIA Suchý, Holštejn,
Lhota Rapotina, INSPIRACE Blansko, SÝPKA Blansko, ANDRLECHT Blansko
a PEGAS Šošůvka. V tomto ročníku zvítězilo mužstvo VIKTORIA Suchý, které
porazilo ve finále družstvo Lhoty Rapotiny. Naše družstvo skončilo až na 7.
místě.
9. srpna 1998 jsme sehráli utkání na turnaji ve Lhotě Rapotině, kde jsme
obsadili 2. místo.

Rok 1999
V červnu jsme se zúčastnili tradičního turnaje na Holštejně, kde jsme
obsadili 4. místo.
17. července 1999 se uskutečnil 6. ročník turnaje v malé kopané pořádaný
na místním hřišti. Zúčastnila se ho mužstva AFC DOLÍČEK Blansko, Lhota
Rapotina, HAKR BENEŠ Holštejn, VIKTORIA Suchý, INSPIRACE Blansko,
ANDRLECHT Blansko, SÝPKA Blansko. V tomto ročníku zvítězilo mužstvo ze
Suchého, před Lhotou Rapotinou. Naše mužstvo skončilo na sedmém místě.

Rok 2000
15. července 2000 se konal 7. ročník turnaje v malé kopané. Zúčastnila se
ho mužstva AFC DOLÍČEK Blansko, ITÁLIE, Vysočany, VIKTORIA Suchý,
INSPIRACE Blansko, ANDRLECHT Blansko a PEGAS Šošůvka. V tomto
ročníku zvítězilo mužstvo ANDRLECHT Blansko. Naše mužstvo skončilo na 4.
místě.

Rok 2001
14. července 2001 proběhl 8. ročník turnaje v malé kopané. Pozvání
přijala tato mužstva: ANDRLECHT Blansko, AFC DOLÍČEK Blansko,
INSPIRACE Blansko, VIKTORIA Suchý, Vysočany, Plumlov, KRMELEC
Šošůvka (mužstvo složené zejména z hráčů prvního mužstva) a PEGAS Šošůvka.
V turnaji zvítězilo mužstvo ANDRLECHT Blansko, které porazilo ve finále
mužstvo z Plumlova. Domácí PEGAS obsadil 5.místo.

Rok 2002
13. července 2002 se uskutečnil 9. ročník turnaje v malé kopané za
účasti družstev: AFC DOLÍČEK Blansko, ANDRLECHT Blansko, INSPIRACE
Blansko, VIKTORIA Suchý, INDIANA Plumlov, Vysočany, KRMELEC Šošůvka
a PEGAS Šošůvka. V turnaji zvítězilo družstvo KRMELEC Šošůvka , které ve
finále porazilo mužstvo ANDRLECHT Blansko. Domácí PEGAS obhájil loňské
páté místo.
___________________________________________________________________________
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Desetileté ohlédnutí
V celé desetileté historii malé kopané se projevila základní skutečnost
kolektivních sportů - dobrý nebo špatný výkon je odvislý od soudržnosti
kolektivu a tolerance nebo ctižádosti jednotlivce. Za toto desetileté období
působení oddílu malé kopané se o této pravdě přesvědčilo bezmála 35
šošůvských sportovců, kteří oblékli dres našeho mužstva – PEGAS Šošůvka.
Zvláštní, ale přitom krásná, je ta věc, že v jednom dresu nastupovali hráči od
sebe rozdílní věkem. Ve dvou sezónách byl rozdíl mezi nejstarším a nejmladším
hráčem až 27 let.
V prožitém desetiletí jsme okusili radost i zklamání z vyhraných či
prohraných zápasů, z postupů i sestupů. V prvních letech, i přes vysoký věkový
průměr mužstva, a nedůvěru fanoušků v naše fotbalové kvality, se nám podařilo
bezproblémově začlenit do soutěže. Postupně jsme si získali respekt u mužstev,
která byla většinou věkově mladší a zařadili jsme se na přední místa
v jednotlivých soutěžích.
Vrchol našeho snažení přišel v roce 1996, kdy jsme postoupili do 1. ligy
okresu Blansko. V této prestižní soutěži jsme sice setrvali pouze jednu sezónu,
ale tato krátká zkušenost stála za to. V následujících letech proběhla přestavba
mužstva a vzhledem ke zrušení limitu počtu registrovaných hráčů došlo
k omlazení mužstva. Po sestupu z 1. ligy okresu Blansko až do současnosti se
naše mužstvo pohybuje střídavě ve 2. a 3. lize okresu.
Malá kopaná - nová forma kopané si získává stále větší oblibu u fandů
šošůvského sportu. Věříme, že si svoje postavení udrží i v letech následujících .
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Příjmení

Jméno

Od

Do

Branky

KOCÁK
ŠTRAIT
MIKULÁŠEK
ŠENK
ZOUHAR
HUDEC
ŠENK
SEHNAL
ZUKAL
ZEMÁNEK
ČUPR
KUNC
MIKULÁŠEK
ŠEVČÍK
KOCOUREK
HLOUŠEK
ZOUHAR
SEDLÁK
HASOŇ
MRÁZEK
BARÁNEK
TOUFAR
VYMAZAL
NEČAS
TOUFAR
MUSI L
S VO B O D A
GREGOR
ODEHNAL
ŠTRAIT
Z A CH O V A L
ZOUHAR
ZOUHAR
MUSI L
SEHNAL

Josef
Karel
Antonín
Jaroslav
Zdenek
Milan
Aleš
Jaroslav
Ladislav
Karel
Josef
Petr
Petr
Ladislav
Jiří
Jiří
Aleš
Ivo
Alois
Petr
Petr
Karel
Milan
Josef
Martin
Zbyněk
Pavel
Marcel
Jiří
Kamil
Pavel
Roman
Ivan
Přemysl
Petr

1994

1995

0

1994

2000

7

1994

1996

1

1994

1998

58

1995

1998

3

1994

2000

12

1996

DOSUD

22

1994

DOSUD

10

1995

1998

21

1995

2000

2

1994

1998

4

1994

DOSUD

31

1994

2002

183

1994

1998

19

1994

1999

25

1994

1996

0

1998

2001

4

1998

1999

4

1994

1995

2

1998

DOSUD

17

1999

2003

14

1995

DOSUD

41

2001

DOSUD

21

1997

1999

1

1994

DOSUD

6

1997

DOSUD

41

1999

DOSUD

5

2002

DOSUD

5

2002

DOSUD

2

1999

2002

1

1999

2001

1

2000

DOSUD

15

1999

DOSUD

24

2001

2003

2

2002

DOSUD

0
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