Kniha zápisů.
Sportovní klub
Jihlava

Zápis

1

o ustavující valné hromadě Sportovního klubu – Jihlava v Besedě,
v sobotu 20. dubna 1912. Schůzi zahájil jménem přípravného výboru
pan L. Novák, za účasti 21- pánů. Přítomný pan Zoufar smlouvá pana
dir. Šichu. Pan Novák oznamuje, že došly schválené stanovy klubu
zaslané ……………
Stanovy na to přečteny a beze změny schváleny. Dále podává p.
Novák zprávu o utvoření …..
živnosti Sportovního odboru Sokola ode dne 8. dubna 1910.
Dne 23. února 1912 požádal odbor správní výbor sokola za rozpuštění
odboru, kteréžto žádosti dne 1. března vyhověno.
Po tomto sdělení sešel se přípravný výbor sestávající s pánů L. Nováka
, Jana Zvěřiny a Otty Sklenčky za dorozumění ještě několika pánů a
zadali stanovy pro Sportovní klub.
Zároveň najato opět staré hřiště v údolí Heulosu. Přítomný pan Dr.
Červený navrhuje by zvolen byl předseda, který by předsedal schůzi.
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Přikročeno tudíž k volbě správního výboru.
Zvoleni téměř jednohlasně
předsedou pan dir. Šícha Václav,
místopředsedou p. Černý Bohumil,
jednatelem p. Novák Ladislav,
zapisovatelem Svoboda Lubomír,
pokladníkem p. Zvěřina Jan,
správcem potřeb p. Říha Antonín,
náčelníkem p. Sedláček Karel,
I.náhradníkem p. Dr. Červený Jaroslav,
II.náhradníkem p. Sklenčka,
revizory účtů páni Miroslav Fuchs a Gustav Grégr.
Stanovení příspěvků: Usneseno by každý člen platil zápisného K 1.měsíčně 40h příspěvku. Ustaví-li se odbory mohou též mezi sebou
pro odbor příspěvky vybírati.
Nájem hřiště: Hřiště najmuto od p. Valenty za obnos K 900. a sice
polovinu ihned, druhou polovinu 1. října 1912. Nejbližší výborová
schůze konati se bude do týdne. Pan Novák oznámí na radnici zvolení
funkcionářů. Jelikož se k volným návrhům nikdo nehlásí, schůze
skončena.

Šícha
Svoboda
předseda
zapisovatel
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Antonín

Zápis
o výborové schůzi sportovního klubu Jihlava
ze dne 27. dubna 1912 v Besedě
Přítomní páni V. Šícha, B. Černý, Zvěřina, Sedláček, L. Novák, Říha,
Grégr, Fuchs, Svoboda.
Zápis schválen o ustavující valné hromadě.
………. zpráva: Klub čítá doposud 34 členů.
Zasláno oznámení zvolení výboru radnici.
Zasláno oznámení poště by odevzdávala dopisy na adresu L. Novák,
Živnobanka.
Došla písemná nabídka P. Valenty na hřiště, na kterouž p. Novák
odpověděl.
Dále objednáno 200 kusů …………… členských.
Zpráva pokladní: Subskripce K 77.od členů á konto přísp.
„ 56.40
dohromady K 133.40
Přijímání členů: Za členy se hlásí a přihlášku řádně vyplnili a podepsali
pánové:
Jan Zvěřina, úř. Živnobanky, Gustav Grég, účetní, Ant. Říha, hostinský,
Rudolf Mynář, úř. Živnobanky,
Jaroslav Bílkovský, dto, Stanislav Fencl, dto, Miroslav Fuks, dto,
Ladislav Novák, dto, F. Oleja Kopecký, dto, Václav Jeřábek, dto, Jos.
Fuksa, dto, Bol. Kafka, dto
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Jindřich Prokop, úř. Živnobanky, Jos. Svoboda, dto, Václav Holub,
dto, Frant. Koupil, dto, Miloslav Boháček, právník, Bohumil Černý, úř.
Agrobanky, Otto Sklenčka, úř. Živnobanky, Frant. Novák, příručí, Karel
Gregora, úř. Motouzárny, Jos. Červený, hotelier, Václav Hoke, mužský
krejčí, Karel Sedláček, kolář, Bohumil Košťálek, úř. poj. „Prahy“,
Milosl. Pour, ……., Karel Kolesa, šofér, Dr. Jaroslav Červený, advokát,
Rudolf Poustka, příručí, Lub. Svoboda, dámský krejčí, Boh. Líbal, úř.
Živnobanky, Joža Křišťan, papírník.
Všichni hlásící se členové správním výborem přijati. Za klubovou
barvu přijata Zeleno-bílá.
Ustanovení odboru fotbalového béře si na starost p. Sedláček.
Volné návrhy: p. L. Novák navrhuje by zřízena byla pokladnička,
s kterou by se příležitostně vybíralo na zakoupení vlastního pozemku.
Jinak jmění tohoto může být užito pouze svolením dvou třetin členů
na valné hromadě přítomných. Dále navrhuje by zaslal se dopis školní
radě Jihl. by užívala hřiště klubu za poplatek. Obstará p. Šícha. Dále
usneseno podniknouti akci pro získání členů.
předseda
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Svoboda
zapisovatel

Zápis
o schůzi výboru Sportovního Klubu Jihlava
ze dne 11. května t. r. v Besedě
Přítomni páni: Černý, Novák, Zvěřina, Říha, Sedláček, Dr. Červený,
Svoboda
Schválen zápis poslední schůze.
Zpráva jednatelská: Klub čítá 34 členů
Dopisy odeslány 3, došel 1.
Odhlášeni: Pánové Jos. Svoboda a Jos. Fuksa se odhlašují, jelikož
odmítli přijati legitimaci.
Zpráva pokladní: Saldo
K 133.40
příjem
8.90
převod K 142.30
Příjem
K 142.30
Vydání
K 25.17
Saldo
K 117.13 ku 11/5 912
Na příspěvcích odboru fotballového vybráno K 15.Zpráva náčelnická: Náčelník si stěžuje, že není možno pravidelně
trajnovati, jelikož hřiště není ještě v pořádku a nutno naléhati na to,
aby pan Valenta dal hřiště do pořádku.
Odbor tenisový ještě se neustavil.
Zpráva odboru fotballového: Na den 19. května vyjednán zápas na
hřišti v údolí Heulosu bezplatně s jihlavským „Deutscher FottballJungmanschaft Iglau“.
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Návrh odboru by žádalo se na panu Valentovi za ušlý zisk za uplynulé
dvě neděle kay nemohlo se hráti pro nepořádek na hřišti obnos K 80..
Zpráva správce domu: Správce domu stěžuje si taktéž že nemůže
klubovní rekvizity dáti do pořádku pro samý nepořádek na hřišti i
v šatně.
Pan Valenta se vyrozumí, že do neděle 19 t. m. musí býti hřiště
v pořádku a šatna taktéž.
Přijímání členů:
Václav Šícha, dirigent poj. „Praha“
Jaroslav Kovařík, úř. Živnobanky
Frant. Masopust, krejčí
Frant. Čížek, pletař, Frant. Ekl, příručí, Jos. Mezera, sedlář, Frant.
Soona, mechanik.
Všichni se přijímají.
Volné návrhy: Pan Černý oznamuje, že v neděli nastoupí cvičen ve
zbrani. Dána mu tudíž dovolená na měsíc. Pan Sedláček navrhuje by
zaplatil Klub obnos K 30.- za převzatý inventář.
Zaplatí se až po zápase.
Místo předseda pan Černý končí o 10 ½ hod. schůzi.

Svoboda
předseda
zapisovatel
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Zápis
o schůzi výboru Sportovního Klubu Jihlava ze dne 11. června 1912 v
Besedě
Přítomní páni: Dr. Červený, L. Novák, Zvěřina, Sklenčka, Sedláček,
Říha.
Nepřítomen zapisovatel Svoboda a předseda p. Šícha.
Schůzi zahájil p. Dr. Červený.
Zápis nečten, jelikož p. zapisovatel nepřítomen. Zápis schůze převzal
p. Sklenčka.
Zpráva jednatele: Klub čítá 39 členů. Dopis došel 1, odeslány 4.
Dopsánu přítomnému právě p. Valentovi, ohledně náhrady K 80.- za
ušlý zisk nepoužitím hřiště. Pan Valenta se ohražuje, že po louce
jezditi nedovolil, tudíž že žádnou zodpovědnost na sebe nebéře.
Usneseno tudíž dopsali p. Baštovi.
Zpráva pokladníka: Saldo 11/5 K 117.13
Příjem
K 42.78
K 159.91
Vydání
K 59.80
Saldo 11/6 K 100.11
Zpráva správce domu: Postaven nový plot na západní straně straně
hřiště. Hřiště částečně planérováno. Lavičky na hřišti nutno opravit
posunout dále od line.
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Pan Sedláček obstará opravu stroje na žetí trávy u pana Heinricha.
Koupen nový zámek ku dvířkům na hřiště.
Správce domu pan Říha obstará barvy na natření brány, barvou
zelenobílou.
Zpráva náčelníka: obsažena ve zprávě odb. Fottballového.
Zpráva odboru fottballového:
Odbor čítá 35 členů. Odesláno 17 dopisů, došlo 17. Referáty do novin
dával pan Novák. Konány 3. schůze. 27/4 ustavující, 6/5 a 10/6
výborová. Do výboru zvoleni: předsedou p. Černý, místopředsedou A.
Svoboda, jednatelem L. Novák, zápis. Fencl, oprávcem nářadí Říha,
pokladníkem Zvěřina, kapitánem Sedláček.
Měsíční příspěvek stanoven na 20 hl.
Ku hře na hřišti připuštěn bude pouze člen odb. fotball. Povinné
trainingy stanoveny na pondělí, středu a pátek, není-li match každou
neděli.
Matchové mužstvo po zápase trainovat nemusí. Sestavení mužstva
ponecháno kapitánovi. Schůze odboru konati se budou každé pondělí
před zápasem. Vstupné při zápasech stanoveno v předpr: k stání 30 h,
sedadlo 40 h. na hřišti: k stání 40 h, sedadlo 50 h, dětský lístek k stání
20 h.
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Matche: dne 19. května sehrán zápas se zdejším D.F.J Iglau, bez bez
každé náhrady.
Zvítězila Jihlava 5:3 polovice 1:2 pro D.F.J. Čistý výtěžek K 50.10.
Dne 2. června sehrán zápas s S.K. Něm. Brod za náhradu K 9.90.
Zvítězila Jihlava 4:0 pol. 0:0. Čistý výtěžek K 41.60.
Mužstvo dosud bylo nesehrané pro neustálou opravu hřiště. Na 16.
června sjednán zápas s S.K. Humpolec za náhradu K 20.-.
Potřebný míč usneseno objednati.
Dále usneseno přihlásit se pod ochranu Č.S.F. u Mor.Slezské odbočky
v Olomouci.
Pokladna: Příjem
K 150.40
Vydání K 36.10
Hotovost K 114.30
Přijímání členů: Jos. Horáček, příručí, Rich. Zoufar, J.N.C. Václav
Vohlídal kand. adv. Miloslav kříž, auskultant, Rudolf Bedrna, příručí,
Jílek, holič, Frant. Freibauer, Václ. Verner, příručí, Jos. Kratochvíl,
příručí, Jan Šimánek, příručí, Frant. Brůna, účetní, Jaros. Hájek, úř.
Živno. Jos Mysík, příručí, Boh. Culka, zub. technik.
Odhlášen p. Jaroslav Novák.

Svoboda
předseda
zapisovatel
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Zápis
o schůzi výboru Sportovního klubu Jihlava ze dne 18. července
Přítomni páni: V. Šícha, Černý, L. Novák, Zvěřina, Sedláček, Dr.
Červený, Svoboda.
Přečten a schválen zápis minulé schůze.
Zpráva jednatele: Klub čítá 53 členů.
Dopisy odeslány 3, došel 1.
Na dopis zaslaný p. Baštovi ohledně náhrady škody na hřišti
způsobené, týž vůbec neodpověděl. Usneseno by přítomný p. Dr.
Červený zaslal p. Baštovi dopis upomínací.
Další kroky však ve věci podnikány nebudou.
Zpráva pokladníka:
Příjem K 44.40
Vydání 132.63 K
Saldo z minulé schůze K 100.11
Pokladna klubu vykazuje jmění K 11.88
Pan Dr. Červený navrhuje, by se ujednala smlouva o pronájem hřiště
na několik roků.
Obstará p. předseda Šícha.
Zpráva kapitána a odboru fottballového:
Odbor čítá 36 členů.
Odesláno 15 dopisů, 1 depeše
Došlo 13 dopisů, 1 depeše
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Zdejší „Deutsch fotball Jungmanschaft“ žádá za propůjčení hřiště na
některou neděli. Vypracován bude návrh, dle kterého musí se
mužstvo D.F.J. říditi. Zejména jest to urdžení pořádku na hřišti mezi
obecenstvem, by zadrželo se všech stranických projevů vůči soudci a
všech projevů národnostních.
Návrh bude napsán na tabuli na hřišti. Nebude-li mužstvo D.F.J.
s návrhem souhlasit, hřiště se nepropůjčí.
Zápasy: Dne 16. června sehrán zápas s mužstvem S.K. Humpolec.
Výsledek 0:10 pro Jihlavu. Čistý výnos obnáší K 19.34.
Dne 5. července hráno s Č.S.K. Třebíč v Třebíči.
Výsledek 6:2 pro Třebíč.
Dne 14. července sehrán zápas s Č.S.K. Třebíč v Jihlavě. Výsledek 6:1
pro Třebíč. Čistý výnos obnáší K 25.30.
Návštěva tréninků v červnu nejvíce 10, nejméně 5, průměr 7.
Za členy se hlásí a přijati pánové: Václva Rábiš, obchodní příručí, Fr.
Havelka, pletař. mistr, baron Bechyně z Lažau.

Svoboda
předseda
zapisovatel
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Zápis
o výbor. schůzi sport. klubu Jihlava, ze dne 3. října 1912 v Besedě
Přítomni p.: V. Šicha, B. Černý, Zvěřina, Novák L., Sedláček, Svoboda
Zápis přečten a schválen.
Zpráva jednatele: Klub čítá 54 členů.
Došly 3 dopisy, odeslány 2.
Návrh jednatele by pronajala se louka (hřiště) na dobu 6ti let za
obnos K 200.Pokud bude možno s J. Valentou mluviti, pokusí se p. předseda.
Zpráva pokladníka: Saldo
K 11.88
Příjem
K 176.20
Vydání
K 103.16
Saldo
K 84.92
Zpráva kapitána a odboru fottballového:
Měsíc srpen byl prázdninový, kdy žádné zápasy se nekonaly.
Dne 22. září konán zápas s Del. Klub. Třebíč s výsledkem 5:3 pro
Jihlavu. Výtěžek K 2.70
Hráno v 11 hráčích.
Na 6. října stanoven zápas s D.F.J. Iglau. Koupeno nové umyvadlo pro
hráče.
Za členy se hlásí a přijati: Jan Pavlas, Jan Kosa, Bohumír Formaň,
Václav Staněk.
Odhlášeni: R. Mynář., Bílkovský, Zoufar, Fencl.

Svoboda
předseda
zapisovatel
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Zápis
o schůzi výboru sport. klubu ze dne 14. listopadu 1912 v Besedě
Přítomni páni: Zvěřina, L. Novák, Dr. Červený, Mysík, Mezera,
Svoboda. Zápis přečten a schválen.
Zpráva jednatele: došel 1 dopis, odeslán též 1.
Pan Valenta žádá za nájem louky K 240.- ač ve smlouvě stojí K 200.
Usneseno obnos požadovaný p. Valentou vyplatiti.
Zpráva pokladníka: Saldo min. měsíce
K 84.92
Příjem do 14/11
K 28.40
Dohromady
K 113.32
Vydání do 14/11
K 41.54
Zůstatek
K 71.78
Pokl. fot. odb.
Saldo
K 4.90
Vydání do 14/11
K 36.76
příjem do 14/11 K 68.62
Zůstatek
K 36.82
K 73.58
Zpráva kapitána:
Dne 6/10 sehrán zápas s D.F.J. Iglau s výsledkem 4:1 pro Jihlavu.
Výtěžek K 26.80
Kapitán dává návrh by svolala se co nejdříve valná hromada odb.
fotballového.
Páni Novák L. a Mezera dají věci v šatně do pořádku a věci zkáze
podléhající uschovají.

14

Odhlašují se následující páni: Freibauer Frant., Jílek, Šimánek Jan,
Culka, Froman, Košťálek, Vohlídal V, Líbal, Staněk, Černý Boh.
Volné návrhy: p. Dr. Červený navrhuje by převzal klub inventář
kroužku tenisového a utvořil odbor tenisový. Přijato.
Klub (převzal) pohledávky asi K 90.- a bude je p. Dr. Červenýmu
splácet, z příjmů odboru.

Svoboda
předseda
zapisovatel
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Zápis
o schůzi výboru sport. klubu ze dne 19. pros. 1912 v Besedě
Přítomni páni: Zvěřina, Novák L., Mysík, Grégr, Boháček¨
za nepřítomnosti p. předsedy navrhuje by p. Novák převzal
předsednictví schůze p. Grégr.
Schválen zápis minulé schůze.
Zpráva jednatele: Klub čítá 44 členů.
Dále sděluje p. jednatel, že smlouva o pronájmu hřiště na dobu 6 ti
let vyhotoví a nám dodá p. Dr. Cetlum.
Zpráva pokladníka:
Saldo z min. měsíce
K 71.78
Odb. fotballový:Saldo
K 36.82
příjem do 19/12
K 30.vydání
K 30.00
dohromady
K 101.78
zůstatek K
6.82
vydání
K 100.90
zůstatek
K 0.88
Zpráva odboru fotballového:
Odbor konal 21.listop. valnou hromadu.
Zvoleni následující funkcionáři: Předsedou p. Havelka, míst. předs.
Lub. Svoboda, jednatelem L. Novák, a zapisovatelem pokladníkem,
Zvěřina, správcem potřeb Mezera Jos.
Sestavením mužstva pro příští rok pověřen J. Mysík.
Přijat návrh nového dresu a sice zelenobílé košile a bílé spodky, což si
každý hradí sám.
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Dále přijat návrh na zřízení klubovních odznaků od p. Jos. Svoboda
Praha.
Zpráva pokladní za minulý rok
Příjem
K 414.66
správnímu výb.
Vydání
K 407.84
Zůstatek K 6.82

Ve vydání též obnos K 180.-

Volné návrhy: p. Boháček navrhuje by pořádala v první polovici února
valná hromada. Dále navrhuje by ohradilo se hřiště na jedné straně,
by obecenstvo na druhou stranu k potoku nepřebíhalo.
P. Mysík navrhuje opatření sítí za branky. Usneseno zatím žádný
náklad zbytečně na sítě nevěnovati.
Pan Mysík přeptá se v Praze zda by bylo možno nějaké starší lacino
koupiti.
Pan Zvěřina navrhuje by byl pořádán v sobotu 11. ledna 1913
přátelský večírek klubu v restaurační místnosti Besedy. Přijato. Pan
Novák požádá o účinkování hudební kroužek Sokola.
p. Havelka dle sdělení J. Zvěřiny obstará ……… na nějaké ……. Oznámí
se činým členům by co možná přišli v černém úboru.
Svoboda
zapisovatel

17

Zápis
o schůzi výboru sport. klubu ze dne 10. února 1913 v Besedě
Přítomni páni: Dr. Červený, Zvěřina, Novák Ladislav, Havelka Frant.
Svoboda
Zápis minulý schválen.
Zpráva jednatele: Klub čítá 50 členů. Zároveň navrhuje p. jednatel aby
valná hromada konala se v sobotu 15. února v knihovní místnosti
v Besedě. Schváleno a p. jednatel obstará místnost a oznámení na
radnici. Pošle též pozvání všem členům.
Nájemní smlouva s p. Valentou bude snad do valné hromady hotova.
Obstará p. Zvěřina.
Zpráva pokladníka:
Zůstatek K 0.88
Odb. fotbalový
příjem
K 19.20
zůstatek K 6.82
Saldo
K 20.08
příjem
K 4.64
Saldo
K 11.46
Zpráva odboru fotballového:
Odbor čítá 35 členů. Došly 4 dopisy, odesláno 15.
Večírek dne 11. ledna pořádaný vydařil se dobře. Návštěva asi 130
osob. Na fond vlastního hřiště sebráno K 25.30
Objednán 1 míč a dvě duše.
Fond na dresy činí dosud K 25.- Dresy objednány a přijde jeden asi na
K 5.-
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Usneseno pořádati opět večírek a sice 5. dubna, bude-li možno v sále
Besedy.
Odbor dává návrh na zřízení nových vrat ku hřišti a jedné tabule
firmou Sport. Klub.
Hockey: Na přání několika členů zřízen kroužek hockeyový, který hlásí
se za odbor. Má doposud 12 členů a členský příspěvek činí 20h měs.
Předsedou a traperem zvolen J. Rumler.
Objednány 3 míče. Hole opatřil si každý sám. Trainováno na českém
kluzišti Heulose. Přijetí za odbor ponechává se příštímu správ. výboru.
Volné návrhy: pan Novák navrhuje by poděkovalo se jednotě Sokol,
za darovaný archiv sport. odb.Sok. Obstará p. jednatel.
Navržena kand. listina valné hromadě a sice za předsedu p. Rumler,
členové výboru páni Grégr, Novák, Zvěřina, Svoboda, Havelka, Dr.
Červený, Tofič, Švestka, Mysík, Mezera, rev. účtů Fuchs, Kovařík.
Za členy se hlásí: F. Sekanina, Rud. Materka, Lugo Cetkovič, Jan Pitřík,
B. Sekück, F. Krupauer, V. Rokos, E. Pavelka, V. Topič, B. Sekück, T.
Kunc, V. Rumler, Lojda, J. Vomela, J. Pietl, F. Doskočil, Fr. Procházka
nepřijal.
Odhlašují se: A. Říha, F. Koupil, Sklenička, T. Kolera, J. Prokop, Fr.
Sekanina, J. Horáček, B. Bedrna, Materka, Cetkovič.
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Zápis
o I. řádné valné hromadě sportovního klubu dne 15. února 1913
Přítomni:
1. Havelka
…
21.

20

Valná hromada zahájena o 9 hod. p. Dr. Červeným.
Pan předseda Šícha se omlouvá a žádá by se mu žádná funkce
nepřidělovala, že ji nemůže zastávati.
Čten a schválen zápis minulé valné hromady.
Zpráva jednatele: klub ustaven 20. dubna 1912. Co předcházelo
ustavení zřejmo bylo ze zápisu minulé valné hromady, ve které
zvoleni následující panové. předsedou V. Šícha, dirigent „Prahy“,
místopředsedou p. Bohumil Černý, jednatelem p. Novák Ladislav ,
zapisovatelem K. Svoboda, náčelníkem Sedláček Karel, pokladníkem
Zvěřina J., správcem nářadí Říha Lub., I. náhr. Dr. Červený Jar., II.
náhr. Sklenčka Oto. Revizory účtů Fuksa a Grégr. Během roku však
stihla výbor pohroma. Pan předseda nejevil mnoho zájmu a klub a
schůze později vůbec nenavštěvoval. Důvodů neudal, avšak doufám,
že ze strany klubu se mu žádné příkoří nestalo. Dále odešli z Jihlavy
páni Říha, Sedláček, Černý, Sklenčka, takže ku konci roku zůstali ve
výboru pouze 4, dle stanov právě minimální počet shodný k usnášení
se. Správcovství nářadí přezval zatím p. Mezera a za Sedláčka
nastoupil p. Mysík. Aby se podobného cos neopakovalo usnesl se
v poslední schůzi správní výbor voliti předsedu a 8 členný výbor
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celkem bude s náhradníky 11 členů výboru. Během roku přihlášeno
78 členů, vystoupilo 29 členů, 1 člen ve správním výboru nepřijat.
Nyní čítá klub 48 členů.
Dopisů došlo 11. odesláno 18. agenda sice slabá, ale naproti tomu
odboru footballového jest obsáhlá. Konáno celkem 8 výborových
schůzí v Besedě. Příspěvek klubu obnáší 40 hal. měsíčně a 1 K zápis.
Nutno však aby každému kdo se přihlašuje bylo vysvětleno kolik se
platí a do kterého odboru chce vstoupiti. Hřiště najmuto od p.
Valenty za obnos K 200.- splatný ve dvou lhůtách.
V poslední době pronajato hřiště za obnos K 240.- a sice na dobu šesti
let.
Hřiště propůjčeno zdejšímu něm. klubu D.F.J. Iglau k zápasu s Něm.
Brodem za poplatek K 25.Inventář S.O.S. převzal od Sokola za obnos K 30.Brzo na jaře jevila se nutnost postaviti kolem cesty u hřiště plot, aby
se zabránilo přístupu nepovolaných výdržníků a obecenstvo se
donutilo by dívalo se na zápas za vstupné.
Postaven tudíž již k zápasu 2. června plot nový, avšak pouze tyčkový,
jelikož prkenný nebyl povolen. Celkový náklad obnášel K 90.- a byl
hotově vyplacen.
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Za klubové barvy byla stanovena zelenobílá v kteréžto barvě jsou též
dresy footballového mužstva a klubovní vlajka. Objednáno 25
klubovních odznaků taktéž v barvách klubu, které již rozprodány.
Bude-li se členstvo další hlásit o odznaky objednají se další. Zřízen
hned na počátku „Fond ku získání vlastního hřiště“. Fond vykazuje
obnos K 59.14 většinou jsou do sbírky při schůzích a též sbírka při
večírku dne 11. ledna 1913 pořádaném. Další viz volné návrhy. Musí
býti snahou všech členů aby fond vůčihledně vzrůstal a při každé
příležitosti bylo naň pomatováno. Za last. uveřejňování referátů v Jihl.
listech buď redakci poděkováno a žádána další přízeň. Klub má nyní
odbor footballový a kroužek hockeyový. Tenisový odbor bude též co
nejdříve ustaven a bylo již se zakladatelem kroužku J. Dr. Červeným,
který má obnos K 200.- v kroužku investován, jednáno.
Správní výbor Sokola nechal nám archiv S.O.S. který má pro náš klub
velkou cenu.
Odbírán časopis „sport a hry“ docházející každý čtvrtek, jsou však
členstvem málo členy. Zároveň budiž připomenuto těm, kteří si
časopis půjčí aby zase v pořádku jej odevzdali, aby mohl býti uchován
v archivu.
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Co můžeme říci o činosti klubu za minulý rok? Udělali jsme málo nebo
mnoho? Musíme říci ….., proč? poněvadž kdybychom řekli málo
podceňovali bychom sebe a kdybychom řekli mnoho přeceňovali
bychom. Tedy učinili jsme málo proto, že vždy při všech podnicích
bylo nutno počítati aby snad nebyl deficit. Nemohli jsme věnovati tak
veliký náklad jak by to kdy byl který podnik vyžadoval. Platí zejména o
odboru fottballovém.
Učinili jsme však také mnoho protože následkem stálých potíží, které
se nám vzhledem na první rok činnosti neustále kladly, postavili jsme
nákladný plot kolem hřiště, zaplatili též nájem a každý podnik
sportovní končil výtěžkem. Kromě toho však ku konci roku kromě
inventáře zbývá nám též slušná pokladní hotovost. Toto byla krátce
naznačená živnost za rok minulý ale pro nás musí být důležitější nyní
pohled ku předu a říci si co by se mělo díti aby naše činnost byla větší
než v roce minulém. Předně máme dosud málo členů. Jest zde ještě
dosti lidí, kteří mohou býti členy našeho klubu a (by musíme hledět
nám získat) K účelu tomu doporučuji řídit agitační výbor, který měl
v evidenci každého, kdo by mohl nebo chtěl býti členem klubu.
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Při akci je nutna však součinost všech členů. Chceme-li však získati
členy, musíme se snažiti též dostati je mezi nás, ať již na hřišti neb do
společnosti. Osvědčilo by se též zřízení levných lístků členských na
zápasy odborem footbalovým pořádaných. Dále jedná se též o nás,
kteří jsme členy abychom pro příště v první řadě platili řádné
příspěvky. Tím nejlépe bychom klubu posloužili. Chce-li již někdo
platiti najednou, nechť platí předem. Dále je možno aby se členstvo
v sezoně footbalové staralo se o řádný předprodej lístků. V roce 1911
byl daleko větší předprodej než v roce 1912.
Vše stojí peníze zejména zařízení hřiště a potřeby footballové, ničím
však se nešetří.
Budiž to pokynem příštímu náčelníku a kapitánovi aby se věci
zbytečně netrhaly. Hřiště bude však nutno ku příští sezone znovu
zřídit a zejména pro obecenstvo zříditi místa k sezení i k stání.
Pan Havelka navrhuje by se jednání ohledně smlouvy hřiště
ponechalo správnímu výboru. Většinou hlasů přijato.
Pan Dr. Červený navrhuje by dávaly se referáty do časopisu Sport a
hry. Přijato.
Zpráva jednatele schválena.
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Zpráva pokladníka:
Příjem
Vydání
subskripce a dary
zápisné
členské příspěvky
poplatek z hřiště
úrok z knížky "Živno"
převod football. Odd.

Pokladní zpráva k 15/2 1913

83.30
54
140.60
25.00
1.20
180.00
490.10

různá správní vydání
porto
odměna sluhovi
nájem z louky
zařízení
zůstatek 15/2 1913

93.93
11.35
9.88
200.00
158.76
16.18
490.10

Hrubá rozvaha ke dni 15. února 1913
Aktiva
Saldo sport. Klubu
Saldo football. Odb.
účet zařízení

Pasiva
16.18
11.46
95.56
123.20

Zůstatek aktiv

123.20

123.20

Účet ztráty a zisku ku dni 15.února
1913
Vydání správní
40% odpis inventáře
nájemné za r. 1912
zisk za rok 1912

83.30
54.00
140.60
180.26.20
490.10
490.10
Mimo uvedených aktiv K 123.20, jest uloženo na knížku "Živnobanky K 59.14 na vl. hřiště
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115.16
63.20
200.00
111.74

Výnos subskripce
Výnos zápisného
Výnos členských přísp.
z pokl. Fot. Odb.
různé výnosy

Zpráva náčelníka: Referuje za p. Sedláček p. Mysík
Odbor fotballový:
Na počátku sezony byli jsme značně zdrženi, následkem nepořádku
jak na hřišti tak v šatně samé, že ani se trainovati, tím méně hrát
nemohlo.
Trvalo delší čas než hřiště uvedeno do pořádku a dne 19.května
sehrán první zápas se zdejším D.F.J. Iglau s výsledkem 5:3 pro nás.
Zápas dosti zajimavý jak pro hráče tak pro obecenstvo. Scorovali
Zoufar 2, Láďa 2, Čížek 1.
Dne 2. června hrál zde S.K. Něm. Brod. Výsledek 4:0 pro
Jihlavu.Scorují Zoufar 1, Láďa 2 a jeden vlastní.
Dne 16. června hráno s S.K. Humpolec. Hosté špatně sehraní.
Výsledek 10:0 pro Jihlavu. Scorovali Mysík 4, Láďa 3, Čížek 2, F. Novák
1.
Dne 15. července hráno v Třebíči s S.K. Třebíč. Výsledek 0:2 pro
Třebíč. Následek to nezvyklého hřiště a špatného brankaře.
Dne 14. července hráno s S.K. Třebíč v Jihlavě s výsledkem 0:1 pro
Třebíč.
Dne 21. července hráno v Něm. Brodě s tamějším S. Klubem. Pro déšť
nedohráno a skončeno nerozhodně 1:1. Srpen byl měsícem
prázdninovým.
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Podzimní sezona zahájena 22. září se třebíčskou D.S.K. Výsledek 5:3
pro Jihlavu. Scorovali Láďa 3, F. Novák 1, Mysík 1.
Dne 6. října hráno se zdejším D.F.J. Iglaou s výsledkem 4:1 pro Jihlavu.
Scorovali Láďa 2, Čížek 1, Novák 1. Hráno celkem 6 zápasů zde a 2
venku s celkovým score 32:20 pro Jihlavu, což výsledek zajisté dobrý.
Soudce však ochotně obstaral p. Jos. Červený z Besedy. Povinný
training vždy v pondělí, středu a pátek. Do mužstva může být zařazen
pouze člen odb. footballového.¨
Kroužek hockeyový:
trainoval hockey s holí a míčem na českém hřišti jako kluziště
přípravném na Heulose, které však pro hockey výhodným právě není.
Trainováno pouze 7krát následkem špatného ledu. Pan Havelka se
přimlouvá by příští zpráva náčelníka byla stručnější.
Zpráva správce nářadí:
Odbor fotballový má v uschování: 4 obaly, 3 duše, 12 ……., 2 aut.
praporky, 4 rohové praporky, 1 vlajku, 1 hustilku, 1 navlékač, 3 páry
kopaček, 2 kola drátu a 5 věžáků.
Zpráva odboru footballového:
Odbor ustaven 27. dubna 1912 s přijat správním výborem 11. května.
Konal 8 řádných schůzí a 1 schůzi valnou. Členský příspěvek obnáší
20h.
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Odbor čítá 35 členů. Došlo 58 dopisů, 3 depeše, odesláno 67 dopisů,
2 depeše a 10 referátů do novin. Udržovány styky s mnoha jak
českými, tak moravskými kluby a kroužky ano i se zdejším německým
footballovým kroužkem.
Z jara bylo nutno upravovati hřiště, tak že bylo pozdě započato se
zápasy. Vstupné stanoveno k stání 40h, sedadlo 50h, dětský lístek
20h, prvé dva v předprodeji o 10h levnější.
Příjem
1912

Pokladní zpráva odboru footballového za rok
Vydání

členské příspěvky
111.30
vstupné při zápasech
39.00
přebytek cestovného
23.90
různé příjmy
6.50

38.40
340.90

cestovné hráčům
plakáty

13.20

nalepení a roznešení

22.16

oznámení

porto
5.78
míč
drobná vydání

17.94

23.42
správ. výboru odvedeno
180.82
414.66
414.66

Při zápasech vybráno:
D.F.J.Iglau I.
50.10
v ceně K 25.
D.F.J.Iglau II.
26.80
29

Inventář odboru

S.K. Něm. Brod
41.60
S.K. Humpolec
19.34
S.K. Třebíč
25.80
D.S.K. Třebíč
2.70
Celkem vybráno K 160.34 = čistý výtěžek
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Zřízen též dressový fond, který vykazuje dnes K 25.- což jest majetek
hráčů, neb každý musí si hraditi náklad na dress sám. Cena jednoho
asi K 5.
Dne 11. ledna 1913 pořádán večírek v restauraci Besedy za
účinkování hudebního kroužku Sokola.
Vydařil se v každém ohledu. Zároveň na fond ku zřízení vlastního
hřiště vybráno K 25.30.
Při Valné hromadě dne 21. listopadu 1912 konané zvoleni násl. páni
do výboru. Předsedou p. Havelka, mís. předs. Svoboda Lub.
jednatelem Novák L. pokladníkem p. Zvěřina, správcem nářadí
Mezera. Sestavením mužstva pověřen p. Mysík.
Zpráva odboru schválena.
Zpráva kroužku hockeyového:
Dne 22. ledna utvořen zatimní výbor k udržení pořádku. Předsedou a
traperem p. Rumler jednatelem Novák L. pokladníkem Zvěřina.
Příspěvek členský stanoven na 20h.
Přihlášeno 12 členů. Hole opatřili si hráči sami, míče koupil p. Novák
L.
S nájemcem kluziště vyjednány pol. ceny na kluziště. V příští sezoně
podniknou se kroky aby kluziště dostal sport. klub ve svou režii.
Správnímu výboru podána žádost o přijetí za odbor.
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Volby výboru:
zvoleni byli předsedou p. V. Rumler. z.k. komisař, 20 ti hlasy,
místopředsedou p. Gustav Grégr účetní 19ti hlasy, Ladislav novák 19ti
hlasy, Jan Zvěřina úř. Živnobanky 19 ti hlasy, Lub. Svoboda dámský
krejčí 19 ti hlasy, Dr. Červený advokát 19 ti hlasy, Miloslav Boháček
právník 11ti hlasy, Havelka Frant. mistr pletařský 19 ti hlasy , Poustka
Rud. obchod. vedoucí u Gilbert 19 ti hlasy, za náhradníky p. Mysík J.
skladník 15 ti hlasy, Jos. Mezera sedlář 19 ti hlasy. Za revizory účtů p.
Miroslav Fuks 19 ti hlasy, Karel Kovařík 20 ti hlasy.
Zvolení volbu přijímají. Předsednictví ujímá se právě dostavivší se p.
Rumler.
Volné návrhy:
Návrh p. Nováka Lad. aby utvořen byl samostatný odbor tenisový a
aby se inventář od p. Dr. Červenýho převzal. Pan Dr. Červený
referuje, že pohledávka činí asi K 100.- a není odbor nucen splatiti
hned. Návrh se přijímá.
Pan. Lad. Novák navrhuje aby se členům oznámilo, že zápisné se platí
jednou pro vždy K 1.- a k jednotlivým odborů platí se pouze
příspěvky. K odboru footballovému 20h a k hockeyovému rovněž 20h.
Rovněž přijato.
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Pan Dr. Červený navrhuje aby fond ku získání vlastního hřiště který
obnáší K 59.14, a jest uložen na knížku Živnobanky pol. 1280 a který
stále budiž rozmnožován pouze na zakoupení hřiště vzat býti mohl. O
jmění fondu rozhodnouti může …… za tím účelem svolaná valná
hromada klubu, když dvě třetiny členstva přítomného pro hřiště se
rozhodnou. Protokol musí být podepsán předsedou a jednatelem.
Schváleno. Pan Lad. Novák navrhuje přijetí následujících pravidel o
nošení odznaku.
Společný odznak jest vnějším znamením, že nositel jest členem sport.
klubu Jihlava a nositi jej mohou pouze členové klubu, tedy ani
nečlenové ani žáci. Nošení odznaku jest dobrovolné, každý však, kdo
odznak přijímá mějž na paměti aby vždy sportovsky vystupoval aby
snad nebyla vážnost a důstojnost klubu přerušena. Budiž nošen
pouze na občanském šatě.
Nositelé jeho pozdravujte se „Na zdar“.
Odznaky možno zakupovati pouze prostřednictvím klubu, který vede
přesný seznam členů, kteří odznak nosí. Všem členům klubu se
zároveň ukládá, aby bděli, aby se pravidla zachovávala. Odznak
Sportovního klubu Jihlava jest úředně povolen.
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Výtah klubových stanov §5. b.)ohledně odznaků. Členovéjsou povinni
při vystoupení nebo vyloučení z klubu odznak vrátit, za náhradu
poloviny původní ceny. Přijato všemi hlasy.
Pan Dr. Červený navrhuje aby se příštímu správnímu výboru uložilo
aby se během roku pokusil zda by nebylo možno zdejší sport. sport.
spolky sloučiti ve sportovním klubu.
Návrh přijat většinou ……..hlasu p. předsedy.
Přijímání členů: Hlásí se p. Frant. Kabele u J. Čiháka.
Referuje J. Mysík. Přijat většinou hlasů.
Z klubu pro nesportmanské jednání vylučuje se p. Pavlas.
Konec valné hromady v 11 1/2h.
Na zdar.

Zápis
o ustavující schůzi správ. výboru sport. klubu ze dne 15. února 1913
Rozdělení funkcí: místopředsedou zvolen p. Grégr. jednateleme p.
Novák Lad., pokladníkem p. Zvěřina, náčelníkem p. Dr. Červený,
správce potřeb p. Mezera, zapisovatelem p. Poustka.
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Zápis
o schůzi výboru sport. klubu ze dne 22. února 1913 v Besedě.
Přítomni páni Rumler, Grégr, Novák, Dr. Červený, Zvěřina, Svoboda,
Boháček, Havelka, Mislík, Poustka
Zápis minulé schůze schválen.
Zpráva jednatele:
Klub čítá 48 členů, došel 1 dopis, odesláno 11 dopisů a sice oznameno
vyloučení panu Pavlasovi, poděkování Jihl. Listům, oznameni členové
výboru radnici, zaslán členský výkaz radnici dvojmo, žádáno povolení
odznaku a vlajky klubové na radnici, žádány S.K.Haná Kroměříž, S.K.
Pardubice, S.K. Slavie Praha a S.K.Moravská Slavie aby nám zapůjčili
odborový řád, Sport a Hry prohlášeny za oficiální orgán klubu. Zaslán
dotaz do Budějovic, zdali bychom mohli zasílat klubové zprávy do
našich novin a „Horácka“ a došla kladná odpověď. Objednaných 500
kusů pozvání do schůzí, došlo od Melichar za Kr 4.50. Jelikož se jeví
zájem o další množství odznaků usneseno objednati 25 kusů od
Svoboda Praha á 80hl. Melichar nabízí 200 kusů stanov nevazaných za
Kr 10.- vazané za Kr 12.- usneseno ponechati až budou řady odboru,
stále nabízí 200 kusů papírů jednoduchý a 50 dvojit, 500 koresp.
lístků a 300 kusu obálek vše
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s diskem „Sportovní klub Jihlava“ za Kr 9.Smlouva: p. Valenty čtena opravená Rozměr šatny dále vyjednáno
místo pro kluziště na příští zimu. Případný nájem stanoví po
vyšetření, zdali led neuškodí trávě na louce. Ohledně osvětlení pro
kluziště za nynějších poměrů bychom museli jednati s p.Sagasrem,
jelikož tento asi půjde pryč, vyjednáme světlo s p. Valentou.
Šatna vyjednáno s p. Valentou, rozšířiti o 2 místnosti a sice nynější
zůstane a k tomu nám přidá místa ……. pro ……. a pro tenisovou
šatnu. Rozměry šatny nutno po vyšetření pojmenovati do smlouvy.
Zpráva pokladníka:
Zůstatek minulého měsíce 16.18
příjem
34.45
vydání
3.88
zbývá
46.75
fond ku zřízení hřiště Kr 64.úrok do 31/12
-.17
64.17
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Odbor footb.: usneseno by se přihlásit odbor. footb. u
Moravskosleské odbočky …………………………. ihned po jejich valné
hromadě. Dále se vyjednává na velikonoční svátky zápas Deutscher
Jungman. Iglau a sice 1 zápas na našem hřišti za náhradu Kr 15.- a
druhý den na jejich hřišti.
Pan L. Nováknavrhuje by se zvýšilo vstupné, které po delší debatě
rozděleno následovně: na 3 stupnice pro místní odbor D.F.J. staré
ceny. pro blízké odbory Humpolec 10h zvlášť stání i sedadla a pro
nákladnější a mistrovské zápasy dle dohodnutí správního výboru.
Vstup na hřiště pro školní dorost bude omezen jen na průkaz
legitimace den který jim bude volny se ještě určí. Dále nabídnouti
měst. a obecné škole za dozoru učitelstva hřiště volnému používání.
Ohledně další zapasu se vyjednává k tomu žádá p. Havelka by bylo
povoleno odboru nějaký nákladnější zápas jako Pražská slavie a. td.
Odbor tenisový:
Bližší projednání odboru ponechano až budou (Rady). Po …… debatě
a různých navrhu …… příspěvek odboru a sice Kr 10.- ročně předem.
Oznámení nově zřízeného tenis. odboru a přihlášky obstará p.
Boháček.
Za členy se hlásí a přijatí pánové: Karel Bečvář,
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Dr. Ludvík Chlum, Alfred Taussig, Melichar, Otokar Nýdrle, Dr.
Haičmann, Coufal, pí.Haičmannová, Miloslava Červená, Ludmila
Rumlerová.
Odhlašují se pan Josef Kratochvíl. Tímto schůze v ½ 12 hod skončená.
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Zápis
o schůzi výboru sport. klubu ze dne 15/3 1913 v Besedě přítomní páni
Rumler, Grégr, Novák, Zvěřina, Svoboda, Boháček, Havelka, Myslík,
Poustka, nepřítomen Dr. Červený. omluven
Zápis minulé schůze schválen.
Zpráva jednatelská:
Klub čítá 57 členů došlo 7 dopisů 2pozvání 1 pohlednice, odesláno 18
dopisů 3 referáty přijatí za členy odbočky Č.S.F. od obecné školy došla
kladná odpověď že na používání hřiště nereflektují. Za přítomnosti p.
Valenty čtená smlouva najatého podzemku pro hřiště spravená a
ponechaná ku prohlédnutí Dr.u Červenému. Od pana Chába čten
rozpočet na truhlářskou práci po delší debatě usneseno promluviti
s panem Fidrichovským který jest nyní bez zaměstnání zač by zhotovil
lavičky a skříňky. Podlaha v šatně ……… Zapotřebné prkna koupí od p.
Ornstína klub sám.
Zpráva pokladní:
zůstatek
příjem +
14.81
vydání zůstatek +
k 15/3 1913

39

46.75
1.47

na knížku hřiště
saldo foot. odboru

69.74

4.50
43.72

na dresy
na kopačky
na hřiště

35.9.2.20

Odbor fottb. konány 2 vyborové schůze čítá 39 členu došlo 11 dopisu
odešlo 24 dopisu. Vyjednané a potvrzené zápasy 25/3 zde D.S.K.
Třebíč 30/3 tímtéž v Třebíči za náhradu Kr 15.- 13/4 Č.S.K. Třebíč tam
za náhradu Kr 30.- Dále se vyjednává D.F.K. Kolín za Kr 50.nepotvrzeno. S.K. Pardubice na 2 dny asi Kr 100.-. S.K.Č. Technika
Brno Kr 65.- Unoru konany 2 trainingy s nejmenší návšť. 8 největší
12, průměrná 10 celkem 20 návštěvníků Trainerem zvolen p. Rumler.
Došla nová duše a 12 ….. …….. p. Myslík daroval zachovalý míč.
Přijato 5 členů, vystoupil 1. Pan Boháček sděluje že pani Mezerová se
uvolila čistiti dressy zdarma …… za ochotu poděkovalo zároven
navrženo by se za čitění dressů vybíral jistý poplatek který se ještě
určí. Povoleno objednat míč. Další zápasy uneseny na svátky
svatodušní Pardubice v černém Technika
za členy se hlásí Bohouš Boukal, Jaromír Pochop, Josef Kosinka,
Poláček, Svoboda, Josef Fuksa. Volné návrhy. V nejbližší době zříditi
Tenis. Neomluvené nedostavení do schůze určená pokuta 20h. Tímto
schůze v 11 hod. skončena.
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Zápis
o poradní schůzi správ. výboru S.K.Jihlava konané v pátek 21. března
1913 v rest. Besední v 8 hod večer
Přítomní p. : p. Rumler, Mysík, L. Novák, Grégr, Zvěřina, Havelka,
Boháček, Mezera
Bariéra schůze svolaná za účelem zřízení bariéry. Usneseno zříditi
tuto za lavičkami na hřišti a povolen náklad Kr 25.-a dále se objedná
50 kolíků v ceně Kr 3.Volné návrhy:
Tráva na hřišti pronajatá p. Novákovi brusiči skla za 10.-Kr on se
zavazuje opatrnosti hřiště. Redaktoru p. Zdyprovi vydá se volný lístek
na …….. S.K. Jihlava. Tímto schůze skončená.
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Zápis
o schůzi výboru sport. klubu ze dne 19/4 1913 v Besedě. Přítomni
páni: Rumler,Grégr, Novák, Zvěřina, Dr. Červený, Havelka, Svoboda,
Boháček, Poustka omluven, Myslík,neomluven Mezera
Zápis minulé schůze schválen.
Zpráva jednatelská, Klub čítá 65 členů, došlo 12, odesláno 9 dopisů,od
Odbočky došly stanovy Měšťanská škola žádá v propůjčení hřiště
které bezplatně propůjčeno a zároveň usneseno požádat správce
školy by po ……… při odchodu vrátka uzamkli a pouze hřiště používali.
Dále v propůjčení hřiště žádá 28.Okresní Dělnická Tělocvičná Jednota
k veřejnému cvičení které se zapučí za 30 Kr bez šatny a a ….. za
….hřiště jak bude … …… Sokol žádá v hřiště na clou letní sezonu které
propůčeno zdarma určitých dnech dle rozvrhu za pořádek ručí
dotyčný náčelník, pro muže velká šatna, pro ženy tenisová, další
žádost v propůčení hřiště od Jüdischer Sport …… …… …….. po
nekonečné debatě usneseno hřiště propujčit za následujících
podmínek. Měsíční poplatek Kr 10.- splatné do 5 …. měsíční výpověď
šatna pouze věšáky a bedna na rekvizity. Každý zápas 14 dní před
oznámit za honorář 15.-Kr Training 2x týdně čtvrtek a sobota pak
v neděly dopoledne na jednu
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branu ……….. že bude k zápasu natrénováno, a to poškodí se zavazují
do 2 hod toto upravit.Návrh prozatím uložen p. Boháčkovy by jej…….
a .. ….. ……… ……. …. smluvních…….. ….. …….. Při posledním zápase
v Třebíči jednal p. …… s p. …… zdali by uspořádal přednášku zde …..
pobytu na Balkaně, který se uvolil za jistou náhradu přednášku
pořádat. ……. …… ……… pan Novák. ……. Náčelníka a Správce …… Pan
Novák zděluje že správce nemůže za …… ….. dozor na hřišti a
navrhuje by se ustanoviti dozorci. Po delší debatě rozděleno dozor na
hřišti:
pan Boháček ve čtvrtek a sobotu
pan Dr. Červený úterý neděle dopoledne
pan Rumler pondělí, středa, pátek
pan Novák a Poustka neděle odpoledne
kde bude ………. Deník a dotyčný dozorce celý průběh …….. Pak jest
zapotřeby ………… a …… …… p. Novák. Ručníky obstará zdarma p.
Poustka.
Odb. fotb. 39 členů, ……. ……. D.F.K. Třebíč zde výtěžku 47.80 Kr. a
……. F. … . zde nerozhodnuto ….. 86.90 Budějovice zde deficit 17.60.
Dále se vyjednává 27/5 Třebíč za náhradu cestovné 4/5……..
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11 a 12/5 Pardubice zde – Kr 100.- 8/6 Technika Brno. Tranig
v březnu 4 účast průměrně 11. Odhlásit 2, přihlášen 5. 6/4 konaný
večírek se vydařil. K získávání členu tenisu p. Grégr a p. Havelka. Za
kapitána zvolen p. Mysik místo kapitán Čížek.
Zpráva pokladní:
zůstatek Kr 43.72
na fond hřiště 81.97
příjem
111.00
vydání
149.61
k 19/4 zůstatek
5.11
Za členy se hlásí sl. B Babunková, Ant. Čeněk (exstipendista), sl. R.
Svobodová, Procházka, Jan Hengl, Josef Ježek,Boh. Holub
odhlašují se p. Kříž, p. Tansig
Volné návrhy p. Svoboda za jaké příčiny se odbyval zapas Morav.
Budejovici při takovém počasí neb byl deficit předem viditelný, pan
jednatel odbor fottb. odvolává se že zápas nemohl odříci. Po nekonec
debatě usnesl se výbor by se podobný případ více nestal (v pádu
takového počasí) vyjednávat zapas tak by se mohl vždy v padu
nepříznivého počasí odložit a v pádu nejistého počasí žádat správní
výbor o dobrozdání. Pan Novák navrhuje o změně příspěvku tento
ponechán detailnímu propracování do příští schůze která kvůli
pokročilé době skončená.
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Zápis
o schůzi správního výboru sport. klubu ze dne 29/4 1913 konané
v místnosti Besedního domu za účasti panu Dr.
Červený,Novák,Havelka, Zvěřina, Poustka pak čtryčlené ………. ……
Turn a Sport Verrein Zde. Neomluven p. Svoboda, Boháček, Mysík, za
nepřítomnosti pana předsedy a místopředsedy zahájil schůzi p. Dr.
Červený a přikročeno k prvnímu bodu sice k definitnímu vyjednání
ohledně pronajmutí hřiště židům. Předečný podmínky jak minulém
protokolu uvedené to na které s ochotou přistoupili a též se zavazali
se vždy dle pravidel klubu řiditi. Další návrh podan p. Novakem o
změně příspěvku dle následnýho rozvrhu zápisné 1.- Kr příspěvek
činého člena 80h a přispívajícího 40h do všech odboru které dosud
stávají vyjmaje odbor tenisový kde jest sezónní poplatek 6.-Kr
předem mimo měsíčního poplatku.Návrh tento výborem přijmut za
tou příčinou svolaná na 7/5 mimořádná valná . Došla resignace p.
Grégra co místopředseda vzatá na vědomí současně vzdává se
funkce p. Dr. Červený co náčelník p. Novák co jednatel. Vzhledem
toho konaný konany ihned volby fukncionařu a zvoleny páni Dr.
Červený co místopředseda, Novák co náčelník, Poustka co jednatel.
Do výboru povolán první náhradník pan Mysik. Zvoleny funkcionáři
funkce přijmuli
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Pan Novák zděluje že s p. Dr …….. ohledně přednášky všech vyjednat
Kr 35.- s Skioptikonem. Za potřebné plagety a.t.d. p. Novák zaopatří.
Přednáška se koná v sále hotelu 3 knížat dne 4/5 1913.
Odbor tenisový tenis od p. Dr. Červeného převzat celkem Kr 70
splatné do 5 roku včetně ….. v ceně asi Kr 35.Za členy se hlásí V. Novák, Bedr. Roubíček, Jan Solař.
Program mimořádné valné hromady 1.) Úprava příspěvku, volba
náhradníka, volné návrhy. Tímto schůze o 12 hod. skončená.
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Zápis
o mimořádné valné hromadě dne 7. května 1913. Valná hromada
zahájena v ½ 9 hod p. předsedou Rumlere, za účasti 24 členů. Čten a
schválen zápis minulé valné hromady přikročeno prvnímu bodu
programu.
Změně příspěvku:
Vysvětleno p. Novákem jak se změna ta má …… a sice zápisné 1.-Kr
příspěvek činého člena 80h a přispívajícího 60h do všech odboru
které dosud v klubu stavají, vyjmaje odbor Tenisový, kde ustanovuje
mimo členského příspěvku vzláštní poplatek Kr 6.- pro sezonu
k placení předem. Po delších navrhu a různých debat odhlasovan
navrh Dr. Chluma následovně přispívající 40h činí 60h přístupné do
všech odboru vyjma tenisového který jest finančně nákladnější sezoni
přispěvek Kr 6.Přikročeno k druhému bodu Volba 2. náhradníka zvoleny jednohlasně
páni Pochop a Zlengl.
Volné návrhy: Panem Dr ……… podán navrh by zaroven byli
ustanoveny dva pani do Slavnostního výboru Matičny slavnosti
zvoleny pani Zvěřina a Boháček. Jelikož klub při slavnosti žádné
atrakce prováděti nemůže usneseno pořádat neděly před
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ve prospěch Matice. Ve prospěch našeho fondu na hřiště vybrano Kr
3.- Timto schuze v 10h skončena.
Zápis
o schůzi vyboru sport. klubu dne 29/5 1913 v Besedě. Přítomni páni
Rumler, Novák, Dr. Červený, Zvěřina, Mysík, Hengl, Kovařik, Poustka,
Svoboda. Neomluven: Boháček, Mezera, Zápis minulé schůze
schválen.
Zpráva jednatelská: klub čítá 74 členů došlo 2 odesláno 5 dopisů. Od
Jüdischer Turn a Sport Verrein došel dopis kde žádají různé
vysvětlení. Pak od 28 Okres. Děl. Těl. Jednota kde žádají o přeložení
propůčené hřiště na 27 července. Od jihlavské matice došel dopis o
vydání dvou delegatu k Matiční slavnosti navrženy pani Rumler,
Hengel, Boháček
Správa pokladní: k 29/5 1913
Zustatek 19/4
Kr 5.11
příjem
196.80
Na hřiště vybrano 29/5 1.80 Kr
vydání
120.92
zustatek
80.49
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Účet Tenisu za písek a upravu hřiště schvalen by se zaplatil. Pro příště
jest každý jednotlivý odbor povinen seznamiti předema po schvaleni
správního vyboru potřebnou praci nechati vykonati. Odbor fotbal.
Zpráva náčelníka: V měsíci dubnu konany 6 trainingu zapsáno 23
hráčů nejmenší návštěvnost 6 největší návštěva 11 průměrná 8.8
Zápasy:
6. dubna proti D.F.J. Iglau
1:1(1:0)
13.dubna S.K. Mor. Budějovice
7:2(3:0)
20.dubna I.muž. proti rezervě
15:0(4:0)
27.dubna Č.S.K. Třebíč tam
0:10(0:4)
Stav goalů za březen 7:2
duben 8:13
15:15
nečítaje v to zápas s rezervou jinak 30:15 (odbor tenisový)Rady odbor
fotbal schvalený
Žaku zapas, trainig stanoven na středa, pátek, sobota od 2 – ½ 5
odpoledne.
Odbor tenisový: ustanoven poplatek za 1 set platí každý hráč 5h a 2h
dostanou hoši které musí též lainovat. Set se bude kontrolovat se dle
bloku který se odvede každý hráč ……. Traing trvá 30 minut. Tenisová
šatna se na zápasy pro cizi mužstvo propůjčí. Slekaní na hřišti není
dovoleno. Deník na hřišti k zapisování
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návštěvy. Koupeno razítko Klubu 1.- dve knihy 1.80 dále se
vyjednávají zápasy 27/5 Třebíč za cestovné 4/5 zde. Č.S.K. Třebíč,
Pardubice za cestovné 101.- Kr Mezeříč za 35.-Kr Technika 8/6
Trainig se židy 1/6, 8/6 D.S.K. Třebíč zde za ½ cestovné, 15/6 Mezeříč
35. K 22/6 I.mužstvo se židy při vstupném 29/6 Budějovice celé
cestovné. Technika Brno zápas odřekla na 8/6 doposud by potvrdila
13/7 za ½ cestovného ve prospěch Jihl. Matice. Za členy se hlásí: Met.
Wolfan, Máňa Papežová, Rudolf Boháček, Vlasta Kvapilová, Jos.
Novák, jednohlasně přijmutí
volné návrhy: Pan Rumler navrhuje by se pořádal Tenisový …… a sice
předem do Třebíče a pak …….. zde za vstupné. Za příčiny dovolené p.
Novák co jednatel odboru footbal. a náčelník zastupuje jej
jednatelství Poustka a náčelnictví Mysík další návrhů nesestava
schůze skončena.
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Zápis
o schůzi výboru sport. klubu dne 26/6 1913 v Besedě. Přitomni pani.
Zvěřina, L. Poustka, Pochop, Sedláček, neomluven pani Rumler, Dr.
Červený, Mysik, Hengl, Svoboda, Boháček, Mezera,
Zápis minulé schůzen schválen.
Zpráva jednatelská
Klub čítá 86 členů, došlo 2 odesláno 2
Od spolku pro zimní sporty došel dopis oznamení slavnostní otevření
chaty na ……… dne 29/6 1913. Děl. Jedn. propučeno hřiště 27/7/1913
Zpráva (jednatelská) pokladní:
Zustatek z 29/5
90.49
k 26/6
84.37
pokladna fotb. odboru Kr 54.11
tenisového
0.88
Na fond k zřízení hřiště dne 26/6 Kr 95.47
Zpráva náčelníka: odbor Football: za květen tréninků 6 zapsano 20
hracu
Návštěva: nejmenší 5 hráčů
největší 18
průměrná 8.3
celkem 50 návštěv
Vzorná návštěva Mezera, Čížek,
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Zápasy I. mužstva 4 zápasy
4. května zde Č.S.K. Třebíč
1:1(1:1)
11. května zde S.K. Pardubice
2:5(0:4)
12. května zde S.K. Pardubice
0:5(0:3)
25. května zde S.K. Vel. Mezeřiči 3:1(2:1)
6:12
1. května zde s rezervou
7:1(2:0)
22. května zde s rezervou
8:4
Zápasy Rezerva
1. května s I.mužstvem
1:7(0:2)
18. května s juniorkou
2:4(2:2)
22. května s I. mužstvem
4:8
7:19
Juniorka
17. května s něm. studenty
2:8
18. května s rezervou
4:2(2:2)
6:10
Odbor tenisový: zapsano 9 hráčů 50 návštěv 83 setu. Vypracovany
řády tenisového odboru a schváleny, doplněno v šatně tenisové
nekouřit pod trestem 20h.Panu Kovaříkovy nařídit by vybral sezónní
příspěvky od hráčů. Dále zřízen odbor Atletiky. Trainerem p. ……..
training stanoven na úterý. Prozatím se bude trainovat běh štafetový
100 Jardovka
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Skok do dálky, dysk, oštěp, koule. Pan Sedláček se uvolil zdarma
udělat model na kouly a dysk a necha (ulít) u p. …… ……. . Dále
oznamuji p. L Novák že se uložil kroužek házená co traper p. L. Novák
training úterý. Příspěvek stanoven pouze k úhradě míče.
5/7 koná se zápas S.K.Něm. Brod kterýpřijede zdarma ve prospěch
Jihl. Matice. Při Matiční slavnosti ….. …… na akci sčítaní lidu. Záležitost
S.K.Technikou Brno dosud nevyřízená. Velk Mezeříčí z naší strany
odřeknuto též nevyřízeno. Dále apeluje pan náčelník by stanovené
dozorci zastavali sve povinnosti. Za členy se hlásí pan Karel Ruchan,
Leo Pollak, přijmutí
Odhlasen pan Procházka drogista nepřijal legitimaci. Pan Valter
Pollak, …….. Pollak nepřijat co člen pouze propůjčeno tenisové hřiště
ku ……. tréninku od 7hod – 9 hod.
Volné návrhy nesestavaji skončena schůze.
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Zápis
o schůzi výboru sport. klubu dne 25/7 1913 v Besedě.
Přitomni pani Rumler, Zvěřina, Novák, Mysik, Kovařik, Poustka
omluven: Dr. Červený. Neomluven Hengl, Pochop, Svoboda, Mezera
Zápis minulé schůze schválen.
Zpráva jednatelská Klub 81 členů. Došlo 2 odeslano 1 dopis.
Resignace p. Boháčka přijmuta za něho povolán do výboru p. Hengl.
Od pana Valenty došlo oznameni že není více spolumajetník na
Heulose další nájem převzal p. Babuněk usneseno dopsat za jakých
podmínek nám na dále hřiště a popřípadě louku pro kluziště
pronajmou. Jihlavské Matici odvedeno 32.40 Kr.
Zpráva pokladní:
zůstatek
84.37
pokl.odb.footb.
příjem
46.20
dresy
14.vydaní
5.44
hockey
1.05
zustatek k 26/7
126.13
tenis
14.fond
106.17
Zpráva náčelní: Za měsíc červen 1913
Odbor Football: Trainingy: celkem 13 zapsano zapsano 23 hračů,
Návštěva nejmenší 5 největší 16, průměrná 10 hráčů celkem 129
návštěv
Zápasy I. mužstva 1 zápas 8/6 13 D.S.K. Třebíč 1:2
Score 22:29 s mužstvy cizimi
Score 52:34 s mužstvy cizimi a našimi
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Rezerva: 3 zápasy
1/6 proti židům
5:1(3:1)
5/6 proti něm. student.
4:3
29/6 proti židům
5:2(1:1)
Score 21:40
Juniorka 3 zápasy
8/6 proti židům
3:1
15/6 proti gymnazium
8:1
29/6 proti Slavoji
5:1
Score 23:13
Tenis: zapsáno 10 hráčů
49 návštěv, sehrano 129 setů za červen
99 návštěv, sehrano 212 setů celkem
Pan Novák navrhuje by hráči zapsali za červen sety
Pokuta po 20h Fr. Novák, V. Kvapilová
Atletika: prozatím se cvičí koule a disk, oštěp
Sokol zapůčil, kouli, oštěp, dále zapučí disk a skok
Házená: se cvičí pilně, statistika cvičební příště.
Dále přeložen prozatím training židů místo ve čtvrtek celé hřiště na
půl a druhou puli na uterý by mohla byti cvičená házená. Zároveň
navrženo by židé o 5.-Kr platili více nájemného. Návrh tento
jednohlasně přijmut a trainigi židu rozděleny pondělí 1/1 čtvrtek ½
sobota 1/1 neděle dopoledne 1/1. Dozor na hřišti při trainigu koná
pondělí p. L.Novák, úterý a středu Mysík, čtvrtek a sobotu Zvěřina,
pátek a neděly dop. Poustka, neděly odp. Zvěřina, Novák
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neb jimi ustanovení zástupci. Dále žádá v propůčení hřiště na 3/8 a
10/8. D.F.J. Usneseno hřiště propůčit na obě data po 30.- Kr předem
zapravit a pouze tenisová šatna k dispozici a za pořádek ručit,
defenitivný vyjednání předano p. Mysikovy. Při večírku p. Havelky
vybrano na fond 10.- Kr.
3/8 se hraje I. mužstvo proti Mezeříčí tam
14,15/8 hraje I.mužstvo proti Chotěboři tam
Zpráva správce nářadí odpadavá
Na fond při schůzi 26/6 1913 vybrano 1.10 Kr
Za člena se hlásí J. Svoboda, Odhlašují se Jan Petřík, Josef Kvasinka,
Václav Vojta, Růžena Svobodová, Boháček, Jarosl. Boháček
Příští schůze 1/8 1913.
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Zápis
o schůzi vyb. sportovního klubu ze dne 1/8 1913 v Besedě.
Přítomní pan Rumler, Zvěřina, L. Novák, Mysik, Hengl, Mezera,
Poustka Neomluven Dr.Červený, Svoboda, Pochop. Kluč čítá
Zpráva pokladní
zůstatek 126.13
příjem
24.vydani
3.37
Fond 107.37
zustatek 146.76
Zpráva náčelní za měsíc červenec 1913
Football : Trainingů celkem 19
Zapsano 26 hračů, Návštěva nejmenší 5 hráčů největší 14 průměrná 9
hračů celkem 172 návštěv, vzorná nikdo.
Zápasy celkem 3.
I.mužstvo 1 zápas zde 5/7 S.K. Něm. Brod 1:3(1:2)
Score celkem 53:27 s mužstvy ciz. a našim
Rezerva 1 zápas 13/7 proti S.K. Slavoj
7:0 (1:0)
Score celkem 28:40
Juniorka 1 zápas 27/7 proti …… něm.
0:6(0:3 na voj. cvičišti)
Score celkem 22:19
Celkový počet zápasů
I.mužstvo 14 zápasů score 53:27
Rezerva 8 zápasů
score 20:40
Juniorka 6 zápasů
score 22:19
celkem 28 zápasů
score 103:96
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Tenis:
zapsáno hráčů ?
za červenec 60 návštěv, sehrano 133 setů
Celkem 162 návštěv, sehráno 345 setů
Atletika:
se cvičí dosud nesoustavně se řádným cvičením započne se ……..
srpna
Hazená celkem 11 cvičení Zapsano 16 člnenek. Návštěva nejmenší 5,
největší 13, průměrná 10 členek
Celkem 108 návštěv
Vzorná: Jandová B., Jandová R. Hejsková
Rozvrh cvičební:
Pondělí: židé na celém hřišti, dorost Sokola, atletika
Úterý: kopaná na půl hřišti, házená Sokol
Středa:kopaná na celém hřišti
Čtvrtek: židé na polovic, hazená, atletika
Pátek: kopaná na celém hřišti, dorost Sokola
Sobota: židé na celém hřšti, atletika
Neděle: dopol. 8-10 1/2 Sokol, ½ 11 – 12 židé
odpo. kopaná případně házená
Dále usneseno za vzornou návštěvu ve fotbalu nebude dotyčný platit
příspěvky. Dále 7-8 budou se asi odbývati klubovní závody. Dále
usneseno objednati oštěp, disk pak pojištění šatny na 10 roků 500 Kr
u p. …… Ve vyjednávání jest úrazové pojištění hráčů. Hřiště najmuto
dále na 6 roků po 260.- ročně.
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Kluziště nenajato jelikož žádají Kr 180.- a zřídí se na fottb. hřišti.
Zpráva domácího správce: objednán 1míč …. duše a pumpa
Přijámaní členů: ........., Boh. Forman, …………, ……….. Tímto schůze
skončená.
Zápis
o schůzi výb. sport. klubu ze dne 1/9 1913 v Besedě.
Přítomni pani: Rumler, Zvěřina, Novák, Mysík, Svoboda, Poustka,
Neomluven Dr. Červený, Mezera.
Zpráva jednatelská: Klub čítá 81 členů. Došel dopis od Dělnické Těl.
Jednoty, kde žádají o slevu za propůčení hřiště a povolená jim sleva Kr
5.
Zpráva pokladní:
Zustatek 146.76
Fond na hřiště 111.89
příjem
79.40
pokl. tenisu
2.69
vydaní
202.38
na hřiště při schůzi 1/9 vybráno 2.74
zustatek 23.78
Zpráva náčelní za měsíc srpen 1913:
Football.: Traininků celkem 11
Zapsáno 20 hráčů, návštěva
nejmenší 4
největší 12
průměrná 71/2
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Zápasy:
I.mužstvo 3 zápasy celkem
3. srpna ve Vel. Mezeříčí 1:5(0:2)
15. srpna zde S.K.Chotěboř 3:2(1:2)
31. srpna v Chotěboři
1:2(0:1)
Score celkem 58:46 s muž. ciz. a naš.
28:41 pouze ciz.
Rezerva: 1 zápas 24/8 proti S.K. Slavoj 19:0
Score celkem 47:40
Celkový počet zápasů
I.mužstvo 17 zápasů Score 58:46
Rezerva 9 zápasů
Score 47:40
juniorka 6 zápasů
Score 22:19
celkem 32
127:105
Výkaz tenisu schází.
Atletika: projetované závody odpadly následkem nedostatku hráčů
Házená:
cvičeno 6 krát
zapsáno 12 členek, návštěva nejmenší 7. největší 11, průměrná 10.
Celkem 58 návštěv.
Vzorná: Sedlackova, Jendová Růž. a Pavla Kohlíková, ……… ,……….
Cviční následkem světlosti ukončeny.
Zpráva správce nářadí:
opravené sítě, obdržel disk, oštěp, duši a míč
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Odhlašují se:
Hájek, Fuksa, Kovařík, ……, Doskočil
Tímto schůze skončená.
Zápis
o schůzi sport. klubu ze dne 28/10 1913. Přitomni páni: Rumler,
Novák, Dr.Červený, Fišar, Sedláček, Hengl, Svejnovská, Poustka.
Neomluven Svoboda, Mezera, Mysík,
Správa jednatelská: klub čítá 77 členů, došlo pozvání od Řemeslnické
besedy k Jubileum, zastupoval p. Svoboda
Pojištění šatny. Odeslán dopis Děl. Těl. Jednotě, že se jim povoluje
sleva 5.-Kr. Oznámen zápas D.F.K. a na Dr. …….., a doppis ohledně
kluziště.
Správa pokladní:
zůstatek Kr 23.78
příjem
122.70
vydání
86.30
zůstatek
60.28 k 28/10 1913
Správa účetní S.K. Jihlava k 28/10 1913
učet pokladny správního výboru 60.28
učet pokladny fotbal. výboru
69.32
učet pokladny pro dresy
14.učet pokladny tenis. odb.
1.09
144.69
učet poklad. hockey odb.
- 0.25
Pokladní hotovost
144.44 ku 28/10 1913
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ucet fondu pro hřiště
Kr 116,28
neplacené učty
Kr 197.83
Pohledávky
Kr 49.Zároveň konaná volba pokladníka zvolen jednohlasně pan Hengl jeho
zástupcem p. Svejnovská
Správa náčelní: za září 1913
odobor Footb. I.muštvo sehralo 14/9 zápas v Něm. Brodě 3:2 (0:2)
celkové score 31:43
Celkový přehled zisku a ztrát při zápas. I. mužstva 1913
25/3 D.S.K. Třebíč
47.80
6/4 Iglau
86.90
13/4 M. Budějovice
-17.60
4/5 Č.S.K. Třebíč
10.40
11,12/5 Pardubice
0.20
25/5 Vel. Mezeříčí
0.80
8/6 D.S.K. Třebíč
3.20
29/6 rezerva se židy
11.00
5/7 Něm. Brod
- 3.00
15/8 Chotěboř
- 1.70
5/10 Židé
8.20
12/10
Židé
13.00
19/10
Němci
18.10
zbytek z cesty 3/8 do Vel. Mez. 15.00
26.10
Židé
30.00
222.30
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Správa správce nářadí:oznamuje došel 1 míč.
za členy se hlásí: Fišař, ……, Ant. Škoda
Odhlašují se: V. Rokos, Krupancr, Boukal, ….., Roubíček, Forman. Dále
přednesen výrok pan. Dr. Chluma, za propůčení louky ku kluzišty
najemné 100. Kr nebo na našem hřišty za doplatek 60.Kr. Po delší
úvaze usneseno zříditi kluziště na louce za nájemné 100. Kr. Pan
předseda požádá městkou elektrárnu o rozpočet ku zřízení 2 ………
Pan Sedláček obstará rozpočet na šatnu. Dále zplnomocněny členy
vyboru který se dostavi 29/10 na projektované kluziště ku komisi a
vše potřebné k tomu zařídí. Zároveň určeno předplatné a vstupné
následovně:
Předplatné na celou sezonu nečlen Kr 10
pro člena
Kr 6
pro členy povoleno ½ hned zaplatit v ½ 1 ledna.
předplatné pro děti nečlenu
Kr 6
členu
Kr 4
Vstupné: 1 osoba všední den
20h
1 osoba děti všední den
10h
1 osoba v neděli
30h
1 dítě v neděli
14h
Další přípravy ponechany pro příští schůze.
Nazdar
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Zápis
o schůzi sport. klubu ze dne 13/11 1913 zahájená místopřed. p. Dr.
Červeným za účasti panu Novák, Sedláček, Rabiš, Fr. Novák, Poustka,
Hengl. Přikročeno ku projednávání dalších příprav ku kluzišti Za prvé
určen náčrtek šatny a předem p. Sedláčkovi, by požádal p.
Brettschneidr o rozpočet, ostatní zařízení, vnitřní ponecháno na
později. Osvětlení a elet. proud požádán pan …….. …… a vedení si
musíme zaopatřit sami. Sloupy k vedení proudu určeno p. L. Novákovi
by vyjednal s panem Helanen. Zapotřebné …… nechá zhotovit p. V.
Novák. Další přípravy ponechány do příští schůze.
Nazdar
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Zápis
o schůzi sport. klubu ze dne 25/11 1913. Přítomní pani: Rumler, Dr.
Červený, Novák Láďa, Ráliš, Novák Fr., Hengl, Sedláček, Poustka,
Zahájena debata ohledně kluziště. Na prvém bodu jest chýše, sděluje
p. Sedláček dle rozpočtu p. Brettschneidra,chýše ve velikosti 8 m
dlouhá, 4 široká rozkládací ohoblovaná v ceně 750 Kr. Po delší úvaze
usneseno požádati p. Brettschneidra o rozpočet na chýši velikosti 4
……. rozkládací a na obyčejnou. Zapotřebné stavky a …… jakož i
napuštění kluziště, obstará p. Láďa Novák s p. Sedláčkem. Sloupu
objednáno 10 kusu. Zavedení světla předano p. Heimrichovy, vyjedná
p. L. Novák.
Příští schůze v sobotu 29/11.
Zápis
o schůzi sport. klubu ze dne 29/11 1913 přítomni Rumler, Dr.
Červený, L. Novák, Rališ, Hengl, Sedláček, Švejnost, Poustka, Mysík.
Přikročeno k prvemu bodu (chata) předložen rozpočet p.
Brettschneidra na chýši 4:4 hoblovaná za Kr 375. splatné 50 Kr ihned
po převzetí a ostatní až po sezoně zimní. ….. ručitele jest zavazán cely
…../: což jednohlasně přijato a usneseno na chatu zhotovit.
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výbor. Dále oznamuje p. L. Novák, že se kluziště již napouští. Dle
rozpočtu p. Heimricha přidou obloukové lampy na cirka 350 Kr.
Kterýž to obnost jest tuze vysoký a po delší debatě o návrhu navrhuje
p. Dr. Červený konec debaty, by se vedení …….předalo p.
Heimrichovy, by jej dle jeho dobro….. zařídil. Za toho ….. usneseno na
pondělí 1/12 v 1 hod odp. porada na kluzišti celého výboru. Příští
schůze ve středu 10/12.
Zápis
o schůzi sport. klubu 8 prosinec 1913 za účasti panu Rumler, L.
Novák, Sedláček, Heimrich, Mysik, Poustka,. Zahájena ihned debata
ohledně osvětlení kluziště. Pan Heymrich podal rozpočet na zavedení
svěla který činí kolem 300 Kr. Dále usneseno dopsat p. továrníku ….. o
rozpočet …….. a navrženy následující body. 1) buďto paušálně na 2
měsíce: leden a únor. 2) při vodní síle společně s jeho závodem a neb
když jest závod v klidu 3) při motoru, 4) dle počtu svíček nebo
kilovat. Při denním 4 hod osvětlováním. 12 lamp úsporných a 100
svíček. Další jednání ponecháno až po vyřízení tohoto bodu.
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Zápis o II. řádné valné hromadě sportovního klubu dne 20. ledna
1914
Přítomni:
1.
…
24.
Pořad:
1. čtení protokolu mimořádné valné hromady 7.5. 1913
2. zprávy činovníků
3. volba předsedy a členů výboru
4. volné návrhy
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Valná hromada zahájena v 9 hod. předsedou panem Rumlerem. Čten
a schválen zápis minulé mimořádné valné hromady a přikročeno ku
správám funkcionářům.
Správa jednatelská: Dle zápisu poslední řádné Valné hromady zvoleni
páni: předs. V. Rumler, místopřed. A. Greger, jednatel L.Novák,
zapisovatel Poustka, pokladník Zvěřina, náčelníkem Dr. Červený, dále
co přísedící p. Boháček , Havelka, za náhradníky p. J. Mysík, J. Mezera,
za revizory účtů M. Fuks, K. Kovařík. Během roku z výboru vystoupili
nebo odešli páni Gregr,Zvěřina, Boháček, Havelka, takže nyní sestává
výbor. předs. V. Rumler, místopřed. Dr. Červený, jednatel Poustka,
náčelník L. Novák, pokladník Hengl. Během roku přihlášeno 85 členů,
vystoupilo 23. Nyní čítá klub 72 členů. 1 člen pro urážku klubu
vyloučen. Dopisů došlo 22, odesláno 32. Tiskopisů došlo 10. Konáno
celkem : 1 řádná valná hromada, 1 mimořádná, 1 členská, 14
výborových schůzí v Besedě. Na mimořádné valné hromadě usnesena
změna příspěvku která činí : člen 60h, přispívající 40h do všech
odborů vyjma tenisového kde ustanoven poplatek 6 Kr. Fond ku
získání vlastního hřiště vykazuje Kr 125.13 jsou to většinou sbírky při
výbor. schůzích. Klub má nyní následující odbory: footballový,
tenisový, házená, atletický a odbor pro zimní sporty (hockey a
bruslení) odbírán časopis „Sport a hry“
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Zpráva pokladní a účetní
ztráta
zisk
…………
Za odpis 30%
inventář
Nájemné

66.83 Dary
82.16 Zápisné

19.00
47.00

260.00 Členské
příspěvky
260.98 Různé výnosy
- Členské
odznaky
- Přednášky
- Footb. odbor
669.97

Zisk za rok

Aktiva

347.60
130.47
6.90
14.90
104.10
669.97

Účet rozvážný ku 31.prosinci 1913
Pasiva

Zust. pokl.
sprav. vyb.
Zust. pokl.
footb. vyb.
Zust. pokl.
tenis. vyb.
Inventář po
30%odpisu
Zásoba
odznaků

124.22
60.92
1.09
192.00
2.40

380.63

69

……. za sítě a
………
Nářadí na
hřiště
Dr. Červený za
tenis
……. za válce

64.44

Celkové
vydajné jmění
31/12

258.49

5.70
14.00
38.00

380.63

Zpráva revizorů oznamuje p. Fuks, že knihy pokladní, účetní
porovnány a schledány v pořádku, rovněž se navrhuje udělení
absolutoria pokladniku a účetnímu
Zprávy pokladní účetní a revizorů vzaty na vědomí a schváleny.
Zpráva náčelní
Odbor football. čítal 3 mužstva, stabilně již hrála rezerva
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a postavena nadějná juniorka. Trainigů celkem 62 zapsáno průměr.
22 hráčů, průměr návštěva poviných trainingů 10 hráčů, celkem 668
návštěv, z toho 10 hráčů má vzornou návštěvu. Trainingy juniorky
nezanášeny.
Zápasy:
I.mužstvo: sehrálo celkem 22 zápasů, z toho 3 s rezervou s scorem
51:47 s mužstvy cizimi score 30:5, tedy celkové score 81:52, Z toho
zápasů 13 vítězných, 7 prohraných, 2 nerozhodné.
Rezerva sehrála 9 zápasů se scorem 47:40 a sice 5 vítězných a 4
prohrané.
Juniorka 6 zápasů se scorem 22:19 a z toho výtězné 4 prohrané 2.
Všechna mužstva se hrála 37 zápasů z toho vyhraných 22, prohraných
13, nerozhodné 2 s celkovým scorem 150:111.
Sezona byla dosti nepříznivá, což nutno hlavně připočítali neustalým
změnám v mužstvu, tak že ani dva zápasy za sebou jdoucí nebyly
hrány ve stejném sestavení. K tomu dosvědčuji, že zúčastnilo se všech
zápasu I. mužstva celkem 29h hračů, dále byla rovněž chyba ve
vlastním vedení mužstvech, tak že bylo mužstvo neustále zmítáno
neustálým rozbrojem, naprostou …..
Atletika: ………… sice a pomýšleno nepřádati klubový závody, které
však pro malý počet borců odloženy.
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Cvičen běh různý, vrch koulí, oštěpem, diskem, dále skok daleký,
vysoký a o tyči.
Teniss : hrán pouze několika členy klubu většinou pro zábavu, jelikož
zde dostačně vyspělých tenistů pro závody není.
Házená: cvičeno 3 měsíce celkem 17x, zapsáno průměrně 14
cvičenek, průměrná návštěva 10, celkem 106 návštěv z nichž
vzorných 10. Pomyšleno na sehraní veřejného zápasu
kombinovaného na ……….. závodech klubových, které však odloženy.
Hockey: a sice Bandy to je s míčem na ledě ……. cvičiti avšak
následkem špatného kluziště se řádně cvičiti nemohlo, tak že vůbec
k žádnému zápasu nedošlo.
Zpráva odboru footballového:
Dne 6. dubna pořádán večírek ve ……. Besedy s hudebním
programem na zahájení sezony. Ceny pro zápasy stanoveny k stání
v předprodeji 40hl člen 30hl, u pokl 50hl, člen 40h, sedadlo
předprodej: člen 40h, nečlen 50h, na hřšiti 60h, člen 50h. Děti a
vojenský 20h. Sezona zahájena 25/3 1913 zde zápasem D.S.K. Třebíč
s nímž sehrány 4 zápasy, s Č.S.K. Třebíč 2 zápasy, s S.K. Něm.Brod 2
zápasy a sice pro Matici, kterž vynesl Kr 32.40, s Vel. Mezeříčím 2
zápasy, s Budějovicemi Mor.2, s Němci 2, Židy 2 komb., Pardubicemi
2, s Chotěboří 2.Žákům měst. školy dány volné legitimace. Kapitánem
zvolen z mužstva p. Mysík. Sestaven řád jednací a disciplinární.
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Zřízen fond pro dresy a zakoupen dress nový a sice bílé kalhoty a
zelenobílé košile, které zhotoveny členkami sl. Sedláčkovou a
Jankovou. Schůzí konáno: 19 výborových a hráčských. Hřiště
propůjčováno …………….. zde za 10.-Kr měs. Měšťanská škola zdarma.
23/12 1913 konaná valná hromada. došlo 162 dopisů odesláno 156 2
depeše celkem 320 dopisů
Celkový přehled zisku a ztrát při zápas. I. mužstva 1913
25/3 D.S.K. Třebíč
47.80
6/4 Iglau
86.90
13/4 M. Budějovice
-17.60
4/5 Č.S.K. Třebíč
10.40
11,12/5 Pardubice
0.20
25/5 Vel. Mezeříčí
0.80
8/6 D.S.K. Třebíč
3.20
29/6 rezerva se židy
11.00
5/7 Něm. Brod
- 3.00
15/8 Chotěboř
- 1.70
5/10 Židé
8.20
12/10
Židé
13.00
19/10
Němci
18.10
zbytek z cesty 3/8 do Vel. Mez. 15.00
26.10
Židé
30.00
222.30
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Při valné hromadě konané 23. prosince 1913 provedeny volby
následovně. Volby:
předs. p. Bruna, místopřed. Ant. Svoboda, jednatel Fišar, zapisovatel
Ráliš, poklad Poustka správcem Sedláček, sestav. mužstva Mysík.Do
správ. výboru jako deleg. p. Bruna, Sedláček, Fišar
Odbor byl přihlášen u Moravsko-Slezské Odbočky Č.S.F. s ročním
příspěvkem 10 K avšak poměry vládnoucí v odbočce nikterak
nepřispěly ku zlepšení poměrů ve footballe na Moravě. Chystaná
reorganizace jak svazu tak i odbočky možná přinese lepší časy, hlavně
slevu na drahách. Paní Mezerové poděkuje se za praní dresů pro
footballisty. Odesláno 30 referátů a poděkuje se Jihlavským Listům.
Odcházejícímu p. Havelkovi uspořádán na počest večírek, který vynesl
fondu K 10 a při němž mu poděkováno za darování kompl. dresů pro
rezervu. Správce nářadí Mezera nestaral se o nic, čímž přišlo mnoho
na zmar a nyní nahrazen novým. Zprava vzata na vědomí a schválena.
Zpráva odboru pro zimní sporty:
Loňské poměry na českém kluzišti neposkytovaly naprosto možnost
cvičiti hockey aniž umožnili přístup obecenstva. Tyto okolnosti
náležitě uváženy a usnešeno zříditi kluziště a sice původně na hřišti
footballovém avšak když majitelé objektu na Heulose o našem
úmyslu zvěděli, přispěchali ihned a hlavně Dr. Chlum, aby nám to
nepřišlo příliš lacino s příplatkem K 60. za zimu, a nebo za místo kde
bylo loni kluziště K 100.
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Jelikož uvažováno o tom, aby se umožnilo na jaře footballistům dříve
cvičiti a diference obnášela K 40 – najmuto místo nad továrnou za
100.- Rozpočet na veškeré vydaje obnáší 1 200 K a sice za boudu
375.-, nájem 100.-, osvětlovací zařízení K 240.-, čištění a obsluha a
drobné zařízení zbytek ca 450-K.
Laskavostí p. továrního K. Dítě-teho poskytnut nám proud elektrický
zdarma, pouze za náhradu nafty,půjde-li při nedostatku vody, světlo
motorem. Za to se mu sdělí písemně dík. Jelikož je v klubu nedostatek
dobrých pracovníků, usneseno vložiti správu kluziště do rukou výboru
footballového odboru. Podána zpráva pokladní pouze v ………,jelikož
spadá již do nového správního roku 1914. Zpráva vzata na vědomí a
schválena.
Zpráva odboru tennisového:
Tennis převzat od Dr. Červenýho za K 70.- a nezaplacený účet u …… za
válec K 28.- Pro tennis stanoven sezonní příspěvek K 6.- pro činné
členy klubu. Na těchto příspěvcích vybráno K 62.-. Dále stanoven
poplatek za set 4 hal a sběrače zaplatí hráči sami. Hráti se začalo dosti
pozdě , jelikož úprava trvala dlouho. Výbor zvláštní nestával, jelikož
nebylo možno hráče, kterých bylo ………… dostati do schůze.
Pokladníkem byl p. Jar. Kovařík. Pořízena nová síť 50m dlouhá 1 ½ m
vysoká za K 50.-, kterýžto dluh u Čiháka se přenáší na novou sezonu.
Zpráva schválena.
Zpráva odboru „házená“:
tento druh sportu se dobře zavedl a hlavně nevyžaduje žádného
téměř nákladu. Měsíční příspěvek 20 pro členku. Schváleno.
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Volby výboru:
provedeny lístky a zvoleni násl.: předsedou Viktor Rumler 28 hl. do
výboru L. Novák, 27 hl., Rud. Poustka 26 hl., Bohuslav Holub 23 hl.,
Frant. Bruna 28 hl., Fr. Fišer 20 hl., Karel Sedláček 28 hl., Dr. Červený
28 hl., Heinrich 27 hl., Josef Mysík 28 hl, Alois Šmikmátor 26 hl. a
Žofie Sedláčková 22 hl
náhradníky: T. Svoboda, II. Jos. Hengl, revizory: Stanislav Tubl a
Otakar Nýdrle. Zvolení volbu přijali.
Volné návrhy: Návrh pana Poustky, aby k zakoupení vlastního hřiště
prodávali se bloky, přijat. Ceny 10 a 20h. Obstará Poustka. Pan L.
Novák navrhuje, aby zahájeno opětné jednání o zakoupení pozemku
pro hřiště.
Pan předseda děkuje panu L.Novákovi za neúnavnou píli, se
kterou se práci klubovní věnoval.
Tím valná hromada skončena.
Hip zdar !
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Zápis
o ustavující schůzi správního výboru Sportovního Klubu Jihlava
konané hned po valné hromadě dne 20. ledna 1914 v knihovní
místnosti „Besedy“ Přitomni páni: předseda Rumler a členové nově
zvoleného výboru: L.Novák, slečna Žofie Sedláčková, Rudolf Poustka,
Boh. Holub, František Brůna, Karel Sedláček, Česlav Heimrich,
Františer Fišar, náhradník Hengl. Nepřítomen: Dr. Červený, Mysík,
Šmikmátor, náhradník Svoboda Antonín.
……..funkce rozděleny jednotlivým členům výboru a sice:
Dr.Červený místopředseda, Lad. Novák náčelník, Karel Sedláček
místonáčelník, Rudolf Poustka jednatel, Bohuslav Holub, pokladník,
Česlav Heimrich účetní, Fr. Brůna správce domu, Frant. Fišar
zapisovatel. Zůstávají tudíž bez funkce: Mysík, Al. Šmikmátor
Přidělení odborů: Na návrh footballového odboru přiděluje se
odbor tento, jakož i odbor pro zimní sporty panům:
Brůnovi,Sedláčkovi, Fišarovi, odbor atletický, tenisový L. Novákovi,
odbor házená slečně Žofě Sedláčkové.
U příležitosti schůze Moravsko-slezské odbočky v Přerově dne
25. ledna to stanoveno, aby vyslán jako delegát předseda pan
Rumler, který se případně zúčastní též Valné hromady Č.Svazu
Footballového dne 1/2 1914 v Praze.
Nyní následuje porada ohledně lamp na kluzišti.
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Jelikož dle převládajícího úsudku 1 obloukovka a žárovky
nedostačují, je třeba jednati za ně náhradu. Pan Sosna nabízí 2 lampu
obloukovou per kassa K 53.80 bez vedení. Vzhledem k nízké ceně
navrhuje pan Rumeler, aby se této příležitosti využilo a zakoupily se 2
lampy obloukové až pro příští rok k …… Nárok zamítnut a rozhodnuto
zakoupiti 1 lampu obloukovou hned. Žárovek umístěných na kluzišti
možno potom užíti k osvětlení vchodu.
Na úterý dne 27/1 1914 stanovena schůze footballového
odboru na které pan Rumler podá referát o průběhu schůze
v Přerově.
Za členy přijati: Alois Krásenský, účetní …….., Rudolfská kasárna,
Václav Dopita, výroba a půjčovna pian, Schillerova ul. 38. Tím schůze
skončena.
Hip zdar!
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Zápis
o správní výborové schůzi Sportovního Klubu Jihlava
konané dne 20.února 1914 v restaurační místnosti „Besedy“.
Přítomni: slečna Žofie Sedláčková, pan Dr. Červený, Brůna, L. Novák,
Sedláček, Mysík, Poustka, Holub, Heimrich, Svoboda a Fišar. Pan
místopředseda Červený zahajuje schůzi. Protokol z poslední schůze
čten a schválen.
Zpráva jednatele:
Klub čítá celkem 69 členů, z toho je 48 činých, 20 přispívajích a 1
stipendista. Stav členstva, jakož i výsledek voleb posledních
oznámen na magistrátě. Rovněž oznámeno požádání karnevalu
2/2 1914 a hockeyového zápasu 8/2. Dopisem poděkováno paní
Mezerové, redakci Jihlavských listů a panu Dítě-tovi, který nám
vždy ss největší ochotou vyšel vstříc. Došlo pozvání od Č.O.B. na
večírek dne 15. února pořádaný. Obdržely jsme pojistku na
boudu od pana Dáni. Jelikož však druhá premie je o několik
haléřů vyšší (první K 2.25) požádá pan Poustka pana Dáňu o
vysvětlení. Zpráva schválena.
Zpráva pokladní: zpráva pokladní per 31/1 1914
příjem
K 162.09
Fond per 31/1 1914 K 134.13
vydání
K 5.40
Saldo per 31/1 K 156.62
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Zpráva správce domu
Pan Brůna prohlašuje, že postrádá dosud jakýchkoliv seznamů,
takže mu zprávu nebylo možné sestaviti.
Zpráva jednatele odboru pro zimní sporty
Odbor pro zimní sporty konal celkem 7 schůzí a sice 30/12, 8/1,
20/1, 27/1, 30/1, 10/2, 17/2 1914. Schůze týkaly se většinou
úpravy kluziště zařízení v kontě akt. Postavena bouda nákladem
K 375 a opatřena potřebným nářadím. Světlo na kluzišti bylo
původně karbidové, které se však neosvědčilo, jelikož voda
v lampách zamrzala. Zavedeno světlo elektrické, tj. 2
obloukovky. Čištění kluziště obstarávali dva (poslední dobu též
3) nádeníci, několikráte též trestanci. Za čištění kluziště
vyplaceno za měsíc leden K 211.90, celkem i s únorem kolem
K 260.-, což činí největší položku ve vydání. Teprve ke konci
sezony pořízeny 3 škrabáky, které se výborně osvědčily. Též
pomyšleno na zaopatření hoblíku, ale vzhledem k tomu, že
sezona je pravděpodobně u konce, odložena věc ta na příští
období. Dne 2. února pořádán karneval s úspěchem. Karneval
hojně navštivený jak obecenstvem místním, tak i okolním (např.
z Brodu , Třebíče, Luk atd) vynesl K 60.70.
Příjem K 211.26, vydání 150.56. Bruslařskému klubu v Něm.
Brodě vzdán dík za ochotné propůjčení lampy. korespondence
čítá 18 dopisů došlých, 19 odeslaných. Mimo to došlo 9, jakož i
odesláno 9 dopisů týkajících

80

se již footballu.
Dne 25. ledna měla se odbývati schůze M.S.O. v Přerově, kamž
vyslán pan Rumler. Schůze však byla odložena a doposud není
bližších zpráv. Panu …. Kupci z Třebíče poslána plná moc, aby
nás zastupoval na valné hromadě Č.S.F. Plná moc nemůže však
(dle stanov Č.S.F.) oprávniti člena jiného klubu k právoplatnému
zastupování na valné hromadě, čímž plná moc námi udělená
byla bez významu.
Předplacen časopis „Sport a hry“ na křídovém papíře za
předplatné K 10.- Poslední číslo bude vždy vyvěšeno v šatně na
hřišti k volnému použití. Tím předejde se ztrátám čísel, jako se
stalo v roce minulém (scházeloť 10 čísel). Pokladna odboru pro
zimní sporty vykazuje k 31. lednu 1914:
Příjem
K 504.95
Vydání
K 428.64
Saldo k 31/1
K 76.31
Kvůli informaci přečten stav pokladny per 17/2 1914 vykazující
saldo K 146.30. Naproti tomu jsou ovšem otevřené účty, obnos
na hotovosti daleko převyšující.
Volné návrhy:
jelikož předseda pan Rumler odjíždí do Vídně, vysílá se jako
delegát na schůzi M.S.O. v Přerově pan L.Novák.
Návrh pana L. Nováka, aby se odbíral časopis „Sport“ většinou
zamítnut.
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Dopíše se panu Babůňkovi, aby nám slevili na nájemném
vzhledem k slabému výnosu na kluzišti. Vyrovná se účet pana
Sedláčka.
Pan Bohumil Potůček v Praze (obchodvedoucí sport. odděleníu
…. T. Novák, Praha Vodičkova) se požádá o informace ohledně
zřízení závodní dráhy v příští sezoně. Pan Poustka oznamuje, že
dal natisknouti 2000 lístků ve prospěch fondu ku zakoupení
hřiště po 20h. Objednávka změněna v ten smysl, že se dá
natisknouti 1/m exemplářů po 10h a 1/m po 20h. Obstará
Poustka.
Schváleno, aby se dala podlaha do šatny. Ohoblovaná prkna
dodá pan Sedláček a pan Stejskal je již sám zasadí.
Pan místopředseda navrhuje odměnu panu a paní Stejskalové.
Pan Novák prohlašuje, že s nimi o této věci již mluvil. Podle
jejich řečí lze souditi, že výsledkem buffetu se spokojí, žádnou
peněžitou odměnu nežádají, ale reflektují na trávu na hřišti.
Jednohlasně schváleno, trávu na hřišti manželům Stejskalovým
bezplatně přenechati, pana Stejskala jmenovati členem S.K.J. za
jeho zásluhy a darovati mu 1 odznak klubovní.
Usnešeno dáti zříditi skříňku na vyvěšování pohlednic, snímků,
referátů týkajících se klubu atd. Objedná se u pana Chába. Pan
L. Novák sděluje, že ….opět reflektuje na propůjčení hřiště, a že
dokonce letos hodlají pěstovati
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teniss. O věci té zahájena živá debata a stanoveno, aby Židům
vyměřeny 2 dny v týdnu, kdy by mohli hráti football, jakož i
teniss. Dni stanoví footballový odbor. Hřiště ponechá se jim též
k dispozici v něděli dopoledne. Za účelem,aby se stanovilo, kam
se má nová bouda postaviti, jakož i která se má propůjčiti
dostaví se v neděli 22.t.m. v 11 hodinu na hřiště komisse, která
se o věci poradí a ohledá, aby v příští schůzi, která stanovena na
4/3 1914 definitivně se záležitost tato rozluštila.
Správní schůze stanovena vždy na první středu v měsíci. Pan
Mysík dává návrh k zakoupení sítí do branek. Panu Mysíkovi
uloženo, aby se poradil s panem Dubem, nač podobné sítě
přijdou, dáme-li je plésti. V příští schůzi na základě sdělení páně
Mysíkových se věc projedná.
Nechají se natisknouti pokladní stvrzenky. Povolen obnos K 5.Přijímaní a odhlašování členů:
Za členy se přijímají: Jaroslav Hájek (bank. úředník, přišel
z vojny, přispívající) Fr. Tichý (jednoroč. dobr. Schillerova 20,
tenista) Stanislav Jaroš, obch. přírůčí, činný (football)
Odhlašují se: Gustav Grégr, Fr. Čížek, V.Verner, Václav Ráliš,
Frant. Kunc, Marie Papežová. Tím skončeno.
Hip zdar!
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Zápis
o schůzi správního výboru S.K.J, konané v knihovně „Besedy“ dne 10.
března 1914. Přítomni: slečna Žofie Sedláčková pánové: Rumler, Dr.
Červený, Heimrich, Ježek, Brůna, Poustka, Mysík, N.Novák, Sedláček,
Holub. B. Fišar. Předseda p. Rumler uvítá přítomné a zahajuje schůzi.
Protokol z poslední schůze čten a schválen.
Referát delegáta:
Na valnou hromadu M.S.O. v Olomouci vyslán pan předseda
Rumler. Valné hromady zúčastnilo se 15 klubů a 18 kroužků
(hlasovací právo však přiřknuto jen 11 klubům).Pan Rumler
vykládá o nepořádcích v odbočce, které byly příčinou, že starý
výbor byl nucen funkcí se vzdáti. Zvolen výbor nový,
v kterémžto jako zástupce našeho okršku zasedá p. Kupec
z Třebíče. K ilustrovánípoměrů, jaké v odbočce panovaly,
podává p. Rumler některé ukázky, tak např. při valné hromadě
zpráva pokladní čtena asi 5 krát, avšak vždy jinak, takže delegáti,
Č.S.F. jednoduše pokladnu zapečetili a skonfiskovali. Projednána
otázka mistrovských zápasů třídy B, při čemž Morava rozdělena
na 3 okršky: Náš (západomoravský), brněnský,
východomoravský. Zápasy budou vypsány příští čtvrtek, kdy se
koná výborová schůze M.S.O. Dalším a nejdůležitějším
vítězstvím opozice je přeložení Odbočky do Brna.
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Zpráva pokladní:
Celkový příjem v únoru
Celkový výdaj
Zůstatek per 28/2 1914

K 166.62
42.06
K 124.56

Fond vykazuje saldo jako k 31/1 1914 tj. K 134.13
Zpráva pokladní schválena.
Zpráva náčelníka
1/2 1914 v Něm. Brodě zápas S.K. Něm. Brod s výsledkem
0:10(0:5)
8/2 1914 zápas v Jihlavě s S.K.Něm. Brod s výsledkem 2:4 (1:3)
Training footballový měl začíti v neděli 8. tm. následkem nepohody
odložen na příští neděli. Sezona začne 6. dubna zápasem se Židy.
Zpráva správce domu
Pan Brůna oznamuje, že inventář je již sepsán. Podlaha v nejbližší
době se zasadí.
Zpráva footballová:
Odbor footballový konal schůzi 3/3 1914. Korespondence čítá 20
dopisů došlých , 19 odeslaných. Korespondence týká se vyjednávání
termínů. Vyjednává se s M.Slavií, Viktorií Brno, Olympií Brno,
Kolínským teamem, A.F.K. Kolínem, Slovanem Rosice, atd. Okolním
klubům rozeslány dotazy na zápasy. Dosud neprojednán definitivně
žádný zápas. Na náš dopis ohledně slevy na nájemném z kluziště
odpověď nedošla. Došla pozvánka od …… na jejich ………. 12/3 1914.
Stav pokladny k 28/2 K 160.56
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Pan Myslík oznamuje výsledek vyjednávání se Židy ohledně
pronajmutí hřiště. Na naše požadavky (tj. K 150 za sezonu, skříňky,
které si Židi sami zřídí případnou po 5 letech nám, což se stane i
kdyby snad odešli dříve) nechtějí absolutně přistoupiti. Jsou ochotni
zaplatiti nám K 120. v tom případě, když bychom jim sami skříňky
zřídili. Požadavek ten je ovšem pro nás nepřijatelný, neboť náklad na
zřízení skříněk obnášel by asi K 100. Přijat jednohlasně návrh: Zvolí se
komise, která bude míti na starosti záležitost projednati, při tom udělí
se jí právo kolik mohou z našho požadavku sleviti. Komisse sestávající
z pánů Rumlera, Brůny, L.Nováka nechť vyjednává v tomto směru:
Nájemné má obnášeti K150, od kteréhožto požadavku mohou
ustoupiti až na 120 korun. Skříňky si zřídí Židé sami, musí však býti
z boudy nejdéle do 1. listopadu odstraněny, bez jakéhokoliv
poškození boudy. Boudu mohou již 1. dubna používati. Za propůjčení
hřiště k zápasu s mužstvem domácím požadujeme K 30 s mužstvem
cizím K 15. Příjem a vydání na 1/2. Stanoveno od požadavku těchto
neustupovati.
Volné návrhy: Návrh Dr. Červeného, aby se koupily 3 fůry říčního
písku na teniss přijat. Obstará náčelník.
Pan L. Novák navrhuje, aby se v šatně zároveň s podlahou zřídili
přehrada se zašupovacími dveřmi, návrh tento, jakož i druhý na
zřízení závory k vratům, jednohlasně přijat. Napíše se provolání, kdo
bude letos hráti tenis. Obstará Fridrichovský.
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Na několik prvních zápasů footb. vezme se strážník, který zabrání
neplatícím přístup na břeh. Obstará footballový odbor. Jak sděluje
pan Rumler jsou projektovány zápasy tenisové meziměstské, jichž se
bude v příznivém případě i naše mužstvo moci zúčastniti, obzvláště
když cestovné bude hraženo. Rovněž závody atletické jsou
projektovány.
Konec schůze vyplněn debatou o zřízení sprchy a slunečních lázní.
Kol. Poustka pověřen úkolem zjistiti, co by stálo zavedení vodovodu
do šatny. Pan Sedláček podá v příští schůzi rozpočet na ohradu 2 m
vysokou. Písek opatřil by pan Brůna. O věci této živě debatováno a
uznána za výbornou.
Přijímaní členů:
Za členku přijata Marie Krupařová. Na konec schváleno odboru
fotbalovému pořádati o svatodušních svátcích zápas s rezervou M.
Slavie, zde za obnos K 85.80, o velkonočních s Kolínským Teamem za
náhradu cestovného. Schůze skončena.
Hip zdar !
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Zápis
o schůzi správního výboru Sportovního klubu Jihlava
který se konala v knihovně „Besedy“ dne 31. března 1914. Přitomni
pánové: Dr.Červený, Poustka, Sedláček, Holub Boh., Mysík, L. Novák,
Fišar. Omluvili se: pan Brůna, slečna Žofie Sedláčková. Schůzi zahájil
pan místopřed. Dr. Červený.
Protokol z minulé schůze beze změny schválen.
Zpráva jednatelská:
klub čítá 72 členů, z toho 51 činných a 21 přispívajících mimo členek
odboru házená.
Sepsána a odeslána smlouva nájemní Iglau J.T. Sportvereinu. Došel
rozpočet od pana Neuwirtha na sprchu. Zápas s Č.S.K. Třebíči 2
ohlášen na magistrátě.
Zpráva pokladní:
Zůstatek z února
K 124.56
Příjem v březnu
69.42
vydání v březnu
11.42
Zůstatek k 1/4
K 182.56
Fond obnáší K 143.50
Zpráva vzata na vědomí a schválena.
Zpráva náčelní:
Dosud byly 4 footballové trainingy, Pan Novák oznamuje, že bývalí
členové juniorky chtějí
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zakláditi klub. Byli by však schopni přistoupiti k nám, když bychom jim
propůjčovali hřiště a míč, zač jsou ochotni platiti 30h měsíčního
příspěvku. Za členy ovšem nemohou býti přijmuti, poněvadž nemají
ještě přípustný počet let. Jména jich uvedena jsou na konci zápisu.
Zaslán oběžník ohledně tennissu. Rozvrh trainingů: v pondělí trainuje
na hřišti naše mužstvo, v úterý na 1/2 hřišti football a 1/2 házená, ve
středu I.J.T.Sp., čtvrtek 1/2 football a 1/2 házená,v pátek naše
footballové mužstvo, v sobotu Židé a sice až od 1/2 5 a v neděli od 811. Každý týden bude jeden společný training se Židy a sice oni
propůjčí středu a druhý týden zase my pátek.
Zpráva footballového odboru
odbor footballový konal v březnu 3 výborové schůze. 17.,23.,30.,
Porady týkaly se hlavně termínů. Dosud stanoveny zápasy: 5/4 Č.S.K.
Třebíč 2 zde, o svátcích velikonočních S.K. Kolínský team zde 19/4 se
Židy, 26/4 s Č.S.K. Třebíčí na jejich hřišti,o svátcích svatodušních M.
Slavie. Korespondence čítá 23 dopisů došlých a 28 odeslaných, 1
pozvánka od grafiků. Ke zkouškám soudcovským přihlášeni pan L.
Novák a pan Rumler. Na naši žádost ohledně pojištění hráčů zaslal
nám člen M. Slavie prokurista Špičák návrh na pojistění u „ Patie“.
Záležitost odložena do schůze hráčské. Mužstvo přihlášeno
k mistrovským zápasům
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třídy B, postrádáme však dosud od Odbočky bližších zpráv. Došel nás
hrací řád. S.K. Pardubicím jsme musili letos odřeknouti, jelikož
termíny 2 denní máme již zadané. Pan Karel Gregera chce zakládati
klub v Jindřichově Hradci, za kterýmžto účelem vyžádal si od nás opis
našich stanov, který mu zároveň se stanovami S.K.Hané a M. Slavie
zaslán. Zápas s Třebíčí na 5/4 ohlášen Odbočce a zároveň zasláno 40h
jako povinný poplatek. Od …. Fiedler objednán míč za K 16. a 10 párů
šněrovadel. (I.I.T.S.)zaslal prohlášení, že je ochoten přistoupiti ke
Svazu, následkem čehož přihlášen. Příspěvek na rok 1914 K 5. poslán
současně s našimi K 10. pokladníku F.Rausovi.
Saldo football. pokladny K 15.22
Volné návrhy: Pan Poustka žádá o zhotovení okna v šatně, což
povoleno. Obstará si sám. L.Novákův návrh na zřízení okének do
střechy šatny přijat. Dále přijat návrh, aby se nechaly natisknouti
hvězda a nadpis „Sportovní klub“ zelenou barvou na plakáty, ostatní
údaje doplní se tiskem černým vždy před zápasem. Dá se natisknouti
1000 exemplářů, ovšem nebudou-li výlohy větší. Obstará Fišar.
Pokud se týče rozpočtu na sprchu rozhodnuto zeptati se (městského)
vodáka, suma K 605, jak se jeví v rozpočtu Neuwirthově je úplně
nepřijatelná. Další informace ohledně této věci opatří Poustka.
Ohrada kolem slunečních
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lázní stála by dle rozpočtu pana Sedláčka kolem 200Korun. Vyčká se
až budeme míti bližších zpráv ohledně vodovodu. Pan Dr. Červený
navrhuje, aby každý hráč, jakož i jeho rodiče podepsali prohlášení,
v němž se zavazují, že v případě úrazu nemají práva žádati náhrady od
klubu.
Přijímaní a odhlašování členů Antonín Říha Špit. ul. (činný), Bedřich
Znojemský, Bedřichov (Severní točna) přijímá se za člena činného,
dále se přijímají: František Buček, příručí (Nádražní ul. 20, činný,
footb.) Ladislav Knor, úředník Živnobanky,(činný, football) Frant.
Sosna, Jihlava (Nádr. ulice) přispívající, Bedřich Kracík, účetní
v Polné(tenista), B. Stýblo,Gilbert (činný, football a cyklistika) p.
Zeman, Gilbert (činný, football a cyklistika, Leop. Knessl, Schatt
(činný, football) Přijati: Jména juniorky: Babůněk, Vokurka F, Falta F.
Dušek J., Tesař Fr., Tesař Jos., Gruntorád J., Nosek, Pytlík, Horáček,
Řáha,Zvolánek, Vrzák, Kalina.
Přijati pod ochranu klubu, příspěvek 30h. Za členky „házené“ se hlásí:
Žofie, Stefi a Fany Sedláčkovy,
Barbora, Růžena a Pavla Jandovy, Marta Kohlíková, Hejsková Terezie,
Růžena Kufrová, Krpálková Emma, Syrová Ludmila. Dále přihlašují se
vojáci, kterým prominut příspěvek opatří si však své věci jako
trainirky atd. Jsou to: Feismantel, jednoroční dobrovolník (činný,
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football, Svoboda ( pěší pluk 81, football) Fried ( jednoroční dobr.
činný, footb.) František Bager ( 81pluk, činný, football) Opatří si své
věci jsou však sproštěni příspěvku, Václ. Novák a Frant. Havelka se
odhlašují
Hip zdar!

Zápis
o mimořádné schůzi správního výboru S.K.Jihlava
konané dne 7. dubna 1914 v restaurační místnost „Besedy“
Přítomni pánové:Dr. Červený, Sedláček, Novák L., Poustka, Ant.
Svoboda, Fišar. Ostatní členové výboru neomluveni. Po přečtení
protokolu z poslední schůze, který schválen, přikročeno k hlavnímu
bodu, totiž projednávání otázky o sprše a slunečních lázních, za
kterýžto účelem schůze byla vlastně svolána. Pan Poustka obdržel
rozpočet pana Neuwirtha. Zařízení dle tohoto rozpočtu stálo by
nehledě k pracem zednickým a nádenickým K 267.10. Pan L. Novák
však oznamuje,že z důvěryhodného pramene se dozvěděl o
zamýšleném prodeji celého komplexu a sice člověku sportu
nepřejícímu Němci. Následkem toho nutno upustiti od zřízení sprchy
a
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slunečních lázní, jelikož v případě výpovědi utrpěli bychom značnou
ztrátu. Rozhodnuto poohlédnutí se raději po vhodném pozemku,
který bychom případně koupili. Rozhodnutí vzato na vědomí a schůze
skončena.
Hip zdar!

Zápis
o výborové schůzi správního výboru S. K. Jihlava
konané dne 8. května 1914 v restaurační místnosti „Besedy“ za
přítomnosti pánů: Dr. Červeného, Rumlera, Brůny, Sedláčka, Mysíka,
Poustky, Holuba, Fišara.
Protokol z minulé mimořádné schůze přečten a schválen.
Zpráva jednatele:
klub čítá celkem 104 členy, z toho 55 činných, 22 přispívajících, 15
dorost, 12 žen. Footballové zápasy ohlášeny patřičně na magistrátě.
Zpráva pokladníka:
Pokladník předčítá jednotlivé položky přijmové a výdajové. Celkem
přijato
K 232.56
vydáno
K 20.27
zůstatek k 30/4 K 212.29
Stav fondu se nezměnil.

93

Zpráva náčelní schází jelikož pan Novák nepřítomen.
Zpráva jednatele footballového odboru. Footbalový odbor konal
jednu schůzi v dubnu a sice 7/4
Korespondence čití 30 došlých dopisů,19 odeslaných, 2 pozvánky, 4
lístky. Mužstvo sehrálo 4 zápasy: Č.S.K. Třebiči 2, S.K. Kolínským
teamem 2 zápasy, s Něm. Brodem. Zápasy byly však dosud pasivnímu
až na zápas s Něm. Brodem. Projektovaný zápas 19/4 s Židy odpadl a
na místo toho pouze training.
Příští zápas s S.K. Meziříčí dne 17/5 v Meziříčí, kamž pojede se
v kočárech. Jako náhradu budou požadovati K 30. Vyjednaný zápas
s Budějovicemi dlužno změniti v ten smysl, abychom jeli do Budějovic
nejdříve my. Kolínská rezerva odmítnuta. Rovněž Česká Technika
Brno. Odbočka posílá pozvání na valnou hromadu dne 10. května
1914.Vzato na vědomí.
Teniss pokud se týká našich členů navrhuje pan Rumler, aby byl
stanoven poplatek K 5.- při čemž příspěvky musí býti řádně zapraveny
i na 1/2 roku předem. V tomto směru napíše se všem, kteří se o teniss
zajimají. Míče opatří si každý sám. Návrh přijat. Židé chtějí již hráti,
žádají středu, sobotu, neděli dopoledne. Dny tyto možno jim povoliti
za nájemné K 100. z kteréžto sumy možno sleviti K 20.- tedy až na
korunu osmdesát.K vyjednávání zplnomocněn
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pan předseda Rumler. Mimo to jsou povinni vždycky druhý týden
(jeden týde my, druhý oni) hřiště upraviti, kdyby se tak nestalo, dáme
hřiště uváleti a lainovati na jejich útraty. Polovici obnosu nechť zaplatí
hned, druhou 15. července.
Vzato na vědomí a schváleno.
Volné návrhy: Pan Rumler stěžuje si na špatnou návštěvu trainingů.
Pan Sedláček svolá na úterý dne 12./5. na hřiště všechny hráče,
kterým se věc náležitě objasní, zda míní hráti či né. Dále stěžuje si pan
Sedláček na chování pana Nováka, který svůj odjezd nikomu neohlásí
a neoznámí kde se vůbec zdržuje. Dále pan Brůna oznamuje, že by
měl vhodný materiál k zhotovení sítě kol potoka tzv. „…….“ Sítě, která
leží nyní kol potoka roztrhaná použije se kol tenisu. Pan Brůna slíbil,
že vše zařídí. Na konec pomyšleno na společný klubovní výlet na
Čeřínek v 1/2 července.
Schůze skončena.
Hip zdar!
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Zápis
o výborové schůzi správního výboru S.K. Jihlava, která se konala dne
9. června 1914 v restaurační místnosti „Besedy“. Přítomni pánové: Dr.
Červený, Holub Boh., Poustka, Novák Lad. Novák Frant., Sedláček,
Brůna, Ježek, Fišar. Pan místopředseda Dr. Červený nechává přečísti
protokol, který beze změny schválen.
Zpráva náčelní a jednatelská: Pan L. Novák oznamuje, že nemůže
funkci náčelní dále zastávati, odporučuje při tom za sebe pana
Sedláčka. Resignace přijata a za náčelníka zvolen pan Karel Sedláček,
který funkci přijímá. Při té příležitosti vedena čilá debata o pravomoci
náčelníka a kapitána. Jeho působnost na návrh L. Nováka, který se
odvolává na znění footb. řádu formulována v ten smysl, že náčelník je
osobou ve věcech týkajících se hřiště rozhodujícím, ku sestavení
mužstva jest třeba též souhlasu kapitána.
Footballový odbor Stav pokladny footb. odb. k 9/6 1914
Příjem
K 284.04
Výdání
K 259.72
Hotovost K 33.32
Footbalový odbor konal v květnu 2 schůze. Došlo 21 dopisů a 1
depeše, odesláno 17 dop. a 1 depeše.
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Na 17./5. vyjednaný s Meziříčí zápas v posledním okamžiku
telefonicky odřeknut. Vzhledem k tomu, že ani nyní není možný zápas
s nimi (jelikož maturity) odpadá v letošní sezoně s Meziříčí utkání.
Panu Gregorovi do J. Hradce dopsáno, zda bychom mohli sehráti u
nich zápas dne 28. nebo 29./6. Zápas s M. Slavií vyjedaný na
svatodušní svátky jsme byli nuceni z důvodů finančních odřeknouti.
Příští zápas bude ve čtvrtek 11./6. sehrán kombinovaným teamem
S.K.Jihlavy a …….. proti Třebíči 1. V neděli zájezd do Něm. Brodu. –
Odbočka posílá pozvání na valnou hromadu 7./6.. Došly účty od:
Melichara, ………, Stehlíka. Pohledy od Ráliše a Knora. Od fmy Fiedler
objednán 1 kopací míč. Vzato na vědomí.
Odbor tenisový: Podle usnesení na poslední schůzi dopsáno všem,
kdož se zajimají o teniss a uvedeny zároveň v dopise příspěvky.
Vzhledem k tomu, že požadavky naše jim nekonvenují změněno v ten
smysl, že člen klubu platící řádně příspěvky měsíční zaplatí sezónní
příspěvek K 5.-, nečleni K 10.- a příspěvky členů činných po čas
tenisové sezony. Legitimace, vybrání peněz obstará pan Fr. Novák.
Příspěvky zaplacený musí býti předem. Pan Stejskal podává účet za
úpravu courtu K 20.30.
Zpráva pokladní
Zůstatek z minulého měsíce:
K 212.29
Vyplaceno za nájemné
K 130.00
Saldo k 31./5.
K 82.29
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Fond na zakoupení hřiště nezměněn.
Vystupují z klubu
Pan Jeřábek, účetní Živnobanky,
Pan ……, příručí u fmy Fleissig (odcestoval)
Pan Sübert (odcestoval)
Pan Miloslav Fuchs, úředník Živnobanky (odcestoval)
Pan Karel Gregora, Znářského dr. (odcestoval)
Pan Václav Holub, Živno v Jihl.
Vystoupení jmenovaných vzato na vědomí.
Schůze skončena.
Hip zdar!
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1914 – 1918
světová válka
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Zápis
o první schůzi správního výboru Sportovního Klubu Jihlava po válce,
konané dne 27. června 1919 v 9 hod. večer v restauraci Besedy.
Přítomni: Dr. Červený, Mysík, pí Mysíková, Sedláček, Poustka a
Novák
Zpráva jednatelská: Klub čítá po válce 29 členů starých. Místní
posádkové velitelství požádáno o propůjčení vojenského cvičiště pro
kopanou, tenisového hřiště se šatnou a postavení naší šatny na
cvičišti. Dovoleno v plném rozsahu. V únoru konány 2 schůze za
účelem spojení Klubu se Spolkem pro zimní sporty odborem Jihlava.
Někteří členové zůčastnili se valné hromady onoho spolku v Třešti a
byli rovněž zvoleni do výboru p. Dr. Červený, a L. Novák. Jednání se
však rozbilo o odpor ústředí v Praze. Dále došel pozdrav od člena Jos.
Ježka z Užhorodu ze Slovenska a pozvání Sport. Klubu ……. ku
věnečku. Vzato na vědomí.
Zpráva pokladní
Pohl. správního výboru
K 13.99
Nezaplacené účty:
Knížka správ. výb.
K 1.87
Čihák
K 56.10
Knížka fondu
K 58.13
Brettschneider K 46.52
Pokl. kluziště
K 65.36
Hurda
K 28.00
Pokl. football. odb.
K 5.37
Dluhy
K 130.62
Pokl. teniss. odb.
K 1.04
12 odznaků po 2 K
K 24.00
Na hotovosti
K 169.76
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Zbylo by tudíž po zaplacení dluhů K 39.14 na hotovosti. Mimo toho
má klub šatnu dřevěnou, 2 obloukovky, 159 m drátu elektrického,
válec na tenis, drátěnou síť kolem tenisu, provazovou síť na tenis,
škrabáky na kluziště, troje dresy pro mužstvo, hokeyky a 12 skříněk
pro hráče v šatně a růz. věšáky. Vzato na vědomí.
Přijímání členů Za členy se hlásí a přijati:
sl. Bártová, Máňa Mikysková, Kottová, p. Gustav Holub, Václav Čárek,
všichni ze živnobanky, Ant. Vítek, krejčí, Frant. Dobrovolný zámečník,
Lad. Knor, úř. Živn., Karel Kalina, krejčí, Josef Obenrauch, obch.
příručí, Karel Rozehnal, ….. sluha, Jan ….., příručí, Jaroslav …..,
Miroslav Střída, Jan Elišák, stavit. assist, Eugen Schuster, Vojtěch
Štěpánek, pianista, Jos. Dušek, vojín, Hanuš Dubovy, úředník, Gusta
Dubová, Josef Horáček, obch. příručí, Ant. Formánek, Frant. Karleau,
vojín, pí Žofie Mysíková, Josefa Nováková, Bedřich Znojemský, celkem
26 členů přihlášeno.
Volné návrhy a usnesení: Usneseno dopsat do Župy, aby byl vydán
zákaz her se zdejším Sportklub Iglau, jelikož se nechtí přihlásit do
svazu. Dopsat S.K.N.Brodu, co obdrželi od Němců cestovného. Dopsat
němcům, aby při vyjednávání zápasů se s námi dorozumívali. Klub
přihlášen do Západomoravské župy footballové v Brně. Příspěvek
K 20.-, časopis „Sportsman“ se předplatí. Požární pojistka na boudu a
nářadí se zvýši K 4 500.-
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V nejbližší době se svolá valná hromada za účelem doplnění výboru a
podá se návrh na zvýšení zápisného na K 2.- a měsíčního příspěvku na
K 1.- pro všechny členy. Zvýšené příspěvky se budou vybírati již za
celý letošní rok. Všem se zájmem a dobře hrajícím členům poskytnou
se místa stipendistaká.
Hip zdar!
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Präsenční listina
mimořádné valné hromady S.K.Jihlava dne 6. srpna 1919 v 8 hod
večer v knihovně Besedy.
1.
…
31.
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Zápis
o mimořádně valné hromadě Sportovního Klubu Jihlava konané dne
6. srpna 1919 v 8 hod večer v knihovně Besedy
Přítomno 30 členů dle vedlejší pres. listiny.
Valnou hromadu zahájil místopř. Dr. Jar. Červený uvítáv přítomné a
apeloval na prospěch a rozkvět klubu.
Zpráva jednatele: Před válkou čítal klub 104 členy, po válce zbylo 29
členů, přistoupilo 51 členů, takže má nyní klub 80 členů a 5 žáků. Ve
válce padli: Frant. Fišer, Jar. Kovařík a Václ. Šícha a zemřel Frant.
Babuněk. Povstáním vzdána čest jich památce. Ve výboru zbyli L.
Novák, Rud. Poustka, Frant. Brůna, Kar. Sedláček, Dr. Červený, Česlav
Heimrich, Josef Mysík, pí Mysíková a Al. Šmikmátor.
Změna příspěvku
návhr správního výboru na zvýšení zápisného z 1.- Kor na 2.- Kor a
měsíčního příspěvku ze 40 hal pr členy přispívající a ze 60 hal. pro
členy činné na 1.- Kor pro oba druhy členů byl jednomyslně schválen.
Doplňovací volby: Aklamací zvoleni: Předsedou p. Bedřich Zvach, a do
výboru: Jar. Bedrna, Frant. Sosna a Elišák jan, Náhradníky: Jan Středa
a Karel Středa. Zvolení volbu přijali.
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Volné návrhy rozpředena debata o zřízení kluziště na Heulose a
předáno jednání správnímu výboru. Za živé debaty schůze skončena.
Hip zdar!

Zápis
o ustavující schůzi správ. výboru S.K.Jihlava, konané po mimoř. valné
hromadě dne 6.srpna 1919 v Besedě.
Předseda zahájil schůzi a rozděleny funkce takto: místopředseda : Dr.
Jar. Červený, jednatel a náčelník Lad. Novák, zapisovatel Jar. Bedrna,
místonáčelník Kar. Sedláček, pokladník Jos. Mysík, správce domu Jan
Elišák.
Správní schůze budou konány vždy ve středu po prvním v měsíci,
v případě, že připadne na prvního středa, tedy příští středu.
Usneseno navázati jednání s úvěr. ústavem o pronájmu kluziště.
Hip zdar!
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Zápis
o schůzi správního výboru S.K. Jihlava konané dne 3. září 1919
v knihovně Besedy.
Přítomni: Bedř. Zvach, Rud. poustka, Jos. Mysík, Žofie Mysíková, Kar.
Sedláček, Sosna, Elišák, Středové, L. Novák, Bedrna
Schůzi zahájil p. předseda uvítáv přítomné a přikročeno k pořadu:
Zpráva jednatele klub čítal 55 členů, přihlášeno 45, nyní celkem 100
členů a 16 dorostů. Zdejší pos. velit. vyzvylo klub k debatě ohl.
propůjč. hřiště zdejšímu Sportklubu. Němci žádali vystoupení eráru
z pachtu a oni že by místo zakoupili. Jelikož jest to nemožné zůstává
Němcům přiděleno staré hřiště …… „ Sokol“ vyzývá k najmutí
společného sluhy. Vyjedná p. Sedláček. Od objednávky pro zimní a
jarní sezonu od …….. z Prahy upuštěno. Objednáno 50 odznaků od
Svobody z Prahy po 3 K. S.K.Sušice zvou na všesportovní dny 7. + 8./9.
Objednávku pumpičky u Fiedlera odvoláme,jelikož ji dodá p. Sosna.
ČOB zve ku věnečku na 14./9. Doplněny pojistky k boudy a zapl. poj.
K 23.92 a 17.24. Sraz házená zve k ustav. schuzi. Do župy dopsáno
ohl. přísp. jelikož jsme byli distancování od srazu pro ….. příspěvku.
Vzato na vědomí a schváleno.
Zpráva pokladní:
Zůstatek v r.1914
K 13.99
Příjem do 1/9 1919 K 342.00
Vydání do 1/9 1919 K 623.67
Deficit k 1./9.
K 267.68
Schváleno
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Zpráva náčelní
I.mužstvo sehrálo:
28/7 proti S.K.Sparta Pardubice zde 3:3(1:3)
3/8 proti D.S.K. Třebíč
tam 1:3(1:1)
10/8 proti S.K. Něm. Brod
zde 2:1(1:0)
17/8 proti D.S.K. Třebíč
zde 2:0(1:0)
24/8 proti S.K. Unie
zde 4:3(2:0)
31/8 proti S.K.Mor.Budějovice
tam 2:2(1:1)
Reserva sehrála:
10/8 proti mužstvu ČOB
zde 2:1(1:0)
proti Reservě Unie
zde 1:0
Mužstvo ČOB:
proti Reservě SK.
zde 1:2
proti Reservě Unie
zde 2:2
Juniorka proti Juniorce
zde 2:2(1:1)
celkem 9 zápasů s celkovým score
22:19
V poslední době pilně cvičen běh což bylo mužům prospěšné při
zápasech. Schváleno.
Zpráva odboru Footballového: konáno celkem 6 schůzí vždy
v pondělí: Pokladna:
zůst z r. 1914
K 5.37
příjem
K 845.95
vydání
K 1 299.30
Deficit k 1/9/1919
K 448.38
Vyjednané zápasy na 8/9 s Invalidy z Brna 14/9
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21/9 s legionáři zde, 28/9 děl. pl. 106(4) z Bratislavi
Vzato na vědomí a schváleno.
Tennis: Zakoupen písek 4 … za K 120.-, celkový náklad na tennis pro
letošek vypočten na K 250. Hrajícím se dají k dispozici 4 míčky a určen
popl. za zbytek sezony K 15-20
Kluziště: Napíše se žádost o propůjčení jak jen pro zimu tak i na celý
rok a na nejmenší dobu 3 let, vzhledem na náklad zařízení.
Sportovní den stanoven na 28/9 Dopíše se na kluby ohl. účasti,
objednají se plakety.Střída daruje cigarety za cenu. ohl. povolení
věnečku promluví p. Zvach s Hovůrkou.
Amatéři: konali jednu schůzi a usneseno vyčkati utvoření odboru na
později až bude zde studentstvo.
Účetní zpráva: vykazuje celkový deficit klubu K 1 073.79 naproti tomu
však za K 3 713 inventáře.
Hip zdar!

Přijímání členů: Hlásí se a přijati: Jan Novosad, kovo dělník, Mareš
Emil, vojín, Barášek Lad., úř Úv.úst., Novák Frant. poručík, Vašíček
Josef, bank. úředník, Hrdina Jaroslav, praporčík, Carda Ant. Číšník,
Popel Jiří,Karel Středa, obchodník, Bedrna Rud. obchodník, Bedrna
Jar., obch., Petříček Otto, vojín, Solař Jan, obchodved., Vašíček
Gustav, krejčí, Sedlák Zsidor, obch. přír., Vidlák Leop. hudebník, Frant.
Fuk, účet., Steifová Zdena, Zeis Miloš, Roubalová Lud., Kohlíková,
všichni ze živno. Kohlíková Marta, Celkem 23 členů.
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Zápis
o schůzi správního výboru S.K.Jihlava konaná dne 1. října 1919
v knihovně Besedy. Přítomni: Bedř. Zvach, Jos. Mysík, pí Mysíková,
Sedláček, Poustka, L.Novák, a bří Středové, co host. p.Helán.
Zápis minulé schůze nečten a schválen.
Zpráva jednatele:
Došlo pozvání k valné hromadě Západomoravské župy footballové
v Brně na neděli 5./10. 1919. Vyšlou se delegáti, kteří by zároveň
složili soudcovskou zkoušku. Cesta se jim hradí. Athletickoamateurská unie nás přijala za člena, příspěvek K 20.- Na rok a 50h
poplatek za každého borce. Schváleno.
Zpráva pokladní:
zůstatek k 1/9 1919 K 267.68
příjem
K 243.00
vydání
K 92.59
deficit k 1./10.
K 117.27
Zpráva vzata na vědomí a schválena.
Zpráva náčelní: Footballu
I.mužstvo sehrálo
8/9 proti XI. Invalidů z Brna
zde 5:0(3:0)
14/9 proti čs. pěš. pl. č. 36,J.Hradec zde 0:7(0:3)
21/9 proti S.K.Unie Jihlava
zde 1:1(0:1)
28/9 proti S.K.Meteor Tábor
zde 0:0(0:0)
Reserva
7/9 proti Res. S.K.Unie Jihlava
zde 2:0(1:0)
Mužstvo Č.O.B.
8/9 proti S.K.Unie Jihlava
zde 4:0(2:0)
Celkem 6 zápasů se score
12:8
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Házená: (ženy) 28/9 proti S.K.Něm. Brod zde 1:2 (1:1)
Lehká atletika: závody 28/9 pořádané s násl. výsledky:
Běh na 7 km: 1.) Jos Vomela 26 min. 14.2 vteř., 2.)Mypl Frant. 27 min.
(oba S.K.Jihl.) 3.) Hudec (čsl.leg.pl.č.35) 28 min. 4.)Jan Novosad, 28.45
min. (S.K.Jihlava), 5.) Halík Frant. (S.K.Jihl.) 6.) …..Ant. (poddůst. čsl.
leg. pl.č. 35)
Chůze na 7 km: ku startu se pouze 1 legionář, závod tudíž odpadl
Štafetový běh 5x200m(žáci): štafeta I. za 2.15 min
Běh 100m(dorost): 1.)Záctěra 13 vteřin, 2.) Doležal o půl prsou
Běh 100m 1.)Bekera (S.K.Smíchov) 13.10 vteř. 2.)Forman, S.K.Jihlava
13.12 vteř. 3.)Horký (Sokol Jihlava) 13.15
Běh na 800m 1.) Forman (S.K.Jihl. 2.14 min) 2.) Bekera (S.K.Smíchov)
2. 18 min
Vrh oštěpem: 1. Hoke V. (S.K.Jihl.) 26 m, 2.) Bekera 25.20m, 3.)Horký
24.80
Vrh koulí: 1.)Horký (Sokol, zde) 9.60, 2.) Hoke 8.70m, 3.)Bekera 8.68m
Vrh diskem: 1.)Bekera 27.50m, 2.) Horký 24.20, 3.)Hoke 19.50
Skok o tyči:1.)Hoke 2.65, 2.)Forman 2.42 m, 3.) Honiš 2.25m
Zpráva vzata na vědomí a schválena.
Odbor footballový:odbor konal pravidelné schůze v pondělí.
Pokladna:
zůstatek k 1./9. K 448.38
příjem do 1./10. K 997.42
vydání do 1./10. K 32.00
Zůstatek k 1./10.
K 517.04
Zpráva schválena.
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Volné návrhy a usnesení:
kluziště: rozvinula se čilá debata ohl. úpravy a udržování kluziště a
ponecháno p. Helánovi, aby se o této věci informoval v Brně.
Ples: usneseno pořádati v sobotu dne 10. ledna 1920 v hotelu
Moravec a žádá se ihned sál a hudbu.
Čajový večírek: bude se konati na ukončení footballové a házené
sezony a sice 8./11. v Besedě. P. Zvach zamluví besední sál. Schůze za
tím účelem bude se konati 16./10. v Besedě.
Hip zdar!
Přijímání a odhlašování členů: hlásí se a přijati. …. Josef, krejčí,
Voláková Milada, Liebl Rud., obch. přír., Dufková Jarmila, učitelka,
Sádecký, úředník, Uldrych Josef, vojín, Sedláček Karel, obch. přír.,
Václavík Jar. Obch. přír., Mypl Frant., obch. přír., Maršál Fráňa, obch.
přír., Hejkal Ant. vojín, Moravec Josef, Zvach Bedř., Sedláčková Štefi,
obch. Skála Frant. vojín, Pátek Josef, úřed., Zelinka Jan, legionář,
Středa Al. cukrář, Uldrych Frant. vojín,Kohout Frant., Vodička Vlad.,
poručík,Sládek Arnošt, Wassermann Emil, kavárník, Dvořák Karel,
Klubal Ant., ing., Nýdrle Otokar, Živno., Urban Jos., Jašek Jan úředník,
Šedivý Eduard, Kratochvíl, komisař, Pokorný Rud. číšník, Josef Ježek
starý člen.
Celkem 36 členů.
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Zápis
o schůzi správního výboru S.K.Jihlava, konané dne 12. listopadu 1919
v 8 hod. večer v restauraci Besedy. Přítomni: Sosna, Elišák, Jan a Karel
Středa, Mysík, Novák, Dr. Červený, Zvach a Poustka.
Zápis minulé schůze čten a schválen.
Zpráva jednatele: M. Horáček, redaktor „Sportsmana“ žádá o sdělení,
jaké zkušenosti máme se sportem žen a co navrhujeme za účelem
organizace téhož, vyřídí jednatel. Dne 14./10. 1919 zemřel náhrl. …..
p. Vojtěch Štěpánek. Klub vypravil mu celý pohřeb vlastním
nákladem, za kterýmžto účelem uspořádána sbírka, který dosud
vynesla K 393.-, po zaplacení rakve K 125.-, obstarání pohřbu
Neubauer K 90.-,parte K 25.-, věnce K 30.-, K 270, zbývá zůstatek
K 123, který se uloží na knížku, „Fond Štěpánkův“ ,který se bude
doplňovati na postavení desky na hrob jeho. Pohřbu zůčastnilo se
mnoho členů a členek s odznaky, němeceký „Sportklub“ (darovala
věnce) a S.K.Unie a posádková hudba. Čs.pos. hudbě se vysloví dík
písemně. Nad hrobem promluvil člen pan Moravec a zástupce
„Sportklubu“. Kondolence došly od S.K.N.Brod a zdejšího
„Sportklubu“. Rodina Štěpánkova děkuje za vypravení pohřbu.
Pozdravy poslal L. Barášek z Prahy. S.K. Meteor Tábor nabízí za
odvezené kopačky peněžitou náhradu. Budeme požadovati K 90.Schváleno.
Zpráva pokladní:
Zůstatek
K 117.27
příjem
K 24.00
vydání do 31./10.
K 30.00
Deficit k 1./11.
K 123.27
Schváleno.
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Zpráva odboru footballového: za účelem vyřizování běžných
záležitostí konány pravidelné schůze v pondělí.
Pokladna: zůstatek k 1./10. 1919
K 517.04
Příjem
K 300.00
Vydání
K 501.50
zůstatek k 1./11.
K 315.64
Zpráva vzata na vědomí a schválena.
Zpráva náčelní:
Football:
I.mužstvo sehralo:
12./10. proti XI. čsl. pl. ital. leg. č. 35 zde 4:2(1:2)
26/10 proti Č.S.K. Třebíč tam
0:3(0:2)
Mužstvo Č.O.B
proti Res. D.S.K. Třebíč, tam
0:6
Celkové score
4:11
Házená:
26/10 proti Č.S.K. Třebíč, tam
1:4(0:3)
Volné návrhy a usnesení:
Kluziště: Elišák, Poustka, Středa a Novák, shlédnou dne 13. tm. místo
na hexose a zjistí, čeho je zapotřebí k úpravě. Odtok vody bude při
vstupu na kluziště vrchem;na tom místě se pak musí zameziti přístup.
Ohledně elektr. proudu promluví p. Dr. Červený se Svobodou. Sosna
pak přimontuje zvláštní vypínač a další vedení. Dále udělá Sosna
náčrtek na hoblík na led. Pro učení na bruslích dají se zhotoviti židle
na sáňkách u Svobody. Elišák obstará člověka ku udržování ledu za
denní plat ca 10-15 K, dále připínání bruslí a učení bruslení se židlemi.
Hip zdar!
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Zápis
o schůzi správního výboru S.K.Jihlava konané v úterý dne 2. března.
1920 v 8 hod večer v restauraci Besedy. Přítomni: Sosna, Sedláček,
Bedrna, Helán, Dr. Červený, Mysík, pí Mysíková, Poustka, Středa K,
Elišák, a L. Novák.
Schůzi zahájil a řídil Dr. Červený.
Zápis minulé schůze čten a schválen.
Zpráva jednatele: Čs. Svaz Footballový v Praze žádá za sdělení,
souhlasíme-li s postupem naší župy západomoravské, která pro
neuznání České Obce Sportovní, jako nejvyšší sportovní instance
svazem, z tohoto vystoupila do té doby dokud nebude poměr mezi
Č.O.Sp. a Č.S.F urovnán. Jelikož souhlasíme s postupem župy, svazu
vůbec nedána odpověď. S.K. Meteror Tábor zaslal místo
požadovaných K 90.- za ztracené naše kopačky pouze K 45.- Budeme
požadovati plné zaplacení. Český zemský svaz ku povynesení návštěvy
cizinců na Moravě a ve Slezsku Brno žádá o zaslání snímek některých
památností našeho kraje. Elišák promluví s fot. Dlouhým, aby některé
pořídil, jako celkový pohled na Jihlavu, chatu na Čeřínku, rozhlednu
na Wetterhöflu apod. Výlohy svaz hradí. Zpráva schválena.
Zpráva pokladní:
Deficit k 1./11.
K 123.27
Příjem
K 200.00
Vydání
K 270.00
Deficit k 1./3. 1920 K 193.27
Usneseno vyzvati členy, aby řádně platili příspěvky. Schváleno.
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Odbor footballový nevykazuje řádné činnosti. Uspořádal 22. listopadu
1919 čajový večírek v Besedě, který vynesl K 345.20 čistého zisku.
Pokladní zůstatek k 1./11. K 315.64
Příjem
K 1 320.20
Vydání
K 982.50
Zustatek k 1. březnu K 653.34
Zpráva schválena
Odbor pro zimní sporty: Na kluzišti se jezdilo celkem 7 dní a sice
následkem špatného počasí a i jinak byl návštěva slabá. Vstupné
stanoveno na K 1.- pro dospělé, a 50hal pro mládež, členstvo 80h.
Členstvo tentokráte – až na jednotlivce – neprojevilo naprosto žádný
zájem na zdaru podniku a tomu hlavně dlužno přičísti značný deficit
letošní sezony který obnáší K 955.46
Na štěstí však byly v prosinci od 8.-14. a 20. pořádány řecko-římské
zápasy z jichž hrubého příjmu jsme dostali 5% což činí K 930.Elektrický proud daroval zdarma p. Joža Svoboda, továrník. Zařízení
osvětlovací obstaral rovněž zdarma p. Karel Stejskal. Oběma se
vysloví dík.
Pokladna:
Zůstatek z roku 1914
K 114.83
Příjem z kluziště
K 932.39
ze zápasů řec.-říms. K 930.00
Vydání na kluzišti
K 1 237.85
Zůstatek k 1/3 1920
K 739.37
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Zbývají však nezaplacené účty za postavení boudy na kluzišti.
Neubauer ca. K 200.-, a nájem z kluziště K 350.- Úvěrovému ústavu,
který nám pronajal kluziště za 350 Ka se dopíše, aby nám vzhledem
na nepříznivou sezonu slevil a přiloží se výtah pokladní ohl. kluziště.
Zpráva schválena.
Volné návrhy: Panu Elišákovi se ukládá aby sestavil náčrtek a rozpočet
na šatnu 8x4 m na hřiště footballové, a v případě že by nepřesahoval
K 1 500 – 1 600 jakou tvrdí, může se stavbou ihned začíti. Návrh by se
odebírala, Sportovní Revue za K 70.- ročně zamítnuty. Valná hromada
se bude konati 10. března to v čekárně Besedy. Zároveň klub oslaví
10ti leté jubileum. Za účelem porady o kandidátní listině a
propracování návrhů k valné hromadě, koná se v pondělí 8./3.
v knihovně Besedy členská schůze. Pan Bedrna přednáší žádost našich
členů z Č.O.B. za osamostatnění pod naší firmou, který však nebyl
dostatečně srozumitelný a proto usneseno s nimi vyjednávati buď
v jejich schůzi neb na naší členské. Přijímání členů: Hlásí se a přijati:
Coufal Jul. kavárník, Landa Rud. číšník, Novák Frant., co starý člen,
Sosnová Boží, Sedláčková Fany, Sedláčková Karla, Hromádka Jan,
obch., Petanová Marie, restaur. , Hejsková Heda, úřed., Mach
Bohumil, ……. Přijato 10 členů.
Odhlášeni: Josef Mezera, Fran. Brůna, Vojt. Štěpánek, Frant. Karban,
Ladislav Bařášek, Hrdina Jaroslav, Roubalová Lidka, Ehrlich Emil, Liebl
Rud., Dufková Jarmila, Nypl Frant., Hejkal Ant., Skála Frant., Zelinka
Jan, Uldrych Frant., Vodička Vladimír, Böhm Leop.,Šedivý Ed., Carda
Ant.
Celkem odhlášeno 19 členů.
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Zápis
o členské schůzi Sportovního Klubu Jihlava konané v pondělí dne 8.
března 1920 v 8 hod. večer v Besedě.
Účel schůze: sestavení kandidátní listiny a volné návrhy k valné
hromadě.
Přítomni: Novák Frant., Středa Karel, Elišák, Sedláček, Sedláček Josef,
Dvořák, Pytlík, Středa Jan, Čarek, Kufr, Vomela, Havlík, Poustka,
Mysík, Zvach, a Novák L. Schůzi předsedal p. Zvach Bedřich.
Volné návrhy: Členové Č.O.B. podávají podmínky za kterých jsou
ochotni hráti u klubu. Jednotlivé body prodebatovány, avšak
k definitivní dohodě nedošlo, jelikož následkem usnesených změn
v podmínkách se podávající prohlásili že nekompetentní a podají
nové podmínky ve smyslu …….. rozpravy až na valné hromadě
k definitivnímu přijetí.
Kandidátní listina: probrána a navržen: Předseda: p. Bedř. Zvach, do
výboru: Dr. Červený, L.Novák, Josef Mysík, Jan Elišák, Středa Jan,
Poustka Rudolf, Helán Josef, Karel Sedláček, Mach Bohdan, Václavík
Jar, Středa Karel, Novák Frant., Sosna Frant., dále …….. zástupkyni
ženy a ČOB.
Na to schůze skončena.
Hip zdar!
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Presenční listina jubilejní III. řádné valné hromady Sportovního Klubu
Jihlava
konané ve středu dne 10. března 1920 v čítárně Besedy.
Přítomni:
1.Sedláčková
…
39.
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Zápis
o III. řádné valné hromadě (jubilejní) S.K.Jihlava, konané ve středu
dne 10.března 1920 v místnostech Besedy. Přítomno 39 členů.
Schůzi zahájil a řídil p. Předseda Bedřich Zvach a povstáním členstva
vzdána čest památce zesnulého Vojt. Štěpánka.
Zápis mimoř. valné hromady za 6/8 čten a schválen.
Zpráva jednatele: Jednatel podává zprávu o činnosti klubu za
uplynulých 10 let od založení.
Z ní nutno uvésti: Před 10 lety nevěděl v Jihlavě téměř nikdo co je to
kopaná. I sešlo se nás několik do Jihlavy přivandrovaných a bylo to u
„3 knížat“ při schůzi zábavního odboru Sokola, kdy jsme se pevně
umluvili, založiti zde spolek prozatím jen kopanou pěstující. Založiti
samostatný klub se nám tenkráte zdálo býti trochu mnoho – na
tehdejší poměry zdejší – a proto jsme se na schůzi dne 8. dubna 1910
usnesli založiti. „Sportovní odbor „Sokola“ Jihlava“.
a členem mohl býti samozřejmě pouze člen Sokola. Zvolen prozatímní
výbor: předs. Jos. Štancl, úředník motouzárny, kapitánem : Mil. Paur,
maz. Pharm, jednatelem Lad. Novák, úřed. Živnobanky, pokladníkem
Frant. Havelka, dělník pletárny. Dne 25. června 1910 pak výbor
doplněn. Hřiště najato u sev. záp. nádraží od Ing. Vlacha za K 40.- ve
prospěch Jihlavské matice školsk. Dres: bílá košile s červenou
hvězdou a tmavé kalhoty. Začátek, jako každý, byl dosti krutý. Museli
jsme bojovati s financemi, kterých se nedostávalo, neb členský
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příspěvek 40 a 20 hal na potřeby odboru daleko nedostačoval. Leč
nelakali jsme se a dali se s chutí do práce. Potřeby si kupoval každý
sám a kdo nemohl, kopal v obyčejných botkách a tak skoro každý
training šel někdo bos, neb alespoň s vyčuhujícím palcem z boty. A
ani to nás nezaskočilo. Pomalu jsme si každý ty šutačky opatřil a
ostatní bylo lehko k sehnání. Bílou košili měl každý, na to se přišila
červená hvězda, kalhoty trikotové asi za 2 Kr a byl dres.
Ač bylo hřiště daleko z města, přece nás bývalo denně dosti přítomno
při trainingu. Místnost na převlékání nebyla a proto jsme se převlékali
buď jen na hřišti, neb u cihlářů.Ale klapalo vše!
Do zápasů jsme se pustili brzy a sehrali jsme následující:
5.června v Třebíči (v sedmi hráčích)
3:14
28.srpna v Mor. Budějovicích
7:2
28.září v Třebíči(ve prospěch jihl. matice škol.) 1:6
16. října zde s F.K. Třebíči
2:4(2:1)
Již téhož roku dne 4. listopadu 1910 najato Sokolem hřiště na
Heulose za K 200.- od Družstva pro zvelebení průmyslu dřevařského.
Rok 1911: Změněn dres na dnešní zelenobílý a sice vzhledem na
zdejší německé poměry, jelikož jsme se báli výprasku, kdyby snad
byla na nás vidět barva česká nebo slovanská. Hřiště, které mělo
romantickou polohu bylo zařízeno, pořízeny branky, lavičky, bariera,
sítě kolem struhy a šatny.
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Sehrány byly četné zápasy s okolními kluby, z nichž nejzajímavější
byly:
proti S.K. Pardbubice I.b zde 1:2(1:0)
proti S.K.Mor. Budějovice zde 1:5
proti S.K.Mor. Budějovice zde 2:7
proti D.F.J. Iglau
zde 15:2
Dále byli účastni 3 hráči Vodička, Kartouz a L. Novák v repres.
mužstvu jihozápadní Moravy proti S.K. Mor. Slavii v Brně s výsledkem
3:4 a 1:9 pro Slavii.
Rok 1912: Jelikož se agenda odboru silně vzmáhala a základ pro
sportovní činnost zde byl dána, požádán dne 23. února 1912 správní
výbor Sokola o rozpuštění odboru, aby se mohl ustaviti samostatný
klub. Žádosti naší vyhověno, převzat od Sokola inventář za K 30.-,
vypracovány a zadány stanovy, které byly schváleny a tak byl dán
základ pro nynější:
Sportovní Klub Jihlava
Dne 20. dubna 1912 konána ustavující schůze a zvoleni následující
funkcionáři: předsedou p. Václav Šícha, dirig. „Prahy“, místopředs. p.
Boh. Černý, úředník Mor. agrobanky, jednatelem Lad. Novák, úř.
Živnobanky, zapisovatelem Ant. Svoboda, krejčí, pokladníkem p. Jan
Zvěřina, úřed. Živno, správcem domu p. Ant. Říha, a náčelníkem Karel
Sedláček, náhr. Dr. Červený a Otto Sklenčka, úř. Živno.
Hřiště opět najato za K 240.- a postaven na jedné straně podél cesty
plot nákladem K 190.- Zavedeny klubovní odznaky. Založen „Fond ku
zakoupení vlastního
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hřiště“, do kterého se ukládaly pokuty, sbírky a dobrovolné dary a
s kterým může disponovati pouze valná hromada dvoutřetinovou
většinou. Koncem roku vykazoval K 59.14.
Tento rok již započato s hockeyem na ledě(bandy) avšak
k zápasům ještě nedošlo.
Jak se pořizovaly dresy vidno toho, že každý člen si ukládal na
„Dresový fond“ z kterého se dresy koupily resp. nám je ženy ušily, ale
po vystoupení z Klubu zůstal dres majetkem klubu, takže dnešní
klubovní dresy si koupili hráči sami. Kromě toho nám daroval p.
Havelka Frant. kompletní dres pro reservu zdarma.
Koncem roku čítal klub 48 členů.
Sehráno celkem 8 zápasů se score 32:20
Roku 1913 se klub vzmáhal. Měl 72 členů. „Fond pro zakoupení
vlastního hřiště vykazoval K 125.13
Footbalový odbor měl 3 mužstva:
I.sehrálo 22 zápasů 14 výtěz, 7 prohr., 2 nerozhodné se score
81:52
Reserva
9 zápasů 5 „ „
4„„
47:40
Junioři
6 zápasů 4 „ „
2„„
22:19
Celkem 37 zápasů 22 „ „
13 „ „
2„„
150:111
Athletika se již začala cvičiti avšak k závodům nedošlo.
Tennis převzat od Dr. Červený-ho za K 70.-, avšak hráno pouze pro
zábavu.
Házenou jsme snad my první počali cvičiti, ale pro nedostatek
soupeřů omezila se pouze na cvičení.
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Rok 1914 zahájen kluzištěm na kterém byla postavena bouda za
K 350.- a zavedeno elektrické osvětlení. Vrcholem všeho byl karneval,
který byl dostaveníčkem celé české menšiny mimo spousty diváků
němců, jimiž byly stráně na Heulose přeplněny.
Hockeyové mužstvo sehralo 2 zápasy a sice:
proti S.K.Něm. Brod, tam, 0:10
proti S.K.Něm. Brod, zde, 2:4
Footballový odbor sehrál pouze 4 zápasy.
Tennis pěstován opět poze pro zábavu. Poslední schůze výboru byla
9. června 1914 a klub tehdy čítal 104 členy.
Pak vypukla hrůzostrašná
Světová válka
a byl konec veškeré sportovní činnosti našeho klubu.
Za strašného krveprolévání minulo 5 válečných let, kdy rukoval jeden
člen za druhým a tak se klubovní archiv ocitl za tu dobu v několika
rukou až přišel den 28. října 1918, den odplaty, za křivdy na nás
Češích páchané.
Roku 1919 bylo získáno hřiště footballové i tenisové na vojenském
cvičišti bezplatně. Ku zbylým po válce 29 členům přistoupilo mnoho
jiným, takže klub čítal koncem roku 105 členů a 15 juniorů.
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Tento rok by zkušebním kamenem, jak dalece se udržela bývalá kázeň
v Klubu před válkou. Rozvrat válečný museli jsme bohužel
konstatovati i v klubu. Stálé hádky mezi činnými členy, nekázeň a
lenost zahnízdily se v Klubu, takže dobře smýšlejícím a pracovitým
členům přecházela chuť ku práci. Jaký to rozdíl mezi rokem právě
uplynulým a před desíti léty, kdy jsme klub zakládali.
Vše to je konec konců nejlépe viděti v pokladně. Co právě
muselo býti honorováno cizím lidem jen proto, že členstvo nemělo na
tom zájem vydělá-li se něco, nebo nic. Ty číslice nejsou skromné,
nýbrž jdou do ….. Takové práce jsme si dělávali s chutí sami,
poněvadž jsme si byli toho vědomi, že konec koncůů z toho budeme
míti užitek a pohodlí jenom zase my.
Tak byly vyhozeny celé stovky na lainování hřiště na různé
opravy, na práci na kluzišti, což vše mohli obstarati členové. Proto
dneska si musíme slíbiti, že všichni společně budeme pracovati, jeden
druhému ve funkci pomáhati, abychom měli vše v pořádku, veškeré
pohodlí a shledáte, že jen ve společné práci je zdar celku.
„Sportovní Revue“ položila řadě vynikajícíh činitelů tuto otázku:
„Co pokládáte za nejdůležitější úkol českého sportu v r. 1920?“
Tatíček Masaryk odpověděl: „Hlavní snahou musí býti ukázněnost a
čestnost“ a to musí býti též naším úkolem a výsledek se dostaví sám.
Úkoly máme před sebou veliké: Postavení nových šaten, zařízení
tennisu a jeden z nejhlavnějších: získání vlastního stánku, resp. hřiště,
kde bychom klidně a nerušeně mohli v naší činnosti a druhém
desítiletí pokračovati ! Zpráva schválena.
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Zpráva pokladní za rok 1914/19:
Hotovost 1. ledna 1914
K 124.22
Příjem za rok 1914/19
K 1.965.58
Celkem příjem
K 2.089.80
Vydání za rok 1914/19
K 2.025.07
Pokladní hotovost 1./3. 1920
K 64.73
Zpráva vzata na vědomí a schválena.
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Zpráva odboru footballového za r. 1919: Agenda odboru vyřizována
v členských schůzích, kterých bylo pořádáno celkem 12. Sezona
zahájena teprve 27. července 1919, jelikož dříve nebylo možno
koupiti nikde míč. Zakoupeny celkem 3 kompl. míče a 2 res. duše. za
K 716.70 a 10 párů kopaček za K 911.- Vstupné na zápasy stanoveno
násl.: sedadlo K 3.-, k stání 2 K, vojsko a mládež 1 K. Kapitánem
mužstva I. byl …., pak Vojtěch Štěpánek.
II. mužstva Jan Elišák a mužstva Č.O.B. Vašíček.
Dne 14. října 1919 postižen odbor ztrátou kapitána I. mužstva
kol. Vojtěcha Štěpánka, který náhle zemřel. Členstvo vystrojilo mu
pohřeb vlastním nákladem a doprovodem hudby. K uctění jeho
památky založen „Štěpánkův fon“ který vykazuje sbírku mezi členy
K 393.- po úhradě výdajů na pohřeb K 270.-, celkový zůstatek K 123.-,
kterých bude použito ku zakoupení pamětní desky na jeho hrobě.
Pořádáno zde celkem 8 zápasů, sportovní den a věneček 28./9.
1919 a čajový večírek v Besedě 22./11. s následujícími čistými
výtěžky:
27/7 Sparta Pardubice
K 193
14/9 36.p.pl.z J.Hradce
K 19.40
10/8 S.K.Něm. Brod K 558.60 28/9 Sport. den a věneček K
865.04
17/8 D.S.K. Třebíč
K 40
12/10 35. pluk ital. legion. K
300.10
24/8 S.K.Unie, zde K 54.35 22/11 Čajový večírek
K
345.20
8/9 XI.Invalidů z Brna K 113
Celkový výtěžek
K 2.488.67
Odbor byl členem Západomor. župy footb. v Brně s roč. přísp. K 20.Odebírán „Sportovní věstník“ a „Sportsman“. Pokladna vykazuje
zůstatek k 1./3. 1920 K 588.74 na hotovosti.
Zpráva schválena.
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Zpráva odboru pro zimní sporty za r. 1919
Poměry kluziště r. 1919 byly velmi neutěšené následkem nestálého
počasí. Kluziště bylo najato na Heulose od Úvěrového ústavu za
K 350.-, z kteréhožto obnosu pak slevil na naši žádost na K 175.
Jezdíno bylo pouze 7 dní a to ještě byla návštěva slabá, jelikož jsou
brusle strašně drahé. Vstupné stanoveno na K 1, mládež 50h, a
členstvo 80h. Jelikož členstvo nemělo času, zjednán sluha za 10
K denního platu. Následkem těchto poměrů vysvětluje se značný
skutečný deficit odboru K 955.46
V prosinci od 8.-14. a 20. byly pořádány atletické zápasy řeckořímské, které vynesly odboru K 930 na 5% odměny z hrubého příjmu.
Pokladna vykazuje:
Zůstatek z roku 1914
K 114.83
Příjem z kluziště
K 932.39
Příjem ze zápasů řec.-řím. K 930.00
Celkem
K 1.977.22
Vydání na kluzišti
K 1.237.85
K 739.37
Různé vydání
K 223.22
Zůstatek k 1./3. 1920
K 516.15
Zpráva schválena.
Zpráva odboru házená: házená pěstována žen. odborem a došlo
k dvěma utkáním s cizími muštvy. Scvháleno.
Tennis: koupeny míčky a upravováno hřiště avšak ku hře nedošlo.
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Zpráva náčelní,Kopaná hrála celkem 4 mužstva:
I.mužstvo sehralo nasl. zápasy:
27/7 zde proti S.K. Spartě Pardubice
3:3(1:3)
3/8 v Třebíči proti D.S.K. Třebíč
1:3(1:1)
10/8 zde proti S.K.Něm.Brod
2:1(1:0)
17/8 zde proti D.S.K. Třebíč
2:0(1:0)
24/8 zde proti S.K.Unie
4:3(2:0)
31/8 v Morav. Buděj. proti Mor. Bud.
2:2(1:1)
8/9 zde proti XI. Invalidů z Brna
5:0(3:0)
14/9 zde proti Čs.pěš.pl.č.36 z J.Hradce
0:7(0:3)
21/9 zde proti S.K.Unie
1:1(0:1)
28/9 zde proti S.K.Meteor, Tábor
0:0(0:0)
12/10 zde proti XI. čs. pl. 35 legionář.
4:2(1:2)
26/10 v Třebíči proti Č.S.K. Třebíč
0:3(0:2)
Celkem 12 zápasů (9 zde 3 venku) se scorem
24:25
vítězných,4 nerozhodné,3 prohrané
Reserva sehrála násl. zápasy:
10/8 proti mužstvu Č.O.B. zde
2:1(1:0)
proti reservě Unie zde
1:0
7/9 proti reservě Unie zde
2:0(1:0)
Celkem 3 vítězné zápasy se score
5:1
Mužstvo Č.O.B. sehrálo:
proti naší Reservě zde
1:2(0:1)
proti reservě Unie zde
2:2
8/9 proti reservě Unie zde
4:0(2:0)
proti Res. D.S.K. Třebíč zde
0:6
Celkem 4 zápasy (3 zde 1 venku )
7:10
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5

Juniorka sehrála 1 zápas nerozh. proti jun. Sokola
2:2(1:1)
Všechna mužstva sehrála celkem 20 zápasů, z toho 16 zápasů zde, 4
venku, 9 vítězných, 5 prohraných, 6 nerozhodných se score 38:38.Na
závadu hlavně I.mužstva bylo, že zařazování neustále jiní hráči, čímž
trpěla souhra a dále, že byl málo pěstován běh.
Házená
28/9 proti S.K.Něm. Brod zde 1:2(1:1)
26/10 proti Č.S.K. Třebíč tam
1:4(0:3)
Celkem 2 zápasy prohrané se score 2:6. Výsledek to pro začátek
uspokojiví.
Tennis nehrán vůbec jelikož nebylo hřiště upraveno.
Hockey na ledě pouze cvičen.
Lehká atletika 28/9 pořádány v rámci „Sportovního dne“ závody, jižch
výsledky viz zápis schůze správ. výboru z 1/10 1919. Zpráva náčelní
vzata na vědomí a schválena.
….. k mužstvu Č.O.B.: Podané podmínky ČOB byly násl. upraveny a
oboustranně přijaty:
1.)Název mužstva: I.b.
2.)Postaví jedno mužstvo s náhr.
3.)Každý hráč musí býti členem Klubu
4.)Budou tvořiti celek se správou klubovní a mají právo si zvoliti
kapitána, místokap. a správce potřeb, kteří zasedají ve výboru
footb. odboru, zápasy vyjednávati po dohodě s výborem a říditi
si training sami
5.)Míč a dres budou míti vlastní a přizpůsobí jej barvám klubu
6.)Kopačky budou míti prozatím klubovní, později si je postupně
obstarají sami
7.)Budou míti nárok na boudu, kde budou jejich věci uloženy
8.)Hřiště bude jim propůjčeno
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9.)Training bude určitě dny a též jednou týdně společný
10.)
Vybírání vstupného při zápasech náleží klubu
11.)
Hráči jejich mohou hráti ve volných termínech
v mužstvech jiných, nesmí však býti proti své vůli zařazeni jako
stálí hráči do mužstev jiných. K tomu však svolují, aby pro
mistrovské zápasy a potřebný k tomu training mohli býti
zařazeni do I.a mužstva
12.)
Budou vzájemně pracovati ku zdaru klubu
Volby výboru: Aklamací zvoleni: Předsedou Bedřich Zvach, do výboru:
Dr. Červený Jar., Josef Sedláček, Josef Mysík, Elišák Jan, Novák Lad.,
Středa Jan, Poustka Rud., Helán Josef, Sedláček Karel, Mach Bohdan,
Václavík Jar., Hejsková Heda, Středa Karel, Novák Frant., Frant. Sosna,
Nýdrle Otto, náhradníky: Moravec František, Matoušek Josef,
revisory účtů: Maršál Fr. a Bedrna Jaroslav. Zvolení volbu přijali.
Volné návrhy a usnesení: Správní výbor se zplnomocňuje ku
postavení šaten do výše K 2.800. Usneseno vyjednávat pořádání
řecko-římských zápasů. Za živé debaty valná schůze skončena.
Hip zdar!
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Zápis
o ustavující schůzi správního výboru SK Jihlava, konané ve středu dne
17. března 1920 v Besedě.
Přítomni: Elišák, Novák Fr., Nýdrle, Helán, Maršál, Matoušek, Středa
Karel a Jan, Kufr, Čarek, Pytlík, Sedláček Karel st., Mach, Poustka,
Novák Lad., Sosna.
Omluveni: Bedřich Zvach, a Mysík. Neomluveni: Sedláček Josef,
Václavík, Hejsková a Moravec.
Schůzi předsedal p. Kar. Sedláček. Usneseno, aby kdo přijdou pozdě
do schůze neb se neomluví platil K 1.- pokuty na fond.
Zápis minulé schůze přečten a schválen.
Rozdělení funkcí:
Místopředseda: Dr. Červený, jednatelem a náčelníkem Lad. Novák,
zapisovatelem Josef Sedláček, pokladníkem Josef Mysík, správce
domu Jan Elišák, účetním: Otto Nýdrle.
Ustavení odborů mají na starosti.
Footballový: p. Novák Frant a Rud Poustka,
tenisový: p. Bedř. Zvach, a Jos Helan,
amateurský: p. Boh. Mach,
házenou: sl. Hejsková Heda,
cyklistiku: p. Fr. Sosna.
Zvolení funkce přijali.
Zpráva jednatele:
Na naši žádost došel dopis od Úvěrního ústavu kde nám slevují
nájemné z kluziště na polovici K 175. S.K.Meteor Tábor zaslal za
odcizené
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kopačky pouze K 45.- , t. j. polovice požadovaného obnosu K 90.- na
doplatek dána lhůta do 31. března. Odbor Klubu čs. turistů žádá o
příspěvek na turistickou chatu Masarykovu v horách orlických.
Zamítnuto, jelikož my sami potřebujeme podpory.
Patria pojišťovna v Praze nabízí pojištění hráčů. Jelikož budeme
pojištěni svazem, odmítnuto. Západomor. župa footballová v Brně
hlásí mimoř. valnou hromadu na 15./3. jelikož však přišla pozvánka
těsně před touto, nevyslán nikdo. Jelikož fotograf Dlouhý odmítl
obstarání snímek památek zdejších, převzal tento úkol na sebe p.
Mach. Házenou usneseno přihlásit do Svazu Házené a žen sportů
v Praze a zaplatit zápisné 10 K a příspěvek 10 K. Zpráva schválena.
Návhry a usnesení: ohledně šaten promluví p. Sosna a Helan se
stavitelem Dufkou, zdali by nám za ně alespoň polovici posečkal a dle
výše rozpočtu ihned začíti se stavbou.
Dne 10. neb 17. dubna bude uspořádán večírek, jehož provedení si
vzali na starost: Elišák, Novák Fr., Helán, Středa jan, Maršál a
Matoušek. Ohledně získání mládeže studující promluví p. Sedláček
s p. Podlouckým. Rovněž se objednají další odznaky od Svobody
z Prahy.
Přijímnání členů: Přijati: Herka Oskar, obch., Machová Gusta, hoť.
drogisty, Celkem 2 členové.
Žáci: Josef Sedláček, Kaplan Otakar, Horáček St, Vítek Jan, Svoboda
Karel, Klouda Jindř., Brabec Karel, Huitnaus Vojtěch, Šereda Em.,
Komůrka Frant., Komůrka Jan, Vítek Eduard, Barták Jan, Vařílek Karel,
Novák Láďa. Celkem 15.
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Zápis
o III. schůzi správního výboru S.K.Jihlava konané dne 7.dubna t.r. za
přítomnosti 16 členů v Besedě. 7 nepřítomných řádně omluven
Maršál.
Předseda zahajuje schůzi o 1/2 9 hod. večerní, vítá přítomné a
žádá jednatele o přečtení zápisu ustavující schůze správního výboru.
Přečtený protokol se jednohlasně pak schvaluje a přikročeno
k vyřízení pořadu schůze.
Záležitost stran sdcizených nám kopaček S.K.Meteorem
Táborem, kterážto se již protahuje několik měsíců, usneseno předat
p. Dr.Červenýmu k vyřízení.
Následkem vysokého rozpočtu, usnáší se správní výbor, že na
postavení vlastní šatny na hřišti reflektovati nemůžeme. Pan Čarek
však zároveň oznamuje, že slíbil nám p. předseda vojenské správy
budov propůjčiti od odvolání dosavadní vojenské skladiště nářadí
postavené na voj. cvičišti ku převlékání. Rovněž povoleno bylo nám
voj. spr. bud. přesázeti stromky na hřišti, čímž získáme značný kus
hřiště, které bude nyní nově upraveno. Ku přejímání této šatny a
k upravě hřiště vysláni p. Elišák a Novák, p. Středa pak dle možnosti.
V šatně nesmí nikdo kouřiti. Přestupek usnesení bude se co
nejpřísněji trestati, jelikož by toto mohlo míti pro Sport. klub
nepříznivé následky. Pan Poustka navrhuje, by ku přesázení stromků
najat byl zahradník, bychom v pádu uschnutí těchto neměli nějaké
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nepříjemnosti. Návrh přijat a zahradníka obstarati přihlásil se p.
Elišák.
Čtení došlých dopisů: Československá amatérsko-athletická unie
upozorňuje nás, že ačkoliv nám již loňského roku zaslala přihlášku za
člena, přece doposud jsme za člena nepřistoupili a žádá nás, bychom
ve vlastním zájmu co nejdříve tak učinili. Úvěrní ústav v Jihlavě
oznamuje, že na naší žádost ze dne 8. března t.r. slevuje nám pro rok
1919/20 nájemné z kluziště na polovinu tj. K 175.K vyřízení 1. usneseno přihlásiti se za členaa zaplatiti členský
příspěvek za r. 1919 per K 20.- a za r. 1920 K 30.- celkem K 50.- Obsah
druhého dopisu vzat na vědomí.
Zpráva pokladní za březen:
Pokladník oznamuje, že doposud nebyl žádný příjem ani vydání,
pročež zůstává pokladní hotovost nezměněna. Vzato na vědomí.
Footballový odbor:
Předseda football odb. p. Fr. Novák oznamuje: Footballový odbor
konal 3 členské schůze a 1 zápas. S.K. Jihlava I.a versus S.K.Jihlava I.b.
Výsledek 6:1(4:1) pro I.a mužstvo. U I.a mužstva skorovali: 2 Novák, 2
Horáček, 2 Havlík; od mužstva I.b 1 Dvořák. Na nejbližší neděli
projektován je …….a referent žádá, by správní výbor povolil footb.
odb. patřičný obnos, by se mohli nechati natisknout plakáty. Žádost
povolena.
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Vzorec sestaví a plakáty nechá natisknouti p. Fr. Novák. Ku kontrole
na hřišti stanoven: p. Středa, Fr. Moravec a Vomela. Předprodej lístků
obstará p. Fr. Moravec. Jelikož, jak již skora uvedeno, bude hřiště
naše zvětšeno, žádá předs. footb. odb. p. Elišáka, by tento hřiště co
nejdříve znovu vyměřil. Ku vyměřování hřiště přihlásil se zároveň
dobrovolně p. L. Novák.
Tennisový odbor:
Pan předs. správ. výb. oznamuje, že v nejbližší době počine se
pracovati na upravení tenisového hřiště.
Přijímaní členů:Přijatí: Švejkovský Jar. číšník, Pytlík Vilém, přestoupil
ze žáků Šimka Ant. vojín, Šimka Alois, obch. příručí, Volák Jar. zubní
technik, Moravec Frant. číšník, Hojsák Emanuel, obch. přír., Urbánek
Vlad. učitel, Mimrichter Rudolf štáb. šikov., Verner Václav, úředník
Mor. slez. bky, Šimánek Jan, obchodník, Adámek Frant. truhlář,
Navrkal Frant. vojín, Jandová Růžená – celkem 14 členů.
Odhlášeni: Mareš Emil, vojín, Bedrna Rudolf- celkem 2.
Vyvěšení navěstní skříňky S.K. Jihlava obstará p. Středa.
Na fond ku zakoupení vlastního hřiště vybráno mezi členstvem K18.Jelikož nestává více návrhů členstva, prohlašuje p. předs. schůzi o 10
hod. za skončenou.
Hip zdar!
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Zápis
o III. schůzi správního výboru S.K.Jihlava, konané dne 5.května 1920
(středa) v Besedě.
Přítomni: K. Sedláček, L. Novák, F. Novák, Poustka, Středa, J.
Sedláček, Vašíček, Pytlík, Elišák, Mach, Mysík; hosté: Kaplan, Novosad
a Šustr.
Za nepřítomného a řádně omluveného předsedu zahájil a řídil schůzi
p. K. Sedláček.
Jmenovaný zahajuje schůzi o 1/2 9 hod. večerní, vítá přítomné a
žádá zapisovatele o přečtení zápisu poslední schůze správ. výboru,
který se jednohlasně schvaluje.
Zpráva jednatelská: Achiles Brno zve nás na závod v chůzi. Jelikož
nejsme dosud členy A.A.U.(Amatérsko-athletická Unie) a pro krátkost
času nelze nikoho vyslati. Stav členstva vykazuje 30.dubna 118 členů
a členek a 25 žáků.
Zpráva pokladní:
Zůstatek 1./3.1920 K 64.73
příjem do 30./4. K 707.
vydání do 30./4. K 346.06
zůstatek 1./5.
K 425.67
Vzato na vědomí a schváleno.
Zpráva správce nářadí: Týž oznamuje, že věci klubovní nalézají se
v úplném pořádku. V měsíci dubnu přikoupeno: 11 párů kopaček, 1
kopací míč, 1 chránítka na kolena, 1 brána
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2 visací zámky, 1 rýč a 1 motyka. Rovněž hřiště footballové i tenisové
bylo upraveno. …… natření branek barvou bílo-zelenou zavedena
debata a konečně upuštěno od tohoto hledě k finančním obtížím.
Usneseno nechat natřiti konce branek karbolkou, by snadno nehnily.
Footballový odbor: Pan Fr. Novák, předs. footb. odb. předává
záležitost sestavení stálého I.a mužstva k rozřešení správ. výboru,
jelikož footbal. odboru doposud se tak státi nepodařilo. Dosavadní
mužstvo I.a, které nikterak neprosperovalo má býti likvidováno a
sestaveno z hráčů mužstva I.a a I.b. Referent sděluje, že několikráte
ve schůzích footbal. odboru zdůraznil, že I. mužstvo musí býti
skombinováno, však vždy narazil na tuhý odpor hráčů mužstva I.b,
kteří odvolávají se na usnesení valné hromady, zaručující jim svoji
samosprávnost. Jelikož footb. odbor nemohl s těmito docíliti
oboustranné dohody, oznámeno jim, by do schůze správního výboru
podali svoje usnesení. Po tomto táže se p. K. Sedláček přítomného
kapitána mužstva I.b p. Vašíčka na jakém závěru se tedy hráči m. I.b
usnesli. Dotazovaný sděluje, že svolal schůzi mužstva ve které ač
neradi, přece po dlouhé debatě a uvažování hráči na podmínku footb.
odb. přistoupili. Připomíná však, by mužstvo sestaviti pověřen byl
hráč nestranný, nejlépe náčelník mužstva. Vzato na vědomí, p.
Horáček, kapitán m. I. a a p. Vašíček, kapitán m. I. b. Na projektovaný
odvetný zápas S.K.Jihlava I.b a S.K.Achiles Třebíč I.b zůstavá
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mužstvo I.b ve starém sestavení. Náčelník mužstev p. L Novák žádá,
by ve schůzi footb. odboru apelováno bylo na veškeré hráče, by ve
vlastním zájmu pěstovali více běh. Dni trainingů určí se po sestavení
mužstva.
Výsledky sehraných přát. zápasů:
I.mužstvo sehrálo
11/4 proti S.K.Jihlava I.b zde
1:3 11/4 proti S.K.Jihlava I.a zde
3:1
18/4 proti D.S.K. Třebíč tam
0:3 18/4 proti S.K. Unie I.b zde
5:2
1/5 proti IX. ital.leg. I./32 zde 0:1 1/5 proti S.K. Achiles Třebíč
tam 2:3
2/5 proti IX. ital.leg. I./32 zde 0:2
Tennisový odbor: Pan Helán oznamuje, že upravení hřiště pokračuje a
budem moci v dohledné době s tenisem započíti. Náklad na upravení
hřiště rozpočten na K 300.- Zavedena obšírná debata jakým
způsobem má se tento rozpočet uhraditi. Týž seznamuje, že během
tohoto měsíce svolána bude schůze tenisového odboru, ve které
stanoveny budou příspěvky a mimořádné poplatky členů.
Na fond pro zakoupení hřiště vybráno K 20.- a schůze skončena o 1/2
11 hod. večer.
Hip zdar!
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Zápis o III. schůzi správ. výboru S.K. Jihlava, konané dne 16. června
1920 v Besedě.
Přítomni: p. B Zvach, Helán, Středa, Sedláček, L.Novák, Poustka,
Elišák, Mysík a Dr. Červený.
Zápis minulé schůze nečten, jelikož zapisovatl se nedostavil.
Zpráva jednatele: klub čítá 135 členů, 15 žáků, dopisy nedošly žádné.
Zpráva pokladní: Poklad. správ. výb. zůstatek 1/5 1920
K 425.67
vydání za květen
K 254.
zůstatek 1/6
K 171.67
Fond pro zakoupení hřiště vykazuje K 209.44
Zpráva odboru footballového za měsíc květen. Odbor čítá 46 členů
činných, sdružených ve 3 mužstvech – Došlo dopisů 45, depeší 2,
odesláno dopisů 88, depeší 1. Jednatelská vydání činí Kš 65.50
(zaplaceno 44.- Kč)
Sehrané zápasy I.mužstva:
přátel. zápas dne
1.a 2./5 v Čs.ital.legion, zde výtěžek K 124.80
přátel. zápas dne
9/5 Mor. Budějovice zde deficit K 2.
přátel. zápas dne
25/5 S.K. Pardubice zde výtěžek
K 314.30
přátel. zápas dne
30/5 Jindř. Hradec zde výtěžek
K 98.
přátel. zápas dne
3/6 S.K. Sparta Brno nehráno deficit K 123.
přátel. zápas dne
6/6 Něm. Brod zde výtěžek
K 115.40
Pokladna: zůstatek k 1/5 v neprospěch
Kč 1.272.46
příjem od 1/5 do 31/5
Kč 619.86
vydání od 1/5 do 15/6
Kč 526.90
Zůstatek k 15/6 v neprospěch
Kč 1.146.76
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Vyjednané zápasy na příští měsíc, S.K.Olympic Brno, zde, mistov.
Skupeno během měsíce: pochvy na branky a vápno K 18.-, nákoleniky
K 18.- jeden obal Kč 210, tkanice 14.40
Opraveno v ceně: čištění prádla a správa míče K 122.- Odbor
potřebuje koupit,nebo pořídit: štulpny, 11 párů trenýrek, 1 obal
s duší K 252.70
Zvláštní usnesení: Zakoupené štulpny od p. Poustky se nechají.
Zpráva odboru tenisového: Konána 1 schůze, avšak slabě navštívena.
Hřiště upraveno, avšak vykazuje slabé návštěvy. Usneseno požadovati
násled. příspěvky od hráčů: K 50 paušálně za celý rok, K 20.- měsíční
příspěvek předem. Sběrače si platí hráči sami a ručí za zařízení hřiště,
jakož i ztrátu nebo poškození míčků.Kol. Fr. Novák svolá schůzi hráčů
za účelem dohody o hře vybere veškeré příspěvky a založí pokladní
knížku.
Dosavadní vydání na tenis K 1.161.69
Házená: pořízeny branky, avšak s cvičením započato bude teprve po
sletě sokolském.
Zpráva náčelní: I. mužstvo sehrálo následující zápasy.
2/5 proti XI. ital legion. 32/1 zde s výsledkem
0:1
2/5 proti XI. ital legion. 32/1 zde s výsledkem
1:2
9/5 proti S.K. Mor. Budějovice zde s výsledkem
2:2
13/5 proti S.K. Mor. Budějovice tam s výsledkem 0:3
16/5 proti S.K. Něm. Brod tam s výsledkem
3:3
23/5 proti S.K. Pardubice (res.) zde s výsledkem
0:3
24/5 proti S.K. Pardubice (res.) zde s výsledkem
1:5
30/5 proti Jindř. Hradec,dělost. 105 zde s výsledkem 1:1
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Dorost bude cvičiti kol. Vrzák, budou platit 1 K zápisné a 40h
příspěvek.
Přihlášení členové: Jan Fořt, spr.tisk, Němec Fr, úřed. Agrobanky,
Rejnek Jos, dirig. Obch. bky, pí Coufalová, choť inženýra, Podhrázský
Fr, major, St. Sadecký, obch. příručí, Kovář Fr, šikovatel, Vrzák Karel,
vojín, Liebl Rud, vojín, Novotný Jar, řezník,Ferd. Souček obchodník,
Vítek Eduard typograf – celkem 12 členů.Odhlášení členové: Máňa
Papežová, Uldrych Josef – celkem 2 členové.
Členové zakládající
a.)z přihlášených již členů:
b.)noví členové:
Josef Mysík
K 50.Ug. Ph. Frant. Srdínko
K50.Karel Středa
K 50.Josef Gilbert
K 50.Jan Elišák K 50.pí. M. Hrubá
K 100.Josef Urban
K 50.Josef Moravec
K 50.Julius Coufal
K 50.Jaromír Franěk
K 50.Václav Hocke K 100.Štěfa Sedláčková
K 60.Celkem 12 členů = Kč
710.Veškeré zprávy funkcionářů vzaty na vědomí a schváleny.
Volné návrhy: Usneseno jednati ohledně subvence se svazem.
„Sportklub Iglau“ odevzdal u příležitosti úmrtí Štěpánkova K 50.jistému členu, avšak dosud svému účelu odezvdány nebyly. Usneseno
zeptati se, komu byly odevzdány.
Schůze skončena o 10 hod. večerní.
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Zápis
o V. schůzi správního výboru S.K.Jihlava konané dne 9. července 1920
v místnostech Besedních.
Přítomni: pp. Cvach, Lad. Novák, Frant. Novák, Helán, Mysík, Nýdrle,
Elišák, K. Sedláček, Středa, J. Sedláček, Vašíček, sl: Sedláčková,
Hejsková.
Schůzi zahájil a řídil předseda p. Cvach.Zápis poslední schůze
správního výboru nebyl čten, jelikož zapisovatel v této nebyl
přítomen.
Čtení došlých dopisů: Pan Hurda zasílá účet za pomník na Štěpánkův
hrob per K 250.-. Jelikož „Štěpánkův fond“ činí K 213, usneseno, by
doplatek K 37 uhrazen byl z výtěžku při losování dortu na věnečku.
Spolek „ Komenský“ zasílá přípis, bychom ve dnech 15.16 a 17. t.m.
nepořádali žádných zábav, jelikož jsou ve prospěch vídeňských
českých dětí pro tyto dny v Městském divadle pořádána divadelní
představení.
Redakce „Sportovního věstníku“ žádá nás o zaplacení předplatného
za r. 1919 per K 11.60 a r. 1920 K 20.- celkem K 31.60 Poukzauje se
k výplatě a Věstník nechť jest vždy vyložen v Čítárně k veřejnému
nahlédnutí členstvu.
Klubovní odznaky jsou nám nabízeny za K 4.- za 1 kus. Pan předseda
dává tudíž hlasovati o tom, zda má se těchto objednati 100 nebo 50
kusů. Odhlasováno 6:5 hlasům
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by odznaků objednáno bylo 100 kusů.
Pan Liebl zasílá členský příspěvek na r. 1920 K 50.
S.K.Moravské Budějovice oznamují „Sportovní den“ v neděli dne 11.
července 1920.
Pozdravený lístek z nemocnice v Třebíči zasílá brankař Vrzák.
Zpráva pokladní: Zůstatek K 171.67 k 2/6 1920 nezměněn.
Pokladna, footb. odbobru, zůstatek k 15./6. v neprospěch K 1 146. 76.
Zpráva jednatelská: Klub čítá 15 juniorů, 145 členů a 12 zakládajících.
Dopisů došlo 7, jak byly čteny.
Footballový odbor: Referent p. Elišák podává jménem všech členů
footbal. odboru resignaci, jelikož nařízení funkcionářů nejsou hráči
respektována a věci klubovní nalézají se v úplném nepořádku.
Navrhuje, by ustanoveni byli členové výboru, kteří – každý jednou
v týdnu – mají se dostavovati na hřiště a rekvisity náležitě
prohlédnouti, zda nacházejí se v pořádku. Zavedena debata o tomto
bodu a pan Mysík navrhuje, by klub byl pro tento rok rozpuštěn. Pan
Helán, navrhuje, by byla svolána mimořád. valná hromada, kde
palčivé otázky tyto mají býti rozřešeny. V debatě této vyšel zaroveň
návrh na změnu stanov, zvýšiti členský příspěvek členů zakládajících a
vypracovati footballový řád.
Návhry tyto vesměs přijaty a mimořád. valná hromada konati se bude
ve středu 21. července 1920. Před touto svolána má býti
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poradní schůze, ve které má se vypracovati návrh na změnu stanov.
Tenisový odbor: Zavedena obšírná debata stran znovuupravení
tenisového hřiště, na kteréžto brali přítomní vesměs podíl. Pan
předseda navrhuje, by hřiště bylo upraveno až po sezoně pro rok
příští a nyní ponecháno tak jak je. Návrh tento podporuje též p. K.
Sedláček. Jelikož však většina přítomných jest proto, by hřiště
upraveno bylo pro nynější sezonu, usneseno, bychom práci tuto
vykonali sami, bez najímání pracovních sil. K práci přihlásili se vesměs
všichni členové správního výboru i s ostatními.
Házená: Sl. Hejsková sděluje, že počínaje pondělkem dne 13. t. m.
začne házená se trainovati.
Na „Sportovní den“ který bude pořádán v nejbližší době, budiž sem
pozvána „ Sparta-Praha“
Zavedena rušná debata ve směru koupi vlastního hřiště, ve které
vyměněno četných názorů jednotlivců.
Volných návrhů nestává a předseda končí schůzi o 10 hod. večerní.
Hip zdar!
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Dodatek
k zápisu schůze správního výboru S.K.Jihlava, konané 9.VII 1920
v Besedě.
Přihlášení členové výboru:
Ant. Sandtuer, vrchní číšník, Jan Krčál, bank. úředník, Vojt. Fesl, bank.
úředník, Josef Gruntorád, zámečník, Al. Palec, studující.- celkem 5.
Odhlášeni. Ondruška Quido
Zakládající členové
a)z dosavadních členů:
noví členové
Jan Středa K 50
Ph. Fanek K 50
A.Formánek
K 50
Bedřich Znojemský
K 100
Celkem 4 = 250.Fond pro zakoupení hřiště vykazuje K 229.44
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Presenční listina I.mimořádné valné hromady Sportovního Klubu
Jihlava, konané dne 22. července 1920 v Besedě.
Přítomní:
1. …..
….
40. Hrubá
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…
46. Sedláček

Pořad:
1. Změna stanov
2. Volba výboru
3. Volné návhry
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Zápis
o I. mimořádné valné hromadě S.K.Jihlava dne 22. července 1920
v Besedě za účasti 46 členů. Mimořádnou valnou hromadu zahajuje o
8. hod. večer jednatel p. Lad. Novák, jelikož p. předseda ani p.
místopředseda se nedostavili.
Jmenovaný pozdravuje a vítá přítomné a konstatuje, že svolání
mimořádné valné hromady vyžádal si jednak nepořádek a rozvrat
v klubu i výborech, takže není možno stále v chaosu tomto pracovati.
Dále nutno je změniti klubovní stanovy, jelikož dosavadní jsou složeny
v duchu starého Rakouska a nikterak nevyhovují dnešní svobodní
moderní době.
Žádá, by zvolen byl ze středu přítomných předseda, jež
mimořádnou valnou hromadu dnešní by řídil, a tímto jednohlasně
zvolen p. K. Sedláček, st.
Týž ujímá se předsednictví a žádá jednatele, by předčítal nám
návrhy na změnu stanov, o kterýžto rozvedena vždy detailně čilá
debata.
K bodu o stanovení příspěvku zakládajících členů navrhuje p. L.
Novák, by stanoveny byly na dva způsoby placené a sice 1. způsob
200.- K složiti najednou jednou pro vždy a 2. způsob zaplatiti
najednou K 50.- a platiti dále členský příspěvek, chtějíce tak vyhověti i
osobám
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méně majetným, jež za zakládající členy chtěli by přistoupiti.
Odcestuje-li zakládající člen, jež řazen jest do II. způsobu placení
z Jihlavy na jiné působiště, zůstává i nadále zakládajícím členem,
avšak povinnost platiti měsíční příspěvek odpadá.
Naproti tomu navrhuje p. komisař Hengl, by přijat byl jenom
navržený I. způsob placení, kdežto II. způsob nechť odpadne z důvodu
representačních zakládajícího člena.
Pan předseda dává hlasovati o těchto dvou návrzích a většina
hlasů je pro p. Nováka. Návrh proto přijat.
Jelikož provedeny mají býti volby do správního výboru navrhuje
p. Fr. Novák, by mimořádná valná hromada byla na 10 minut
přerušena. Pan předseda přerušuje v důsledku návrhu proto schůzi
na 5 minut.
Po uvedené lhůtě mimoř. valná hromada opět zahájena a ve volbách
konaných aklamací, byli zvoleni: předsedou p. Bedřich Znojemský, do
výboru: pp. K. Sedláček, st., Lad. Novák, Jan Krčál, Josef Mysík,
Lebeda, Jan Elišák, Niederle, Hocke, Helán, Fr. Novák, Karel Středa, pí
Hrubá, slč. Růž. Jandová, Dubobý, Kratochvíl. Revisoři účtů: pp.
Miroslav Střída, a p. komisař Hengl. Náhradníci: Emil Znojemský,
Horáček, Vomela, slč. Kottová.
Volné návrhy: Pan Helán navrhuje, by mimořádná valná hromada
dnešní jmenovala dva dlouholeté členy klubu pana K. Sedláčka a p.
Lad. Nováka čestnými členy.
Pan Lad. Novák, odmítá však plnou měrou uznání, jež bylo by
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jim tímto prokázáno, rovněz nepřijímá žádných díků za práci, kterou
pro klub podnikli, neb činili to jenom proto, chtějíce klubu zabezpečiti
lepší budoucnost.
K tomuto však zapotřebí jest práce nás všech a proto přeje si, by
každý člen přiložil ruku k dílu pro rozmach klubu a to bude pak
nejlepším jim zadostiučiněním.
Zvláště apeluje na nové zvolené funkcionáře do správního
výboru, by v plném počtu a pravidelně navštěvovali schůze, neb
jenom pilnou společnou prací zmizí z bilance naší deficit přes K 2.000
Komu není zánik klubu lhostejný, ten nechť dokáže to né slovy ale
skutky.
Hip zdar!

150

Zápis
o schůzi správního výboru konané dne 4. srpna 1920 v „Myslivně“
kavárny Centrál.
Přítomni: Novák L., Mysík, Novák Fr., K. Sedláček, Helan, Dubový,
Středa, Krčál, Petříček, Horáček, Lebeda, Niederle, sl. Kottová, pí
Hrubá, Rymeš, Kapal.
Schůzi zahajuje p. předseda, vítaje hosty Rymeše a p. Kapala ze
Znojma, načež přikročeno k pořadu.
Povstáním vzdána se čest zemřelému členu p. Poustkovi dlouholet.
pracovníku.
Zpráva jednatele: Klub čítá 149 členů, 15 juniorů a 17 členů
zakládajících. Došlo 9 dopisů, odesl. 2 dopisy.
Zpráva pokladní:
zůstatek 1/6
Kč 171.67
příjem
Kč 1 484.
různá vydání Kč 174.10
Zůstatek 4/8
Kč 1.479.57
Zpráva účetní:
dle přilož. výpisu vykazuje mobilního jmění bez inventáře K 3 118.33.
……. ztráty a zisku vykazuje od 11/III. čistého zisku K 2.724.16
Zpráva náčelní:
18/7 S.K.Chotěboř zde 2:2(2:2)
25/7 S.K.Chotěboř tam 3:0(2:0)
Odbor tenisový: Hřiště jest již v pořádku takže možno začíti p. Fr.
Novák si vezme na starost uveřejnění, aby se vybudil zájem.
Zábavní odbor: pořádal 31./7. věneček
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s čistým výtěžkem K 3.132.85
Zpráva domu: přejímá po Elišákovi, Středa. Trané p. Lebeda nachází
inventář ve velkém nepořádku. V důsledku toho navrhuje p. Novák,
aby se často dohlédla. což vzato na vědomí a usneseno, aby při
každém trainingu byl přítomen člen výboru a to v měsíci srpnu
následovně: 5/8 Fr. Novák, 7/8 Lad. Novák, 10/8 Krčál, 12/8 Mysík,
13/8 Helan, 17/8 Středa K., 19/8 Dubový, 20/8 Sedláček, 24/8 Krčál,
26/8 Nýdrle, 27/8 L. Novák, 31/8 Fr. Novák.
Sportovní den: určen na 19/9 1920. Ohledně přípravných prací
budou se každý pondělí zabývati schůze, na kterých budou bráti účast
všechny odbory. P. Znojemský obstará 4 fůry písku na doskočiště a p.
Lebeda si béře na starost zřízení téhož.
Pan Kapal navrhuje, aby se něco podniklo ve prospěch výpravy
do Antverp ku kterémžto účelu bude 14. t. m. sehráno při koncertě
voj. pos. ….. …… a Welky…
Byli jsme vyzváni zúčastnit se kongresu V.M. na který se vyšle p.
Dubový. Dále se navrhují Vomela a Formann na sportovní den do
Znojma, by se zúčastnili tamějších závodů.
Přihlášení členů: Hlásí se a přijati: Stan Řada, krejší, Ant. Vašíček, zást.
pojišťovny, Emil Znojemský, Em. Kučera, podúředník, Fr. Lebeda, úř.
tabák, reg., Kohlík, studující, A. Novák rotmistr, Vil Richter nadpor.
Stan Filip rotmistr.
Odhlašují se: Stanisl. Tubl.
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Zápis
o schůzi zábavního slavnostního výboru, konané 9/8 1920 v kavárně
Central.
Po ukončení (fotb) jednání fotb. odb. přikračuje se k programu
sportovního dne.
V 1 hod sestavení a průvod z náměstí na cvičiště. Začátek
přesně ve 2h. odpoledne takže by Věneček a sport. den se musí lépe
zařídit jako posledně, hlavně aby byly 4 pokoje k dispozici aby
návštěvníci nezaujmuli mnoho místa v sále.
S hudbou p. Pulse vyjedná zábavní odbor.
Kdybychom nedostali povolení věnečku do 2h. ráno, tak
věneček odpadne.
Přítomni: Sedláček K, Helan, Novák, Kapal, Lebeda, Středa, nadpor.
Richter, Středa, Horáček, Petříček, Bedrna, Tesař, Havlík, Hoke,
Dubový, pí Hrubá, Sládek.
hosté: Vašíček, Řehák, Zudera, Kovář, Sadecký.
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Zápis
o schůzi slavnostního výboru konané dne 16/8 v kavárně Central.
Přítomni: Sedláček K., L.Novák, p. Lebeda, Petříček, Horáček, Helan,
Středa, Bedrna, Nadpor. Richter, Havlík, Forman, Mysík, Hejsek
Zápis posledního schůze přečten a schválen.
Pan Helan se informoval na radnici ohledně povolení věnečku do 2h
ráno a navrhuje by se posečkal až po 1/9 poněvadž bude asi zmeněna
polic. hodina, návrh přijat.
Zpráva jednatele: Hlinsko pořádá 22. cyklist. a přespolní závody na
které však nemůžem nikoho poslati. Pan L. Novák sděluje že zaslal
zprávy do několik hlavních časopisů které je již také uveřejnily do
dalších pošle v následujících dnech.
Na to se živě debatovalo jakým způsobem prováděti reklamu,
aby se vybudil zájem zdejšího obch. centra a usneseno udělat
reklamu mimo jiné také v …., což si vzali na starost p. Sedláček v ….
….. a p. Helan v …. Edison.
Na konec vyzivá p. Novák aby se všichni zúčastnili přednášky p.
Kapala o lehké atletice, která se
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bude odbývat ve čtvrtek, čímž schůze skončena.
Hip zdar!

Zápis
o schůzi slavnostního výboru S.K.Jihlava konané dne 23/8 v kavráně
Central.
Přítomní: Sedláček, L. Novák, Mysík, Lebeda, Kučera, Středa, Nýdrle,
Bedrna, Petříček, Horáček, Krčál, Středa, Hejsek, Vomela, Havlík,
Moravec.
Zpráva jednatele. Došlé dopisy: Olympic Pardubice odepsala že
se nemůže účastnit pro nedostatek závodníků našich závodů dne
19/9. N. Brod pořádá dne 5/9 sportovní den a vyzývá bychom se
zúčastnili. Vyšle se Vomela.
Odstartování 5/9 cyklistů u Severní Točny o 9 hod. obstarají
Znojemský, Bedrna, Krčál a Havlík.
Na to referuje Bedrna o schůzi venkovských žup konané dne
v Pardubicích. Pan Novák navrhuje bychom si založili vlastní
věstník sportovní, do kterého byhom vystříhané zprávy z různých
časopisů uschovávali.
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Obstarání a vystřihování z různých časopisů vzali sobě na starosti
páni: Mysík z Nár. Listů, L. Novák, Lidov. Novin, Středa z Národ.
politiky, Bedrna Jihlavské listy, Helan Jihlavsko, Nýdrle Čas, Lebeda
28.říjen, Sedláček Č.denník, Novosad Rovnost.
Zprávy se budou odevzdávat Novákovi, desky k věstníku opatří p.
Kučera.
Po té přikročeno k programu sportovního dne. Pan L.Novák
navrhuje by se průvod konal odpoledne, naproti tomu Moravec je pro
dopoledne, poněvadž dopoledne možno počítati s větší návštěvou,
kterýžto poslední návrh odhlasován. Pořad sestaven následovně. Do
8 h ráno sejdou se účastníci průvodu v kasárnách kde se rychle
převléknou a o 1/2 9 h se odeberou do pražské ulice, kde se všichni
seřadí, o 9h průvod na náměstí. U pošty se průvod rozdvojí a ….. se
vypustí a průvod se odebéře na cvičiště o 10h začátek programu: …..,
staří páni.
Odpoledne: Házená, fotb. zápas, lehko athl. závody.
Vstupné stanoveno následovně: pro dopoledne k sezení 3 K k stání
K 2.- pro vojsko a děti K 1.
Pro hosty se obstarají noclehy v J.M.S.K pro dámy dává pí Hrubá 2
postele k dispozici, p. Novák, 2 postele, tím schůze skončena.
Hip zdar!
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Zápis
o schůzi slavnostního výboru S.K.J. konané dne 30. srpna 1920
v kavárně Central.
Přítomní: L.Novák, Mysík, Lebeda, Kučera, Bedrna, Kufr, Petříček,
Horáček, Krčál, hejsek, Vomela, p. Vašíček, Ing. Klubal, Moravec, sl.
Kottová.
Zpráva jednatele:Trnka Č. Budějovice zúčastní se lehkoatlet.
závodů, S.K.N.Brod vyšle běžce, Bockoschneidera na náš sportovní
den. Přihlašují Hocke k. těžkovatl. a Kufr k cyklist. závodům ku N.
Brodu. Dodatečně Hocke odvolal.
Pan Lebeda navrhuje by se všichni členové zúčastnili uvítání
hostů v sobotu což vzato na vědomí. Hocke si béře na starost
obstarání noclehů pro členy v …….
Do příští schůze předloží seznamy družstev: p. Horáček
fotbalistů, Hocke atletů, Sádecký tenistů, Matoušek cyklisty. Kudera
vojsko, sl Jandová házenou.
Páni Vašíček, ing. Klubal, Moravec, Krčál obstarají ….. na
sportovní den.
Hip zdar!
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Zápis
o schůzi správního výboru, konané dne 10.XI 1920. Schůze zahájena
v 8.30h.
Přítomní: Sedláček, Mysík, Středa, Nýdrle, Bedrna, Dubový, Horáček,
Petříček, Tesař, Hocke, hosté: Havlík, Forman.
Poslední zápis nepřečten, poněvadž zapisovatel nastoupiv vojen.
službu, se do schůzu nedostavil.
Zpráva jednatele: žádná.
Zpráva pokladní: Za účtenky přijmuto K 50, za 2 kropící konve
vydáno Kč 96, takže saldo se jeví pro nás k dobru Kč 1 231.06.
Podotýká se, by byla vždy od salda kopie, která se předloží
pokladníkovi.
Zpráva odb. fotbalového:
Zpráva jednatelská: Došlo za měsíc říjen 12 lístků, 7 dopisů, 1
telegram, odesláno bylo 13 dopisů, 4 lístky, 2 telegramy.
Zpráva kapitána: Celkem bylo sehráno: 4 mistr. a 1 přát. zápasy.
Celkový score 13:6.
Zpráva pokladní (Bedrna):

Předseda navrhuje, by příště funkcionáři měli veškeré svoje věci
v pořádku
Zábavní odbor: Zpráva pokladní: na sport. den: Kč 384.20 čistý
výn., věneček (večer) Kč 1800 čistý. O inkasování za …..se postará p.
Novák Fr.
Předseda navrhuje, by se od záb. odb. vyzvedlo Kč 300.

158

na běžné účty pro fotb. odbor.
Hocke navrhuje, by se projednalo se spolkem „Klicpera“ aby v náš
prospěch sehralo divadlo. Návrh schválen. Sedláček vše vyjedná. Dále
se navrhuje,by se sehrál ještě v letoší sezoně fotb. zápas proti
němcům (S.K.Rapid), ale aby se s němci dříve nejednalo, dokud se
nezjistí, jestil již mají stanovy, povolení atd. Ohledně Boubely podá
v nejbližší době p. Dubový zprávu, najde li nějaké místo.P. Mysík
navrhuje, by se svolala členská schůze, ohledně ustanovení se odboru
pro kluziště. Návrh schválen. Schůze skončena v 10h.
Hip zdar!

159

Zápis
o schůzi správního výboru S.K.Jihlava konané ve středu dne 15.
prosince 1920 v kavárně Central v 8h večer.
Přítomni: Sedláček, Mysík,Novák, Fr., Novák L., Helan, Středa,
Nýdrle, Bedrna, Hoke.
Omluveni: Dubový, Petříček, Horáček, Krčál, Středa
Zápis minulé schůze čten za nepřítomného zapisovatele kol. L.
Novákem a schválen.
Dodatek: shledáno, že schází zápis o správní schůzi ze dne 6. října
1920, kde se staly násl. usnesení: kolega Lebeda resignuje písemně na
funkci náčelníka a trapera a sice vzhledem na neporozumění mnoha
činných členů jeho snahám. Vysloví se mu plné uznání a dík za jeho
práci v klubu a doufám, že mezi nás zase brzy zavítá. Dále byl
vyloučen jednohlasně Eugen Schuster, pro hrubé porušení kázně.
Dodatečně schváleno ! Hoke prohlašuje, že deky a štulpny řádně
odevzdal.
Zpráva jednatele: klub čítá 157 členů.
Došlo 9 plakátů a pozvánek, 63 dopisů, odesláno 121 předběžných
oznámení Sport. dne a 50 podrobných propozic závodů 19/9 1920, 66
dopisů a 22 referátů do novin. Najato místo na Stoupách pro kluziště
vzhledm na stávající počasí dříve napuštěno, došel od Úv.ústavu …..
dopis s protestem proti tomu. Písemně žádáno za prominutí a
zaplaceno nájemné K 300 hotově. Zatimní zřizovací výbor nového
časopisu „Moravský sport“ v Brně žádá
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za příspěvek K 100. Odmítnuto. Č.A.A.U v Praze žádá za příspěvek do
mezinárodní federace K15. Zaplatí se. Dále žádá daň z hlavy ze
závodů 19/9 pořádaných. Zašle se cca 15-20 Kč. S.K.Mor.Slavia,
Židenice a dorost Telč urgují diplomy. Jelikož je má ku doplnění
Vomela, požádá jej Hoke, aby je jednateli odevzdal ihned k odeslání.
Čs. posádkové velitelství oznamuje, by byla podána žádost za
přidělení hřiště na rok 1921 s násl. body: Který díl cvičiště, platit
K 250. do 1. července 21. Budeme žádati první díl od jízdárny po
sletiště. Zpráva jednatele schválena.
Zpráva pokladní:
zůstatek pokladny správ. výboru
K 1 231.06
zůstatek pokladny fondu(hřiště) K 419.89
vzato na vědomí a schváleno.
Zpráva účetním od 5/8 – 15/12
mobilní jmění (bez inventáře) K 4 186.77
čistý zisk od 5/8 – 15/12 K 2 073.79
podrobnosti předneseny účetním. Schváleno.
Zpráva odboru footballového za listopad:
došly 2 dopisy, 5 lístků, odeslány 3 dopisy.
Sehrán jeden zápas ve Znojmě s tamním S.K. 1./XI. 2:1(1:0)
Pokladna odboru vykzuje deficit K 1 785.04. Schváleno.
Zpráva odboru tenisového:
za sezónní příspěvky přijato K 200- jelikož účet p. Helana za zřízení sítí
obnáší K 400, doplatí K 200 odbor.
Schváleno.
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Zpráva odboru pro zimní sporty: Na kluziště se vezme Vlček za K 10
denně.
Pokladna
K 564.37
vydání
K 494.70
Zůstatek 15/12 1920 K 69.67
Schváleno.
Za členy se hlásí a přijati: Lud. Poláček, úředník, Marie
Korandová, pokladní, Tichý Bedřich, obch. příručí, Tonča Kokešová,
Máňa Křištufková, Kebza Václav, mechanik, Vítek Boh., obch. sluha,
Weinlich Karel, písař, Havlík Rudolf, písař, Urban Ant., malíř písma,
František Kábele, studující, Bláha Jan, úředník, Aubusta Bohumil,
pošt. asist., Jeníček Václav, střelec, Lukešová Olga, Kodýsek Frant.
stroj. díloved., Novák Rud., tajemník, Šimáček Josef. Celkem 18 členů.
Za členy zakládající obnosem K 50.: Hynek Liebl, obchodník, Jan
Svoboda,řiditel fil. Živnobanky, pí Julča Marečková, Václav Mareček,
cukrář, A. Šmikmátor, obchodník, celkem 5 členů.
Přijati!
Hip zdar!
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Zápis
o schůzi správního výboru S.K.Jihlava konané ve středu dne 26. ledna
1921 v kavarně „Central“ v 8hod. večer.
Přítomní: Novák, Helan, Mysík, Novák Fr., Středa, Hoke, Horáček,
Petříček, sl. Kottová, Jandová
Omluveni: Bedrna, Sedláček.
Neomluveni: Nýdrle, Dubový, Krčál, Kratochvíl
Za nepřítomné a omluveného předsedu řídí schůzi pan Helan.
Jmenovaný zahajuje schůzi v 8 .15 hod. večer, vítá přítomné a žádá
zapisovatele o přečtení zápisu poslední schůze správ. výboru, který je
za nepřítomného zapisovatele čten kol. L Novákem, a po přečtení
jednohlasně schválen.
Přikročeno k pořadu schůzi.
Zpráva jednatele:
Klub čítá 174 členů řádných, 21 zakládajících, 15 dorostů. Došlo 16
dopisů a odesláno 3 dopisy. Referent sděluje že se nám nabídnutý
„Sportovní věstník“ odřekne, protože nám stačí „Sportsman“.
Ohledně nám přiděleného hřiště od posádky nedošlo ještě nic.
Vomela dosud diplomy neodevzdal a vyzve se proto, by je neprodleně
zhotovil, neb se na jeho účet objednají jiné. Svoji řádnou valnou
hromadu konají: dne 30. ledna západomoravská župa
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v Brně dne 6. února. Český svaz footb. v Praze a dne 20.února
Č.A.A.U. (Česká Amatérská-athletická unie) v Praze.
Zpráva jednatele vzata na vědomí a schválena.
Zpráva pokladní:
Zůstatek pokladny správ. výboru.
Kč 1 490.56
Zůstatek pokladny fonud
Kč 419.89
Vzato na vědomí a schváleno.
Zpráva účetní za období od 16./XII. 1920 do 26/1 1921:
Mobilní jmění (bez inventáře)
Kč 5.289.68
čistý zisk za uvedené období
Kč 435.05
Podrobnosti předneseny účetním. Vzato na vědomí a schváleno.
Zpráva odboru fotbalového za měsíc prosinec – leden
odbor footbal. nevykazuje žádné činnosti.
Zůstatek pokladyn footb. odb. v neprospěch Kč 1 785.04
Schváleno.
Zpráva odboru tenisového: Odbor nevykazuje žádné činnosti.
Zůstatek pokladny tenisového odb. Kč 1.31
Zpráva odboru pro zimní sporty:
Na kluziště se jezdilo celkem
dní a sice následkem špatného a
nestálého počasí.
Zůstatek pokladny odboru pro zimní sporty obnáší v neprospěch Kč
525.03

164

Vzato na vědomí a schváleno.
Zpráva zábavního odboru
Celkem bylo pořádáno.
Sportovní věneček dne 31/7 1920 s výnosem
Kč 3 132.85
Sportovní den dne 19/9 1920 s výnosem
Kč 386.20
Věneček v sport. dnu dne 19/9 s výnosem
Kč 1 800.00
Sportovní ples dne 15./1. 1921 s výnosem
Kč 900
Celkem
Kč 6 219.05
Štěpánkův fond byl převzat ve výše Kč 200 a zaplaceno bylo účet p.
Hurdy(Štěpánkův pomník) Kč 250.
Pokuty opozdilců Kč 6.- Placen účet …. Pekárek 49.Úrok z vzklad knížky
Kč 61.94
Darováno bylo: footb. odboru dne 11./11. Kč 300.00
Darováno bylo: tenis. odboru dne 7./12. Kč 200.00
Zůstatek pokladny zábavního odboru
Kč 5 687.99
Vzato na vědomí a schváleno.
Návrhy a usnesení:
Usneseno, že jednatel správ. výb. p. L.Novák, napíše žádost na
ministerstvo sociální péče, aby nám event. byla udělena podpora.
Schváleno.
Mysík pověřen obstarati sestavení žádosti u pana adv. Červeného, že
se schůze valné hromady S.K.Jihlava svolá na středu dne 16. června
1921 v čítárně.
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hotelu „Beseda“
Vzato na vědomí a schváleno.
Za čelny se hlásí a přijati:
P. Pradrna Rudolf a Sedláček Josef ze žáků.
Celkem 2.
Za zakládající členy:
p. Josef Zapotočný, dirig. Moravobanky s Kč 100.Celkem 1.
Odhlášení členové dne 26.12 1920:
Josef Červený, hotelier zemřel, Jos Obenrauch, obchod. příručí
zemřel, Rud. Poustka, obch. vedoucí zemřel, Jos. Moravec úřed.
odcestoval, Emil Wasserman kavární odcestoval, Janíček Václav vojn
odcestoval, Frant. Novák, poručík odcestoval, Frant. Podhrázský
major odcestoval, sl. Marta Kohlíková odcestovala, Alois Palec
student vystoupil, Josef Gruntorád, vojín vystoupil.
Celkem 11.
Jelikož nestává více návrhů členů prohlašuj p. místopředseda Helan
schůzi o 10.15 hod večer a skončenou.
Hip zdar!
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Zápis
o členské schůzi S.K.Jihlava 1921 v 8 hod večer v Besedě.
Účel schůze: Sestavení kandidátní listiny a Volné návrhy k valné
hromadě.
Přítomní: 16 pánů a 7 dam
Schůzi předsedal a řídil p. Sedláček K. Vyzívá členstvo by každý, kdo
co má na srdci se hlásil ku slovu.
Volné návrhy
P. Novák připomíná, aby se při volbě předsedy zvolil skutečně člověk,
který má pro tu věc zájem poněvadž takový předseda je takřka hlava
každého spolku.
Kandidátní listina probrána a navrženi:
Předseda p. Jan Houska, jednatel Novák Lad., zapisovatel Jos.
Sedláček, pokladník Jos. Mysík,účetní Otto Nýdrle, náčelník Hoke,
místonáč. Lebeda, náčelnice: sl Sedláčková Št místonáč. sl Jandová,
Růžena správce domu a nářadí Středa Karel,…… Plecha jan. další do
výboru: Dr. Červený, Helan, Zvach, Sedláček Karel, Vimrichtr,
Petříček, Gilbert, Klubal.
Na to schůze skončena.
Hip zdar!
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Zápis
o uzávěreční správní schůze S.K.Jihlava konané dne 15. března v 8
hod. več. v kav. „Centrál“
Přítomní:
Novák, Mysík, Sedláček, Nýdrle, Hoke, Středa, Horáček, Petříček.
Hosté:
p. Molhanec, pí Hrubá, Mysíková, Melicharová
Předneseny veškeré zprávy činnovníků pro valnou hromadu.
Přihlášení a přijaté členy:
P. Molhanec Frant. úř. agrob. Šimon Josef, úř. agrob., Houska Jan,
dirig agrob., Nohlik Lad. kožešník, Teller Osvald obchodník, Piegler
Josef, Hruška Frant., Zápotočný Josef, Švestka Frant, Mikula Ant.,
Kalous Frant., Romér Václac, Topič Václav, Maršoun Karel, pí Máňa
Heimirichová.
Odhlášení: Rabuěnk Jar., Holub Václav, Moravec Frant, Sandter Ant,
Dobrovolný Frant, Malina Karel, Novář Frant., Maršál Frant., Navrkal
Frant., Vidlák Leopold, Vokurka Frant., Jaroš Jar., Richter Vilém, ….
Jan. Celkem 14.
Příbytek 3. Schůze skončena v 9.15h večer.
Hip zdar!
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Presenční listina
řádné valné hromady Sportovního Klubu Jihlava, konané ve střed dne
16. března 1921 v čítárně Besedy v 8 hod. večer.
1…..
…
42. ….
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…
53.Švejková

Zápis valné hromady završen je v následující zápisní knize S.K.Jihlava.
V Jihlavě, v březnu 1921.
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