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Vážení vodní polisté, vážení přátelé vodního pola a vážení čtenáři, 

 

dostává se Vám do rukou Almanach vodního pola v Opavě. Dovolte, abych se, jako spoluautor tohoto 

Almanachu, s Vámi v úvodu podělil o některé skutečnosti, které vznik tohoto dokumentu provázely. 

Zároveň si dovolím krátké zamyšlení nad vodním polem, jako takovým a snad i jeho rolí v osobním 

životě každého hráče. 

 

Vodní polo je zajímavý sport. Kromě toho, že je to sport fyzicky velmi náročný a tvrdý, přináší jeho 

hráčům do života mimořádné obohacení a mentální osobnostní výbavu pro reálný život. Jedná se o 

veskrze kontaktní sport, s neustálým střetem soupeřů, přičemž sportovní fauly a vzájemné herní ataky 

hráčů nejsou vždy vidět a každý hráč se s tím musí sám vypořádat. Je zde sice rozhodčí, ten ale nevidí 

vše, či spíše jen velmi málo z toho, co se odehrává pod vodou. Přesto, nebo právě proto, je každý hráč 

neustále konfrontován s tím, že ne vše probíhá podle pravidel, ne vše dovede rozhodčí správně 

posoudit a spravedlivě vyhodnotit. A to je právě to, s čím se každý setkává v životě. Stejně jako vodní 

polo, i život uštědřuje rány zleva doprava a jen odolní lidé jsou schopni ránu přijmout, nebýt ublížení, 

otřepat se a pokračovat na své cestě kupředu a po zápase si se soupeřem i podat ruce. Ve vodním polu 

prakticky ani neexistuje prostor pro ublížené protesty, dožadování se jiného výroku rozhodčího a 

podobně. Hráč se musí vyrovnat s faulem a hned pokračovat v řešení další herní situace, protože hra 

běží dál. Takovou psychologickou přípravu na život člověk ocení, protože ať se nám to líbí nebo ne, 

život se vodnímu polu velmi podobá. 

 Mohlo by se zdát, že vodní polo je o agresi a neférovém souboji, ale tak tomu vůbec není. Všichni hráči 

si jsou vědomi toho, že kromě vlastních pravidel, zde jsou i pravidla nepsaná, se kterými musí každý 

hráč, když si nasazuje vodnopolovou čepičku, počítat. Tak jako v životě jsou leckdy soudní výrok a 

spravedlnost dvě různé věci a musíme je brát s respektem na vědomí, staví i vodní polo své hráče před 

otázku neustálého se vyrovnávání se situací, jejíž posouzení vidí hráč, jeho soupeř i rozhodčí jinak.  

Připočtěme k tomu fakt, že historické zápasy se hrávaly ve velmi studené vodě (i 16st.), před zápasem 

se kontrolují nehty hráčů obou družstev, bývalo nutné hrát ve dvojích plavkách, je zakázáno natírat se 

mastnými emulzemi, novodobá výbava obsahuje ochranu uší a přitom jsou hráči jen v plavkách bez 

jakékoliv další ochrany těla. Pak si uvědomíme, že nároky na osobní disciplínu jsou násobeny ještě velmi 

tvrdými objektivními podmínkami, ve kterých je nutno prokázat nejen fyzickou, ale i všeobecnou 

psychickou odolnost. Nezřídka se hráč, lapající po dechu po souboji pod vodou, dočká při vynoření 

přesného šplíchnutí vody soupeřem do po kyslíku prahnoucích úst, následované ranou loktem do nosu 

a odkopnutím odplavávajícího soupeře a přitom takto postiženému hráči nezbývá než zatnout zuby a 

vracet se co nejrychleji to jde. Nepřipomíná Vám to život ? 

Myslím, že každý hráč, který vstoupil do vody, mi dá za pravdu, že kromě radosti ze sportovního výkonu 

si z vody odnesl i duševní průpravu a odolnost, které zúročil ve svém životě. Je pravda, že někteří hráči   

sbírají a hledají ty zkušenosti dodnes, i na prahu konce své sportovní a životní dráhy, a ne a ne je stále 

nalézt. Ale i o tom je život a já jim přeji, aby se i oni dočkali. 

 

 

 

 



 

 

Vodní polo zanechalo v životě každého z hráčů a jeho přátel spoustu nesmazatelných zážitků a příběhů. 

S velikou pokorou a respektem, k již téměř stoleté historii opavského plavectví a ke všem historickým 

postavám, které se ve své době zasloužily o vodní polo v Opavě, jsme se postupně seznamovali 

s nejrůznějšími historickými informačními zdroji, které byly roztroušeny v kronikách, soukromých 

archivech, domácích fotogaleriích i vzpomínkách hráčů. Zdálo se nám potřebné shromáždit tyto 

informační zdroje, zpracovat je do určitého souhrnného přehledu a připravit jejich digitální ale i tištěné 

vydání. 

Vedle řady soukromých dokumentů, které jsme po zpracování navrátili jejich majitelům, je třeba zmínit 

historické kroniky opavského plavectví, ze kterých je i zde vydatně čerpáno. V době vydání tohoto 

Almanachu se jedná o profesionální digitalizaci alespoň první kroniky opavského plavectví a vodního 

pola, která je sama o sobě velmi cenným dokumentem, protože mapuje historii opavského plavectví 

již od roku 1923 !!. Předpokládejme, že i tato digitální kopie s mnoha články, ručními zápisky a 

fotografiemi bude zachována pro příští generace. Ať už ve své původní nebo digitální podobě. 

Almanach vznikal postupně a spontáně na ryze amatérské bázi a tak jak se postupně rozšiřoval a 

doplňoval, nabýval na objemu. Z původně menšího záměru se stával rozsáhlejší dokument a tudíž 

koncepce výsledného díla je poněkud poznamenána touto živelností jeho vzniku. Prosíme, berte tedy 

v úvahu, že chronologie, částečně i faktografie nemusí přesně odpovídat historii. Nicméně základní 

informace, dle našeho názoru, splňují náš záměr – zachytit atmosféru a odkaz všech předchozích 

generací pro ty, kteří budou mít zájem se s historií vodního pola v Opavě seznámit. 

 

Almanach byl zpracován ve spolupráci Luďka Zdražila a Pavla Davida, za přispění dokumentů 

z domácích archívů Veroniky Krohe (mimochodem první ženské rozhodčí vodního pola v 

Československu), V.Rypla, P. Davida, E.Bílka resp. Karla Theuera, bratrů Frončkových, Milana Uvíry, 

Lumíra Peterka a řady dalších hráčů. Almanach byl doplněn některými, místy poněkud dramatickými 

komentáři, Luďka Zdražila. 

 

V neposlední řadě děkujeme řadě neznámých, méně známých i známých sponzorů, kteří svými 

příspěvky podpořili vznik Almanachu a kteří si přejí zůstat v anonymitě. 

 

Přejeme příjemnou zábavu, radost nad vzpomínkami, pokud Vás vodnopolový svět v Opavě nějak 

v životě zasáhl a přinesl Vám do Vašeho života radost či obohacení. Věříme, že Almanach může přinést 

také životní inspiraci a povědomí o tom, jak dovede vodní polo formovat morální výbavu člověka. Rádi 

bychom vzdali úctu a poděkování všem hráčům, funkcionářům a příznivcům, kteří se zasloužili o 

bohatou historii vodního pola a jeho dobré jméno v Opavě. 

 

         Luděk Zdražil a kolektiv 

 

 



 

 

Vodní sporty - plavání a vodní polo, má v Opavě mimořádně dlouhou, úspěšnou historii a tradici. 

Kořeny veškerého plování, vzniku prvních družstev, oddílů i veškeré počínání plavecké a vodnopolové 

komunity lze dohledat v kronikách plaveckých oddílů, které datují události od roku 1923. Nestorem 

založení těchto kronik a aktivním spoluzakladatelem sportovního plavání a vodního pola v Opavě byl 

Prof. Ing. Dr. Bohm, který, nejen úrovní a obsahem záznamů, zavázal své následovníky k dalšímu vedení 

těchto kronik. Existuje tak velmi cenný historický informační zdroj, který přesahuje regionální význam 

a ze kterého čerpá i tento vodnopolový almanach. 

 

           

 

Prof.Ing.Dr. Bohm a Kroniky opavského plavectví 

Životní a profesní profil Prof.Ing.Dr. Bohma můžete nahlédnout zde:  

https://1url.cz/YMKmF 

https://1url.cz/YMKmF


Abychom jen krátce nahlédli do těchto kronik, uvádíme zde první strany nekonečně poutavého čtení, 

kterými pan Profesor Bohm začíná kroniky. Těchto pár stránek čtenáři umožní poznat a pochopit 

z jakého podhoubí vyrostly pozdější úspěchy vodního pola v Opavě. Velmi poutavě o počátcích vedení 

kronik pojednává dobový článek o dalším ze zakladatelů opavského plavectví MUDr.Maříkovi, který 

v roce 1946 tragicky zahynul: 

 

 

 



 

 

 

Úvodní strana  nejcennější historické Kroniky opavského plavectví 



 



 

 

 

 



 

Rozsáhlejší náhled do historie opavského plavectví je potřeba hledat v původních kronikách event.. 

v jejich digitálních kopiích. Prakticky celá léta až do období let 70., plavci i polisté se rekrutovali ze 

stejného kolektivu osob, posléze však docházelo k termínovým kolizím a sportovní družstva se 

zaměřovala na ten či onen druh sportu. Většina pozdějších vodních polistů prošla plaveckými 

soutěžemi, kde hráči nabrali dobrou plaveckou kondici a výkonnost. 

My budeme v almanachu nadále sledovat především vodnopolovou stopu a historii tohoto sportu 

v Opavě. 

První poválečné turnaje ve vodním polu se konaly na městském koupališti jako Memoriál 

MUDr.Maříka. V dokumentech evidujeme  turnaje z roku 1947, 1948 a 1949 za úspěšné účasti SPK 

Bratislava a Vinohrady Praha. Opavské vodni polo tou dobou teprve nabíralo dech a svým soupeřům 

ve výkonnosti nestačilo. 

Na následujících snímcích a tiskových fragmentech novinových článků jsou zachycena vodnopolová 

družstva Opavy a částečně se věnujeme také rozmachu vodního pola v novodobější historii, krátce po 

výstavbě bazénu. 

 

 

Naprostou módní nezbytností v té době byly plavky z jemného plátna – bikiny, s úzkým páskem na 

bocích a knoflíčky na zapnutí. Zejména někteří plavci a hráči si na jemných vzorech plavek zakládali a 

bylo možno je v nich vidět ještě dlouho v pokročilém věku na koupališti v Opavě. 

 



 

Turnaj v Bojnicích 1960, místě kde se pravidelně pořádaly turnaje ve vodním polu. Zleva: Peterek, 

David, Havlica L., Schindler, Bitomsky, Mikulenka, Krohe, XX, vpředu: XX, Havlica M. /Mirek, bratr 

Romana Havlicy, nezaměňovat za Havlicu Miroslava z rodiny Havliců z Kylešovic 

 

 

Na cestách nikdy nechyběl úsměv a zábava, o čemž Vás přesvědčí nejeden záznam z kronik. Na 

snímku ze zájezdu do Zlína (později Gottwaldova  aj eště později opět Zlína) zleva: Peterek, Hubsch, 

Schindler, X, Krohe, Mikulenka, Havlica L. 



Pro vytvoření dostatečné základny organizovali první plavci a hráči vodního pola osvětovou činnost. 

Probudit zájem o vodní sporty bylo výzvou doby a jak takový nábor nového členstva do oddílu Sokola 

Opava probíhal se dozvídáme z níže publikovaného článku: 

 

 



 

Opavský tým polistů z turnajů Memoriálu MUDr.Maříka 1947-1949, nahoře: Otáhal, Jeníček, Havlica, 

Vícha, dole: Hubsch, Slíva, Beňa 

 

 

Společné foto se soupeři z Polska, skupina opavských hráčů v módních županech 

 

Družstvo Opavy na přeboru v Piešťanech na kúpalisku EVA, zleva: Havlica R., Krohe, Schindler, 

Hubsch, Havlica L., dole: Peterek, Mikulenka 



K zaznamenání jsou následující výstřižky z místních novin. Pozoruhodné návštěvy plaveckých a 

vodnopolových utkání na městském koupališti dosahovaly počtu až 3000 diváků. 

 

 

 



 

Společné foto hráčů Opavy s vítězi turnaje - ŠKP Bratislava na koupališti v Opavě 

 

Článek z druhého ročníku Memoriálu MUDr.Maříka 

 

 

 



 

 

 



 

Ve třetím ročníku Memoriálu MUDr.Maříka již byli hráči z Bratislavy poražení družstvem Vinohrady 

Praha. Družstvo Sokola Opava bylo stále jen obětavým účastníkem a nabíralo zkušenosti. 

 

 

Na snímku družstvo vodního pola Opava, na snímku však chybí několik hráčů té doby. 

 

 

 



V poválečné době byl oddíl, od roku 1953 již Slavoje Opava, jedním z oddílu plaveckých sportů, který 

se rychle rozvíjel a na Ostravsku hrál tzv. první housle jak v plaveckých soutěžích, tak v zápasech 

vodního pola. 

 

 

Vodnopolova utkání byla leckdy sehrávána jako exhibiční doplněk mistrovských závodů plaveckých. Na 

snímku z dobových novin fragment takového zápasu mezi národním družstvem akademiků a zbytkem 

účastníků plaveckého mistrovství při mistrovství ČSR, které se konalo v Opavě. M.Bočan, střelec gólu – 

budoucí významný funkcionář vodnopolového oddílu Slavie UK Bratislava. 

 



Z následujicího dokumentu (záznam Miroslava Havlicy) je patrno, jaké nadšení a zaujetí pro sport plavci 

a polisté měli. Neváhali se pustit do pomoci při výstavbě parovodu do městského koupaliště výkopem 

příkopu s potrubím, pro přívod teplé páry na ohřev vody. Připomeňme, že v těchto dobách nebyla 

výjimkou voda teplá pouhých 15 – 16 st.C, ve které se konaly plavecké závody i zápasy vodního pola. 

Bohužel tato snaha o zlepšení podmínek ztroskotala na rozpuštění asfaltu při přívodu páry a jeho průnik 

do vany koupaliště a tím byl tehdejší pokus o zlepšení podmínek pro opavské plavectví ukončen. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Disciplína je základ každého sportu. Dohled nad ní byl v opavském plavectví reprezentován zejména 

Miroslavem Havlicou, který si po zásluze vysloužil přezdívku „šéf“ a kritikou nešetřil, jak vyplývá 

z následujícího dokumentu. V pozdějších dobách jeho přísnou roli převzal Ing.Hubsch, který každý 

pozdrav se svými svěřenci doprovázel přátelskou herdou do hrudi a dotazem na počet toho dne 

naplavaných kilometrů. 

 

 

 

„Šéf“ – Miroslav Havlica 



 

 

 

 

 

 



 

Do historie opavského plavání zasáhl i plavecký ženský národní tým Holandska, který se na opavském 

koupališti zúčastnil plaveckých závodů a sehrál také zápas ve vodním polu s opavskými hráči - 

dorostenci. Zatímco v plaveckých disciplínách Holanďanky uplatnily svou převahu, v kontaktním 

vodním polu se jim již tak nedařilo a podlehly těsně 3:2 

 

 

 

 



 

 

 



 

Družstva se kterými opavští sváděli své sportovní boje byly jak ze Slovenska (Bojnice, Piešťany), tak 

z českých a moravských měst (Gottwaldov, Přerov, Olomouc, Brno, Děčín, Ústí nad Labem, Plzeň, 

Praha). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Každé plavecké nebo vodnopolové utkání bývalo doprovázeno nástupem účastníků. 

Pokud se však vyskytli jedinci, narušitelé takového slavnostního ceremoniálu, bylo vždy v silách 

oddílu se s takovými excesy vypořádat, jak svědčí následující dokument.  

 

 



 

Zavazující byl také zájem a návštěvnost diváků. Nezřídka byly přebory a mistrovská utkání sledována 

až několika stovkami ba i tisíci diváků. 

 

 

 

 

 

 



 

V době Slavoje Opava se zpravidla jednalo o plavecké závody doplněné i o zápasy ve vodním polu a 

plavci i hráči se účastnili soutěží v obou disciplínách. Níže, v novinovém článku redaktor zachytil 

atmosféru té doby, na snímku z opavského koupaliště několik hráčů vodního pola 

 

 

 

Příprava na vodnopolové zápasy vyžadovaly nejen bojovného ducha, střeleckou a technicko-taktickou 

vyspělost, ale také plaveckou kondici, se kterou se vodnopolový kádr bez plavecké průpravy 

vypořádával jen těžce, jak o tom svědčí zápisky z kroniky: 

 



 

 

 

 

 

 

Pozornost výkonům opavských borců věnovalo pozornost leckteré periodikum. Výše se turnaji ve 

vodním polu věnoval např. občasník „Ostravský stavbař“ (zásluhou Ing.Hubsche), zřejmě již 

v předtuše možné zakázky na  výstavbu nových lázní v Opavě. 

 

 

 



Zde, jak vyplývá z kroniky, některé zápasy mezi českými a moravskými družstvy byly doprovázeny již 

tehdy velkou rivalitou a výkonnostně rostoucí tým z Opavy nebyl po chuti některým slovenským 

vodnopolovým metropolím. Ostatně nebyly to jediné zápasy, které v průběhu či po skončení končily i 

bitkou na suchu, protože hráči neudrželi svého bojovného ducha jen ve vodě. 

 

 

 



 

Plavci i hráči v jedné osobě vynikali i plaveckými výkony v plaveckých soutěžích 

 

 

 

Pohled na hřiště vodního pola na opavském koupališti 

 

 

 



    

 

Na horním snímku gratulace prsaři Davidovi, zleva přihlíží Bruno Schindler, dole štafeta opavských 

placů v sestavě Anděl, David, Bartoš, Schindler 

 

 

 

 

 



Na zápasy a plavecká utkání se cestovalo různě. Fragmenty z kroniky nás informují o veselých 

příhodách z cestování za sportovní slávou: 

 

 

 



 

 

 

Dnes již nepředstavitelné podmínky pro sportovní výkony zde popisuje redaktor. Opavský malý bazén 

na Masařské ulici sloužil do roku 1967, když v roce 1968 byl vybudován nový krytý bázén 25 m. I 

v tomto malém bazénu se konaly plavecké závody, přestože ani kolem bazénu nebylo mnoho místa 

(cca dvoumetrové ochozy) a závodníci se tísnili na patrovém balkónu nebo v přilehlých šatnách či 

sprchách než na ně došla řada. 

 

 

 

 

 

 



 

Družstvo vodního pola z 60 let, zleva stojící: Theuer, trenér Hubsch, Bitomský, Bitomský, Rypl, klečící 

zleva: Havlica Mirek.,Vrána, David,Krohe, Klimeš, Schindler 

 

 

Historická fotografie z malého krytého bazénu 10 x 5 m, Slavoj Opava – nástup družstva 

 

 

 



 

Tři významné postavy opavského plavectví a vodního pola, zleva: Jaromír Huf, známý pod přezdívkou 

„Cára“, Luboš Havlica, nejdéle v soutěžích aktivně hrající hráč a Petr Krohe, vášnivý centr a technik. 

 

 

 

Na snímku opory plaveckých sportů a vodního póla – zleva: Karel Theuer (crowler), Erich Bílek 

(coach), Ivan Vrána (znakař, prsař a morální autorita), Bruno Schindler. 

 



 

Zde se bývalí spoluhráči sešli po letech, aby zavzpomínali na staré doby, zleva Theuer, Havlica L., 

Schindler, David, dole Havlica R. 

 

 

 

Vyjímečnou postavou opavského vodního pola je Pavel David (zde na snímku přebírá ocenění z rukou 

Jindřicha Jelínka, za podezřívavého pohledu soudruha předsedy Městského národního výboru Jiřího 

Douchy), jehož aktivní hráčské, trenérské i rozhodcovské působení ve vodním polu je zaznamenáno 

od prvních poválečných let až po současnost (2018). Radou, životním stylem, šatníkem i přátelskou 

povahou byl vždy vzorem pro hráče všech generací. 



 

     

 

 

V galerii postupně  odcházejících osobností se zachovalo několik parte významných hráčů a činovníků 

vodního pola. Nejsou zdaleka všichni,  čest jejich památce. Abychom uvedli alespoň některá jména 

významných plaveckých osobností této éry: Jeníček, Střílka, Orlík, Mohr, Havlica Miroslav, Havlica 

Lubomír (bratři), Havlica Roman, Havlica Mirek (druzí dva bratři), Ing.Hubsch, Cábel, Otáhal, Vícha, 

Gebauer, bratři Mikulenkové, Jan Herbr, Augustin, Krohe, Theuer, Schindler, Vrána, Beňa, bratři 

Andělé, bratři Ryplové, Peterek, Huf a další. 

 



Historie opavských plaveckých sportů je přehledně zachycena v dokumentu zpracovaném k výročí 

založení 60 let opavského plavectví v roce 1983, jehož oslava se konala v Opavě i za účasti 

Prof.Ing.Dr. Bohma a dalších žijících osobností plaveckých sportů v Opavě. 

 

 

 









 

 



 

 

 



Almanach vodního pola v Opavě – díl II 

Historie plaveckých sportů - plavání a vodního pola má v Opavě mimořádně dlouhou a úspěšnou 

historii a tradici. Na předválečné a krátce poválečné doby, které jsou předmětem prvního dílu 

almanachu, navázali v 50. a 60. letech minulého století postupně mladší hráči. Ústředním místem 

veškerého sportovního života členů oddílu plaveckých sportů bylo opavské koupaliště, které svou 

úrovní vynikalo nad tehdejší poměry. Sportovci i jejich příznivci či příbuzní se prakticky denně scházeli 

na koupališti. Vesměs po hodinách veřejnosti následovaly tréninky. Zde se také odehrávaly různé 

plavecké závody či zápasy ve vodním polu, leckdy za přihlížení i stovek diváků. 

Plavecké a vodnopolové soutěže byly postupně sdruženy ve sportovních organizacích Sokol Opava, 

Slavoj Opava, poté Slezan OSP Opava, Slezan STS Opava. Následující etapa almanachu se zabývá 

převážně dobou vzniku dorosteneckého družstva Slezanu Opava a jeho účinkování v mužských 

soutěžích národní ligy a dorosteneckých přeborů Moravy, ČR a ČSSR. 

 

 

 

Nadšení nad výstavbou nového bazénu bylo mezi plavci a vodními polisty obrovské a bazén se podařilo 

vystavět během dvou let. Konec výstavby a plánované otevření bylo doprovázeno úklidovými 

brigádami členů oddílu v novém bazénu, tak aby se otevření bazénu uskutečnilo co nejdříve. 

Plavci a vodní polisté měli „zvykovým právem“ vyhrazenu levou část koupaliště u hluboké vody, kde se 

konaly po uzavření koupaliště tréninky. Míče v té době byly kožené, pracně impregnované směsí 

včelího vosku a globinu na boty, vyleštěno před každým namočením do vody, avšak již po několika 

minutách připomínaly míče spíše těžké medicinbaly napité vodou. Teprve později se objevovaly vzácné 

míče Voit, přičem zcizení míče soupeři mělo větší úspěch a význam než výsledek sportovního klání. Pro 

takové míče se např. cestovalo na nákup do Maďarska se zfalšovanou výjezdní doložkou, na kterou 

bylo možno obdržet více devizových prostředků (forintů). Tragédií nákupu bylo mylné zničení pravé 

doložky a ponechání si falšované (David) a přísná kontrola na hranicích směřující až k delšímu pobytu 

v Uhrách. 



 

 

18.5.1968 jsme se dočkali. 



 

 

Na starší gardu vodních polistů navazující družstvo sestávalo z těchto hráčů, horní skupina: Šindler, 

Slanina, Hynar, Berka, Jekl, přední skupina: Stošek, Hendrych, Rychta, Huf J. mladší. 

 

 

Zde s trenérem P.Krohem, horní řada: Hynar, Novák, Šindler, Hendrych, Jekl, dole: Berka, Rychta, 

Stošek 



Družstva byla postupně doplněna další generací ročníku nar. 51,52,53 (Berka, Kukol, Fronček 

P., Lebeda, Kubesa, Glabazňa, Příklenk, Dostál, Kolouch), dále následovali tři hráči ročníku 54 

(Uvíra, Fronček D., Kořistka) a benjamínek družstva ročník 56 (Zdražil). 

Zkušený mužský základ opavského pola byl vyztužen dravým mládím, které se prosazovalo do 

základních sestav v mužských soutěžích a zde nabyté zkušenosti později uplatňovali mladí 

hráči také v dorosteneckých národních, federálních i mezinárodních soutěžích. 

Lité boje mladých dorostenců byly podpořeny trenérskou prací a zkušeností trenéra a znalce 

zákulisních intrik Ing.Hubsche a psychologa družstva Ericha Bílka. 

 

 

 

 

Na tomto snímku je kompletní síla opavského mužského pola té doby. Stojící, zleva David. 

Fronček P., Theuer, Bitomský, Kubesa, Havlica L., Rypl, Lebeda, Krohe, Bílek (coach), dole 

zleva: Příklenk, Uvíra, Novák, Kukol, Fronček D., Klimeš. 



 

 

 

 

Na snímku z olomouckých krytých lázní sestava mužů, zleva stojící: Ing.Hubsch, Kukol, Příklenk, 

Havlica L., Krohe, Fronček P., Lebeda, coach Bílek, dole: Klimeš, Fronček D.,Kubesa, Havlica R. 

 

Družstvo mužů se účastnilo pravidelně soutěží I. národní ligy, kde jim soupeři byla pražská 

družstva Slavia FEL Praha, Tesla Žižkov, dále Děčín, Ústí nad Labem, Slavia VŠ Olomouc, 

Lokomotiva Přerov, Slavia VŠ Plzeň, Hradec Králové, RH Brno aj. Zápasy I. národní ligy se 

hrávaly převážně na otevřených koupalištích nebo přírodních jezerech (Plzeň, Hradec Králové) 

v poměrně studené vodě (min. teplota musela být 16 st. C) a leckdy nedosahovala ani této 

teploty. V takovém případě se používaly symbolické postupy (např. se do opavského 

koupaliště nalil kýbl horké vody) nebo kamufláže s posuvnou stupnicí na teploměru, aby zápas 

nebyl kontumován v neprospěch domácího týmu. 

 



 

 

 

 

Úspěchů vodních polistů si všímal jak celostátní tisk, tak místní noviny. Za pozornost stojí, že 

zatímco vodnímu polu je věnován celý článek, opavský hokej se vlezl pouze do 

Poznámkového bloku, jak je vidět vpravo dole na snímku. 

 A jak vyplývá z následujících snímků, také v mezinárodní vodě zanechali opavští svou stopu. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Vodnímu polu se však nevyhýbaly ani problémy, jak v hráčském kádru, díky pravidelnému 

odchodu mladších hráčů na školy nebo díky finančnímu krytí náročnějších soutěží. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zde dorostenecké družstvo pozoruje vývoj utkání svých budoucích soupeřů na tzv. Boleváku 

u Plzně. Zleva nahoře: Fronček P.,Berka, Zdražil, Dostál, Bílek (coach), Lebeda, dole: Kolouch, 

Kukol, zadumaný Kubesa, Fronček D. a ležící Uvíra 

 

 

Základní sestava dorosteneckého družstva na snímku. Obrannou dvojici tvořili především 

Fronček P. a Lebeda (přivádějící k zoufalství útočníky soupeře (někdy i vlastního brankáře 

Kubesu), oba vynikali především svým herním přehledem a výšlapem), Berka s Kukolem, díky 

své plavecké kondici tvořili rychlou a dynamickou zálohu (Kukol byl také nasazován na zlé 

muže soupeře), v centru se neohroženě (jak vyplývá i z jeho postoje) prosazoval Příklenk, elitní 

střelec družstva, na křídle zpravidla Glabazňa a v brance byl vynikajícího Kubesu připraven 

nahradit Fronček D., než objevil své střelecké kvality na pravém křídle, kde také později ukončil 

svou hráčskou kariéru. Již tehdy vysokou postavou zaujal trenéry Uvíra. 



 

 

 

 



 

 

Tisk byl stále více překvapen jakých úspěchů vodní polisté dosahovali a na mapě 

vodnopolovych bašt se stále více objevovala Opava. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Pokud chtěl mít tisk úspěch u svých čtenářů a zejména čtenářek, nesměly mu události 

dorosteneckého vodního pola uniknout ve svém zpravodajství. Mladí polisté pak byli 

předmětem nevybíravého zájmu opavských dívek, kterým imponoval již mužný vzhled ještě 

tak mladých jinochů – jak vyplývá z uvedených fotografií. 

 

 

 

 

 

 



Moravská družstva nebyla zpravidla opavským dorostencům vážným soupeřem. Ti totiž cílili 

se svými trenéry na české celky. Ing.Hubsch vedl tvrdé tréninky i ve studené vodě, uměl mladé 

hráče motivovat i finančními benefity, které v té době končily zejména ve vydatné stravě a 

Erich Bílek leckdy soupeře deklasoval již při rozplavání svým „Pchee…“, kterým častoval 

soupeře, vida, jak oproti šlachovitým hráčům z Opavy, mátožně plavou. 

 

  

 

Ing.Hubsch, klíčová postava skvělých výkonů i morální vyspělosti opavských vodnopolových 

družstev, běží rozradostněn úspěchy svých mladých svěřenců  (vlevo) …..na další taktickou 

poradu, tentokrát mužského družstva (vpravo) 

 

 



Výkony mladých hráčů nemohly zůstat nepovšimnuty reprezentačními trenéry a do 

nejrůznějších výběrů reprezentace byl zařazeni z Opavy hráči Kubesa, Kukol, Fronček Pavel, 

Fronček Dalibor, Uvíra, Zdražil. 

 

      

 

 

Na horním snímku Uvíra, jako vlajkonoš čs. výpravy na Spartakiádě spřátelených armád, na 

druhém snímku tentýž hráč (druhý zleva, stojící) v týmu Dukly Žilina.  

 



 

 Snímek reprezentačního družstva dorostu ročníku 55 a mladší, trenéra Pobjeckého (na 

snímku Zdražil, stojící třetí zleva). 

 

 

 Tentýž výběr reprezentačního družstva ročníku 54 a mladší, trenérů Ščiavnického a Mareše 

na turnaji na Kubě (Uvíra stojící druhý zprava). 

 

Kromě reprezentačních družstev se opavští hráči prosadili také v družstvech ČR i ČSSR v I.ČNL 

i v I.federální lize – Slavia VS Praha, Slavia UP Olomouc, Slavia UK Bratislava, Dukla Žilina (Dukla 

Bánská Bystrica), kde se stali přínosem zejména v úspěšné taktické herní strategii, 

uplatňované původně  v Opavě, tzv. „slezským bukem“. 



 

Obzvláště dramatická byla utkání dorosteneckých družstev na úrovni přeboru ČR nebo ČSSR. 

Ambiciózní a kondičně dobře připravené družstvo dorostenců Opavy, vybavené zkušenostmi 

svých předchůdců, znalostmi Ing.Hubsche ze zázemí rozhodcovských intrik a psychologickou 

podporou E. Bílka, vstoupilo do výsostných vod českých družstev, zejména z Prahy a Plzně. 

Družstvo z Opavy pak muselo svou výkonnost potvrzovat především na neutrální federální 

půdě za řízení slovenskými rozhodčími. Výkony mladých dorostenců Opavy (nejen ve vodě) 

daly vzniknout mnoha legendám a společenskému ocenění v podobě nemalého dívčího zájmu 

o stepilé jinochy. 

Velmi cenným informačním zdrojem jsou zápisky a statistiky D. Frončka, jakoby již 

předznamenaly jeho profesní dráhu matematika. Zde můžete nalézt detailní statistické 

informace, z přiložených poznámek na čtenáře jistě dýchne i dramatičnost některých zápasů. 

 

 

Celoroční statistiku účasti na zápasech a počty vstřelených branek vedl Dalibor Fronček. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hráli jsme 3 min v oslabení a těsně před koncem jsem Marešovi chytil i čtyřku ……  

v Brně na Ponávce (bazén 25 x 8 m). Lebeda na plese 

 

 

 



  

 

V Olomouci, řídil Nedorost, vítězná branka 13 vteřin před koncem zápasu,……  

Pískal Nedorost otřesně, Fronček P, Kukol 3 chyby atd. 

 



   

 

Vyloučení: Příklenk za brutalitu bez míče do konce bez náhrady + 2 utkání …… 

Doktorův debut v poli, vstřelil branku, poslední čtvrtka 8:0 

 

 

 



      

 

Velmi špatná hra obrany, relativně dobře zahrál útok ….. 

Poslední čtvrtka Kukol vyloučen bez náhrady, Doktor chytil za stavu 6:1 čtyřku a jednu pustil 

 

 

 

 



  

 

Rozhodčí Vacek nařídil proti nám 4 čtyřky, vyloučil Berku do konce utkání s náhradou….. 

Berka nehrál za trest z min. zápasu, ten minulý rozhodčí zavinil, že Glabazňa nesměl po 2 

vyloučeních nastoupit – hrozný nervák 

 

 



   

 

V Hr.Králové – Stříbrný rybník 19 st.C, Borek potlačil Plzeň. Dala se uhrát remíza…… 

Velmi nervózní utkání, Pavel nedal 2 čtyřky (Borek). V případě vítězství bychom byli mistři. 

 

 



  

 

V Novákách na otevřeném 27 st.C, Kukol nedal čtyřku………. 

Labe a Fronček P. nedali čtyřky – po 1 čtvrtce 2:0, dalo se to vyhrát 

 

 



     

 

20 vt. Před koncem Oldřa vyloučen, 10 vteřin před koncem dostáváme rozh. branku…. 

V Praze v Podolí, 3 min. před koncem za stavu 6:4 Fronček P. vyloučen – 3 chyby – nastoupil 

Uvíra 



 

 

Kukol vyloučen do konce za předčasný příchod do hry….. 

 

Zároveň se touto hráčskou generací zavedla dobrá tradice, kdy se po trénincích (původně 

v pondělí a čtvrtek, později jen pondělí) chodí rozebírat herní situace, výkony individuálních 

hráčů a plány účasti na turnajích do diskusních klubů, které nám poskytují s ochotou opavská 

restaurační zařízení a přispívají tak k rozvoji vodního pola a skutečnosti, že vodní polo v Opavě 

společensky neupadá do zapomnění. 

 

Na tuto úspěšnou generaci hráčů navázali bezprostředně další hráči mladších ročníků, aby 

pokračovali v nastoupené cestě a slávu opavského vodního pola nesli dále. O této generaci a 

další etapě vodního polo se dozvíte z dalšího dílu almanachu.  

 

 



Almanach vodního pola v Opavě – díl III 

/“družstevní“ vodnopólové období v Opavě 1985 – 1989/ 

Po hráčské vlně úspěšného dorosteneckého družstva přicházeli v závěsu hráči z žákovských družstev 

do řad dorostenců a dále mužského vodního pola. Toto období sleduje třetí díl almanachu, který  

zachycuje závěrečnou dobu pod Slezanem Opava a zajímavou dobu, kdy se vodní polo v Opavě 

přesunulo pod hlavičku JZD Družba Hlavnice. Ústřední zásluhu na zachování vodního pola v Opavě v té 

době sehrál Standa Rychta, předseda TJ JZD Družba Hlavnice. 

 

 

Standa Rychta 

Myšlenka založení oddílu plaveckých sportů spočívala ve spolupráci polistů s družstevníky nejen na poli 

zemědělsky produkčním, ale také na poli výuky plavání dětí našich družstevníků v opavských lázních, 

kde nám vypomohla řada dobrovolnic, namátkou C.Peringerová, E.Lyková, K.Chudějová, S.Dadáková a 

další. 

Vodní polisté JZD Družba Hlavnice se postupně propracovali až do I.české národní ligy, kde sváděli 

urputné boje s renomovanými celky z tradičních bašt vodního pola v Čechách. 

 

Hráčská kádr tehdy představovali zejména: Pavel David, Jiří Lebeda, Milan Uvíra, Luděk Zdražil, Milan 

Peterek, Karel Lyko, Milan Švajgr, Petr Peterek, Lumír Peterek, Petr Valášek, Zbyslav Fronček, Ivo 

Stošenovský, Ivo Šenkyřík, Martin Šenkyřík, Rostislav Šimon, Kamil Lamich, Václav Jedlička, Pavel Holeš, 

Milan Gletnik a další. 

 

 

 

 

 

 



Éra mladšího dorostu a nástupnické generace 

 

 

Výkony opavských dorostenců, přitáhly do bazénu i vodnopolový potěr v podobě žákovských 

družstev pod vedením J.Hufa. Mnozí z těchto hráčů nastoupili cestu svých předchůdců a 

rovněž i oni se vedle žákovských a dorosteneckých kategorií prosadili později i v mužských 

soutěžích a v mimoopavských družstvech (Slavia UP Olomouc, RH, Brno), případně v různých 

uměleckých a kulturních souborech. 

 

 

Žákovské družstvo – mistrovství ČSR v Opavě – stojící zleva: Zdražil, Smrček, Nopp, Halfar, 

Volkmer, Huf. Klečící: Sobarňa, Kubesa M, Kořistka, X. 



  

 

Žákovské družstvo Slezanu STS Opava vedl po J.Hufovi později P.Krohe, zkušený centr v mužských 

kategoriích. Zleva vzadu stojící: Petr Krohe, Huf T., Šoltis, Zdražil, Halfar, Veverka, přední stojící řada: 

Kubesa M.,Rotrekl J., Švajgr, Fronček Z., klečící Rotrekl P., Kořistka 

 

 

 

Medaile z mistrovství ČSR – zleva stojící: Ing.Hubsch, Švajgr, Kubesa, Mišura, Hanšut, Fronček Z., 

Rotrekl, klečící: Šenkyřík, Jedlička, Peterek P. 

 



 

 

Zde již dorostenecké družstvo na turnaji ve Strakonicích, kde trenérský tým byl vyztužen vojenskou 

složkou v podobě vedoucího družstva majora Rotrekla. Na snímku: Mišura, Kubesa M., Huf, Šoltis, 

Rotrekl J., Hanšut, a dole: Krohe (trenér), Zdražil, Halfar, Volkmer, Rotrekl (vedoucí družstva). 

 

 

 

Na snímcích patrno, jak se žákovský potěr postupně měnil v dorostenecké pulce, až se proměnil 

v dospívající muže. Na snímku stojící zleva: Šoltis, Rotrekl J., Šenkyřík M., Doleží, Švajgr, Jedlička, 

David (trenér), dole zleva: Peterek P., Šenkyřík I., Rotrekl P., Šimon R. 

Zde třeba si všimnout, že řady úspěšných polistů začali doplňovat i více či méně úspěšní plavci, aby 

seznali, že jen plavecká kondice pro zařazení do základní sestavy slezského týmu nestačí. Na horním 

snímku např. Ivo Šenkyřík, držitel plaveckých světových rekordů v žákovské kategorii, i oddílových 

rekordů v těch plaveckých disciplínách, o které hráči vodního pola nejevili valný zájem. 

 

 



  

Brankář Halfar, ztrestaný střelcem D.Frončkem raději předal brankářskou čepici R. Šimonovi. 

  

Postupně se i v mladší generaci začaly prosazovat mužské hormony, role vodnopolového seladona se 

někdy překvapivě ujal M.Uvíra, jindy méně překvapivě M. Kubesa, inklinující již tehdy k hudební 

scéně, kde se stal později idolem dívek, spíše však pro své pěvecké než vodnopolové umění. 

 

Velké sympatie (a není divu) mezi dívkami ve Slezsku a okolí vyvolali zejména tři vynikající hráči této 

generace: Rotrekl J., v roli centra, Kamil Lamich svou technikou a přehledem v záloze a Honza Doleží 

tvrdou a nekompromisní střelbou. 



 

 

Ani zájem atraktivních slečen nepolevoval, byť předchozí hráčský kádr byl již opavskými děvčaty dosti 

přebrán. Zde se Iveta Juráková (dnes Lamichová) rozhoduje mezi Kamilem Lamichem a Vencou 

Jedličkou. Jak napovídá její dnešní přijímení, tenkrát Lamich, technik, předčil sprintera Jedličku. 

 

 

 

Roli beatníků této generace na sebe vzali P. Peterek, Jedlička, Šimon, Kretek, Lamich, po dobu svých 

studií v Brně známí jako „Brněnská sekce“, protože přes náročný studentský život v Brně se 

zúčastňovali vodonopolových klání v čepičkách slezského družstva z Opavy. 

 



 

Trofeje z turnajů vozilo široké a početné družstvo: Na snímku kondiční trenér Rypl, taktický trenér 

David, dále: Klapetek, Kubesa, Rotrekl J., Halfar, Uvíra, Fronček Z., Šimon, Doleží F., Holeš, vedoucí 

družstva major Rotrekl J., v civilu, klečící: Lamich, Jelínek, Doleží J., Rotrekl P., poslední Stošenovský I., 

před tím než se pro svou urostlou postavu a tvrdé lokty stal postrachem protihráčů, později i 

spoluhráčů. Za povšimnutí stojí, že již v této době se na úspěšných sportovcích přihřívala reklama – 

zde na Pitnou vodu, nenápadně vpravo nahoře. 

 

 

 

Major Rotrekl měl svým mladším svěřencům co předávat. Na prvním snímku se snaží pochytit něco 

z Jardovy gastronomické vášně M. Uvíra a L. Zdražil. Na druhém snímku Uvíra, J. Rotrekl mladší, 

Halfar a David, ležérně odcházející po zápase do některé z místních náleven za karbanem, uplatnit 

karetní finesy, kterými je Major připravoval v mariáši o diety. Ten, jak říkal, hrál pro zábavu, ale když 

nevyhrával, nebyla to žádná zábava. 

 

 



  

 

Namísto finančního zabezpečení základních tréninků a turnajů vedení TJ věnovalo pozornost uzavírání 

ideologických závazků. Smutné je, že některé ze závazků dodnes nebyly jejich signatáři splněny. 

 

 

Odrostlí dorostenci začali hrát i mužské soutěže. Znamením doby bylo, že některým hráčům vlasy 

přibývaly, jiným ubývaly, výkony však stále postačovaly na dobrou reprezentaci vodního pola Opavy. 

Zleva nahoře: trenér Rypl, Halfar, Švajgr, Šimon, trenér David mimikruje vzhledem i výkonem mezi 

mladší generaci, potutelně se tomu usmívající Uvíra, dole Fronček, Rotrekl, Doleží, Jedlička, Lamich. 



 

 

Na tomto smínku družstvo vystajlováno jednotným úborem, zleva stojící: Chalupa, Kretek, Jedlička, 

Doleží, Švajgr, trenér Rypl, klečící Peterek, Lamich, Šimon a Rotrekl Petr, maskujíc bujnou hřívu, 

kterou již avizoval svůj budoucí přesun na pole kultury. 

 

 

 

Módní trendy někdy převážily nad sportovním výkonem. Zleva stojící: Švajgr, Peterek L., Hadamčík T. 

nebo M., Šimon, Stošenovský, Holeš, klečící: Jedlička, Arleth, Hadamčík T. nebo M., Fronček Z. 

 



 

V době, kdy družstva z Čech ztrácela svou bývalou sílu a naopak Slezané uročili své zkušenosti a tradici, 

navázali dorostenci na úspěchy svých předchůdců a na přeboru ČSSR se umístili hned za výkonnostně 

silnějšímu družstvy Slovenska. 

 

 

 

 

 

 



V letech 1984-1985 se stupňoval tlak funkcionářů TJ Slezan STS Opava na finanční prostředky 

využitelné pro plavecko – vodnopólový oddíl. Za přispění tehdejších šéfů plavecké sekce došlo 

k definitivnímu rozpadu oddílu na plaveckou a vodnopolovou část, když na soutěže i na tréninkové 

hodiny ve vodním pólu v opavském bazénu nebyly vyčleněny žádné prostředky. 

Tato kritická situace vyústila v úspěšnou snahu založit oddíl plaveckých sportů při TJ JZD Družba 

Hlavnice, největšího zemědělského podniku na Opavsku. Velkou zásluhu a poděkování v této věci 

přináleží Standovi Rychtovi, bývalému hráči vodního pola a v té době předsedovi tělovýchovné jednoty 

TJ JZD Družba Hlavnice. 

 

 

 

 

Vodní polisté JZD Družba Hlavnice se postupně propracovali až do I.české národní ligy, kde sváděli 

urputné boje s renomovanými celky z tradičních bašt vodního pola v Čechách. Na snímku vpředu řidič 

družstevního mikrobusu Tibor Zaťko, major Rotrekl, Šenkyřík M., Uvíra, Švajgr, Jedlička, Peterek L., 

hrající (zde nehrající) trenér Zdražil, nahoře Rotrekl J., Lebeda, Peterek M., Lyko, Fronček D. Snímek 

z ligového utkání I.ČNL v Praze Podolí. 



 

 

Tato původně náhradní éra vodního pola se stala svými výsledky a celkovým společensko sportovním 

životem mimořádně úspěšnou dobou, na kterou její účastnící vzpomínají se slzou v oku. Poděkování 

patří také tehdejšímu vedení JZD Družba Hlavnice. Působení pod hlavičkou JZD bylo ukončeno až 

společenským zlomem událostí roku 1989, nedlouho po zrušení síně bojových tradic v hlavní budově 

místního družstva v Litultovicích. 

 



 

Strana a vláda bděle, prostřednictvím svých redaktorů v Novém Opavsku, sledovala podezřelou 

vodnopolovou aktivitu rolníků, netušíc, že silná myšlenka kolektivizace zasáhne i plavecké sporty. Pravý 

smysl takové symbiozy jim však zůstal utajen. 

Politické turbulence překvapily opavské polo také mnohem později: 

 

 

Nikdo z aktivních hráčů (hrubiánů či geneticky vybavených politických oponentů) ani pamětníků  si však 

na takového hráče nepamatují. Buď se tedy jedná jen o snahu si přihřát politickou polívčičku v lesku 

slávy opavského pola nebo jeho výkony ve vodě odpovídaly jeho matným výkonům v politickém životě. 



Z družstevní doby jsou níže prezentovány fragmenty z kroniky, vedené Pavlem Davidem, v grafické 

úpravě Romana Havlicy, s poděkováním. 

 

 

 

Do ústředních organizačních pozic výboru oddílu nastoupili Dalibor Fronček, Vladimír Peringer, Jan 

Stejskal, roli instruktorů plavání plnily Eva Lyková, Alena Satková, Kateřina Chudějová a další, což se 

projevilo jak ve výcviku mládeže, tak v náročných kondičních soustředěních na horách i jinde. 

 



 

 

Do organizačních řad byli postaveni ti nejzkušenější (J.Stejskal, L.Zdražil na horním snímku vzali svůj 

úkol velmi vážně) a s jistým úsilím i hráči, kteří již postupně ztráceli fyzickou kondici, ale o to vášnivěji 

nabídli své služby na poli diplomacie (D.Fronček) 



 

 

Na snímku v Praze Podolí místní rozhlas oznamoval nástup družstva JZD Družba Hlavnice proti Slavii VŠ 

Praha k zápasu I.ČNL, což způsobilo mezi návštěvníky plaveckého areálu značný poprask a divácký 

zájem pražské rekreující se aristokracie. Zleva stojící: Šenkyřík M., Fronček D., Lamich K.,Peterek M., 

Jedlička V.,Lebeda J., Fronček Z., David P., Švajgr M., Zdražil L.,Šimon R. 



 

Družstevní vodnopolový chural všeho členstva se pravidelně setkával také na zabíjačkách, abychom 

se i touto formou sžili s životním stylem našich družstevníků. Obzvláště oblíbenými se staly rypáček 

s hořčicí a křenem a tradiční smažené vepřové řízky. Pokud se týká receptur připravovaných 

vepřových lahůdek, heslem našeho menu bylo: „….jen aby nepochybělo“. 



 



 

Zleva ve slušivých županech (dodnes v šatnících některých hráčů) nahoře: Peterek M., Valášek P., 

zpívající Lebeda J. a  Fronček D., David P., Zdražil L.,, dole: Fronček Z.,Šimon R.,Švajgr M., Šenkyřík 

M.,Peterek P., Stošenovský I. 

 

 

 



 



 

 

Naší playeři se vyznačovali míčovou ekvilibristikou (1), studiem teorie hry (2), vypracovanými lýtky 

jednoho z nejúspěšnějších centrů  (3), i konzultací mezi mladšími a staršími hráči (4). Nad vším pak 

bděl pronikavý pohled kapitána družstva (5). Tato kombinace naše soupeře drtila ještě než vstoupili 

do vody. 

I.Stošenovský, M.Peterek, J.Rotrekl, M.Šenkyřík a J.Lebeda, L.Zdražil 

 

 

 

 



 

 

 

Když bylo nejhůř, nasazovali jsme do boje nejtvrdší playery z našich řad M.Uvíru či M.Peterka, který 

při akci sbližování se s našimi družstevníky s úsměvem naznačuje, jak by naši soupeři také mohli 

dopadnout, pokud nezachovají k hráčům JZD Družba Hlavnice patřičný respekt. 



 

 

 

 

 

Nezřídka docházelo k tvrdým střetům o taktiku boje, avšak vždy nakonec došlo ke shodě, jakou 

strategií zápas vést. Na snímku se radí trenér a hráč v jedné osobě L.Zdražil s hráčským nestorem P. 

Davidem, za pozorného naslouchání M.Švajgra. Druhý snímek zachycuje simulaci herních variant 

v autobusu (L.Zdražil, M.Peterek, P.David., P.Valáška to nezajímá a pak se dopouští herních chyb). 

 

 

 



 

 

 

Pokud hráčům v boji došly síly, vždy se našla pohotová náhrada. Na snímku vyčerpaný Z.Fronček vybízí 

k nástupu do hry M.Peterka. Na turnaji v Blansku však byl počet vyčerpaných hráčů takový, že družstvo 

utrpělo historickou porážku i od velmi průměrného domácího týmu a to přesto, nebo právě proto, že 

rozhodčím zápasu byl major Rotrekl. I tento fakt vedl k roztržce a k problémům při přepravě domů. 



 

 

 

V dobách, kdy ještě vítězila ve sportu čest, sláva, diplomy a nikoli finanční odměny, jsme měli 

bohatou sbírku našich ocenění. 

 



 



 

 

Leckdy jsme zavítali i na Slovensko, kde se tradičně vodnímu polu lépe daří. Na snímku ve Vrútkách 

přemýšlející trenér L. Zdražil, ve skrytu se usmívá J.Rotrekl a svým vypracovaným tělem před diváky 

zápasu pózuje J.Lebeda. 

 

 



 

 

Podplukovník Major Rotrekl v té době lavíroval mezi zbytkem plaveckých sportů v Opavě a dynamicky 

se rozvíjejícím týmem našich družstevníků, aby nakonec seznal, že jeho místo a srdce trvale patří 

k polistům, kde do konce svého bohatého života předával své zkušenosti a moudra. 



 

Tituly a diplomy byly naším pravidelným chlebem. Zde na snímku se pyšníme cennými trofejemi, 

zleva: Stošenovský, Zdražil, Uvíra, Švajgr, Peterek M., Peterek L., Fronček, Šimon, David, Valášek 

 

 



 

 

 



 

Cesta za účastí v I. ČNL byla leckdy trnitá. Kromě nástrah v podobě, družstevníkům nepříliš 

nakloněných rozhodčích, se nám občas postavila do cesty i družstevní mechanizace – zde porouchaný 

autobus na dálnici D1 z cesty do Prahy za postupem do I.ČNL. Z okna neztrácí optimizmus a víru 

Uvíra. 

 

 



 

Tajemství našich družstevních úspěchů spočívalo i v přípravě na suchu, což dokumentují snímky 

z kondiční přípravy a vysokohorského soustředění v Tatrách (C.Peringerová, H.Rohanová, L.Zdražil, 

M.Peterek) 



 

Majorovu památku, po jeho úmrtí, jsme společně s jeho syny, tak říkajíc „vořechy“  důstojně uctili na 

zabíjačkové schůzi v Jakartovicích. 

 

 

 

 

 

Majorova mobilní výstavní vitrína s řády, trofejemi a celoživotními nezbytnými artefakty. 

 



 

 

Vyzrálé novodobé družstvo reprezentovalo opavské vodní polo později i na seniorských turnajích. 

Zleva stojící: Lamich, Švajgr, Šimon, Jedlička, Stošenovský, spodní řada Hadamčík (ten první), Arleth, 

Peterek L., Hadamčík (ten druhý), Fronček Z., dole Holeš. 

 

 

 

Rozesmáté družstvo seniorů ve Strakonicích poté, co se hráči přesvědčili, že nic nezapomněli ze 

svého hráčského umu a chabé výsledky jdou pouze na vrub slabší kondici. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Naši borci nás důstojně reprezentovali i na seniorském mistrovství světa v maďarské Budapesti (2017), 

když někteří hráči se již pro své zdravotní indispozice (Lebeda) nebo herně intelektuální 

diskompatibilitu se zbytkem družstva (Zdražil), nemohli turnaje zúčastnit. Reprezentovali nás zleva: 

Stošenovský, Lamich, Švajgr, Jedlička, Uvíra. 

 

Tímto náš Almanach prozatím končí. Věříme však, že nekončí vodní polo v Opavě a že naši následovníci 

budou pokračovat v odkazu, který nám zanechali naši předchůdci a zanechává naše generace 

 

 

https://www.fina-budapest2017.com/hu/kezdolap



