I. Historie organizované tělovýchovy a kopané v obci Cejle
V naší obci byla situace v oblasti tělesné výchovy velmi složitá. Převážná část obyvatelstva
získávala od pradávna prostředky pro svou obživu především zemědělstvím. Ostatní obyvatelé byli
malými řemeslníky, kteří si přivydělávali u větších sedláků nebo vlastnili malá hospodářství. Práce
v zemědělství byla těžká a vyžadovala velkou dřinu často až do nočních hodin a zapojení všech
členů rodiny, děti nevyjímaje. Na zábavu, a tedy ani sport, příliš mnoho času nezbývalo. V obci
neexistovala místnost ani jiné prostory, které by mohly být pro tělovýchovu a sport využívány. Přes
všechny tyto překážky však cejlecká mládež po sportu velmi toužila. Důkazem toho je založení
prvního sportovního klubu v obci v roce 1933.
Začátky tohoto klubu byly velice skromné a složité. Vždyť u jeho zrodu stála pouze hrstka mladých
sportovních nadšenců v čele s Josefem Suchým s cílem založit v obci organizovanou tělovýchovu
a dále jen nepochopení ze strany tehdejších funkcionářů obce. Základním problémem bylo získání
místa, kde by mohla být sportovní činnost provozována. Obec Cejle je položena sice v pěkném, ale
značně kopcovitém terénu a navíc každý kus i té nejhorší půdy byl velmi pečlivě obděláván.
Nadšená mládež se však nevzdala a nepřestávala hledat místo vhodné pro stavbu hřiště, které
nakonec našla. Na dolním okraji vesnice, v místech, kde dnes stojí autobusová zastávka, byla
podmočená, nikým nevyužívaná půda, kterou se mladí sportovci rozhodli využít pro stavbu hřiště.
Chyběly však finanční prostředky i mechanizace. A tak přišly ke slovu krumpáče, lopaty a kotouče.
Potahy, tolik potřebné zejména při navážení kamení a hlíny, poskytovali sami sportovci. Za velkého
nadšení a nesmírné obětavosti všech členů vzniklo hřiště o rozměrech 20 x 30 m.
Sportovní klub začal svoji činnost v oddíle kopané. Malé rozměry hřiště však dovolovaly pouze hru,
která by se dnes mohla nazvat „minikopaná“. Hra byla provozována systémem 2, 1, 3 (obránci,
záloha, útok), protože i s brankářem mohlo na hrací plochu nastoupit pouze 7 hráčů. Výstroj si
musel každý hráč obstarat za své prostředky. Jako kabina sloužila hráčům místnost v hostinci,
odkud společně odcházeli na hřiště v doprovodu nadšených fanoušků a místní dechovky řízené
Jiřím Jilichem. Každý zápas byl neopakovatelnou záležitostí téměř celé obce. Po větších zápasech
se v místním hostinci konaly taneční zábavy. Výtěžek z těchto zábav byl vedle dobrovolných
členských příspěvků a vstupného na zápasy velkým přínosem do pokladny klubu. Fotbalisté
sportovního klubu dosahovali při zápasech pěkných výsledků. Téměř každý soupeř odcházel
poražen a to nejen nezvyklými rozměry hřiště, ale především velkými výkony a nadšením hráčů.
Nejčastějšími soupeři cejleckých fotbalistů byli hráči z Janštejna, Batelova, Rantířova, Třeště
a Mirošova. Rovněž naši fotbalisté hostovali na hřištích těchto soupeřů. Hráči se na zápasy
dopravovali dle svých možností, nejčastěji pěšky a na kolech.

Obrázek 1 Hřiště prvního sportovního klubu v obci Cejle vybudované v roce 1933
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Finanční situace sportovního klubu se neustále zlepšovala. Tím byly vytvořeny podmínky pro
obstarání jednotného vybavení. Sportovní klub zakoupil od Sokola v Dolní Cerekvi starší dresy modrá trička a bílé trenýrky. Klubovou barvou se tak stala modrá a bílá /modrobílá síla.
Zájemců o členství ve sportovním klubu stále přibývalo, hřiště pro potřeby klubu přestávalo stačit
a jeho členové museli opět začít hledat místo pro stavbu nového většího hřiště. Na tehdejším
obecním úřadě uplatnili požadavek na přidělení vhodnějšího pozemku. Jejich žádost opět narazila
na zamítavé stanovisko některých funkcionářů obce. Cejlečtí sportovci od svého požadavku
neustoupili a k jeho dosažení volili na dnešní poměry poněkud svéráznou formu. Večer po tréninku
procházeli obcí s hlasitým skandováním: "My chceme hřiště" a to zejména před domy obecních
funkcionářů, kteří zaujali k jejich požadavku negativní postoj. Nakonec se vše vyřešilo k plné
spokojenosti sportovců. Obec v roce 1936 uvolnila pozemek v pěkném prostředí na okraji lesa.
Tento pozemek byl však značně kopcovitý, a tak při jeho úpravě začalo vše od začátku. Všechen
volný čas věnovali členové klubu výstavbě nového hřiště. Bylo nutné přemístit velké množství tvrdé
kamenité zeminy a to se stejným vybavením jako při první akci. Zlepšená finanční situace klubu
však umožnila, že část brigádnických hodin byla zaplacena. Práce pokračovaly velmi pomalu
a hřiště nebylo zcela dokončeno.
Chybělo provedení posledních terénních úprav, které však nebránily v používání hřiště ke sportovní
činnosti. Okupace naší vlasti Hitlerovským Německem činnost sportovního klubu značně narušila
a v roce 1943 docela zastavila.
Při vzpomínkách na tyto dávno minulé časy nelze nevzpomenout průkopníky, kteří stáli u zrodu
všeho tohoto dění. Byl to především Josef Suchý, Josef Vejvoda, Antonín Veselý, Josef Zlatuška,
Vojtěch Zeman, Josef Jelínek, Jiljí Jilich, Jaroslav Zeman a Josef Mikšl. Někteří z nich právě ve
Sportovním klubu Cejle udělali své první fotbalové krůčky a ve sportovní činnosti pokračovali
v jiných tělovýchovných jednotách, jako například Josef Mikšl v Rudé Hvězdě Jihlava, Josef Suchý
v Matadoru Tábor a Antonín Veselý ve Sportovním klubu Horní Cerekev.

Obrázek 2 Členové Sportovního klubu Cejle. Zleva Antonín Veselý, Ladislav Veselý, Josef Mikšl, Dobromysl Pošta,
Bohuslav Volf, František Zeman, František Zlatuška, Václav Zeman, František Suchý, Bohuslav Veselý.
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V roce 1961, za pomoci okresního výboru pro tělesnou výchovu a sport, byla v naší obci založena
tělovýchovná jednota, která pracovala při kulturním klubu JZD. Dne 9. dubna se konala ustavující
schůze, na které byl předsedou zvolen Stanislav Volf. V této tělovýchovné jednotě byla vesměs
organizována zemědělská mládež.
Sportovní dění se na dalších 18 let omezilo pouze na pořádání pouťových fotbalových utkání, která
se konala nepravidelně. V této době nebyly v naší obci vytvořeny podmínky pro aktivní využití
volného času mládeže. Tuto situaci projednávala v roce 1980 komise pro mládež a tělesnou
výchovu při ONV v Jihlavě, která dala podnět ke vzniku tělovýchovné jednoty v Cejli.
Tělovýchovná jednota v tomto roce byla založena, jejím předsedou se stal Josef Toman. Sportovní
činnost se nerozvinula z důvodů organizační nezkušenosti členů výboru. Obrat k lepšímu nastal
teprve v roce 1981, kdy bylo vedení TJ svěřeno spolehlivým organizátorům. Ustavující schůze
Tělovýchovné jednoty Cejle se konala dne 29.4.1981 v kulturním domě ve Dvorcích. Mezi
zakládající členy patří: Otomír Klubal, Jaromír Pešout, Jaroslav Rutsch, Zdeněk Mareš, Josef
Holzbauer, Josef Zlatuška a Ladislav Mareš.
Oddíl kopané byl při založení TJ zařazen do IV.třídy okresního přeboru. Po skončení své první
sezony v roce 1982 obsadil 8.místo při účasti 10 mužstev. V sezoně 1982/1983 obsadil 4.místo ze
6 účastníků a v sezoně 1983/1984 3.místo ze 6 účastníků. V roce 1984 po provedené reorganizaci
TJ bylo družstvo kopané TJ Cejle zařazeno do III.třídy okresní soutěže, ve které v sezoně
1984/1985 obsadil 2.místo z 12 družstev. Velmi úspěšnou byla pro oddíl kopané sezona 1985/1986,
ve které se umístil na 1.místě a postoupil do okresního přeboru. Ani zde si nevedl nováček špatně.
V sezoně 1986/1987 obsadil 10.místo, v sezoně 1987/1988 9.místo a v sezoně 1988/1989 8.místo ze
14 účastníků. O úspěch oddílu kopané se bezesporu zasloužili všichni jeho členové v čele
s trenérem Ladislavem Švihálkem.
V roce 1986 bylo při oddílu kopané založeno družstvo žáků, ve kterém bylo organizováno
16 chlapců z Cejle, Dvorců, Kostelce a Dolní Cerekve. Ve své první sezóně se umístilo na 12.místě,
v sezoně 1987/1988 na 13.místě a v sezoně 1988/1989 na pěkném 7.místě.
V těchto letech měl celorepublikově fotbal zelenou, svaz dával dotace 77 Kč na člena a hlavně se
sháněli noví členové oddílu. V sezoně 1990/1991 borci v Cejli vyhráli okresní přebor a mělo se
postoupit do kraje. Z důvodu nevyhovujícího zázemí a také financí se postup přenechal Polné.
Hráči se na hřišti převlékali ve stavebních buňkách, o vodě a elektrice se jim mohlo jenom zdát.
V následujících letech se hrál stále okresní přebor s umístěními v první polovině tabulky. V roce
1993 ukončil trenérskou činnost L.Švihálek a novým lodivodem se stal Zdeněk Kameník. V této
době někteří hráči ukončili svoji kariéru a na jejich místo přišli hráči z Jihlavy.
Z blíže nespecifikovaných důvodů se fotbalová aktivita v Cejli v roce 1996 ukončila a celé mužstvo
i s trenérem se přesunulo k našim sousedům do Kostelce, kde se v té době postavilo nové hřiště.
Avšak v květnu roku 1999, kdy se na ustavující schůzi rozhodlo o novém vedení klubu v čele s paní
Dagmar Marešovou, se fotbal vrátil, snad navždy,do Cejle. Začínalo se téměř od nuly, přihlásilo se
mužstvo do IV. třídy. Převlékalo se stále ve stavebních buňkách, které byly stále více v dezolátním
stavu, hrálo se na písku, voda nebyla.
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Hned první sezonu postoupilo mužstvo Cejle do III.třídy. A jak to bývá, pomalu začali opouštět
starší hráči své pozice a mladí, nezkušení hráči, se pomalu rozkoukávali. Mužstvo Cejle sestoupilo
zpět do IV.třídy a pod vedením nového trenéra, Milana Duchana začali budovat nový tým. Cesta
byla trnitá, dlouhá, ale nadšení veliké.

Obrázek 3 Stará garda

Obrázek 4 Stará garda
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Obrázek 5 Setkání bývalých hráčů TJ Cejle při příležitosti otevření travnatého hřiště v roce 2009
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II. Novodobá historie TJ Cejle
Další dlouhodobá novodobá historie kopané v Cejli se začala utvářet úplně náhodou. V roce 2001 se
rozhodli dva pánové Pavel Červenec a Ladislav Král přesídlit z Jihlavy do Cejle. V rámci přestavby
a stavby domů se rádi po únavné manuální práci chodili dívat na fotbal v Cejli, v té době IV.třídu
okresního přeboru. Výsledky byly různé, někdy dobré, někdy špatné, ale lidé a prostředí kolem
fotbalu bylo fajn. Pavel Červenec v roce 2003, po rekonstrukci domu, dal návrh, že se v Cejli založí
mládež a spolupráci nabídl L.Královi. Ten měl rozestavěný dům a moc se mu do toho nechtělo.
Nicméně svolil a už v tom byli oba až po uši. Dnes je tomu již 15 let, co se tito dva pánové věnují
fotbalu v Cejli s určitým vývojem a s úspěchy i neúspěchy.
V roce 2003 se založilo družstvo žáků, začalo se hrát od sezóny 2003/2004 - starší žáci okresní
přebor. První zápas byl přátelák se žáky Kostelce. Do 2 měsíců od založení se tým zvětšil na cca
25 dětí. Souběžně se žáky působil do roku 2009 i tým mužů ve IV.třídě. Od sezony 2003/2004 až do
sezony 2008/2009 trénovalo žáky duo Červenec - Král. V sezóně 2008/2009 začal trénovat A tým
mužů P.Červenec ve IV.třídě OP. Cejle skončila poslední se 4 body. Dorost trénoval pan Bohuslav
Dolejší z Dolní Cerekve a žáky pan Král.

Obrázek 6 Tým žáků pod vedením P. Července a L. Krále

Na výroční členské schůzi v prosinci 2009 zvolen nový výkonný výbor Tělovýchovné jednoty
Cejle: Ladislav Král (předseda), Pavel Červenec (tajemník-sekretář), Roman Gattringer (hospodář),
členové výboru: Luděk Slavětínský, Tomáš Batrla, František Zlatuška, Rostislav Hošek.
V rámci nových zákonů bylo 3. srpna 2016 občanské sdružení TJ Cejle převedeno na zapsaný
spolek s názvem Tělovýchovná jednota CEJLE z.s.
Aktuální výkonný výbor Tělovýchovné jednoty CEJLE z.s.: Ladislav
Král (předseda),
Pavel Červenec (sekretář), členové výboru: František Zlatuška, Jan Zlatuška, Tomáš Batrla, Jan
Havel, Jiří Bednařík, Jan Kovář, Jan Špindler, Andrea Zlatušková, Aleš Čáp, Josef Veselý
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III. Výsledky TJ Cejle za posledních 10 let
Účast v soutěži

Sezona
2009/2010

2010/2011

2011/2012

Starší žáci OP – konec žáků

Trenéři: K. Polák, L. Král

6. místo z 10 týmů

Dorost OP

Trenéři: T. Vyskočil, J. Kovář

7. místo

A muži – III. třída

Trenér: P. Červenec

8. místo

B muži – nově založení!

13. místo

A muži – III. třída

10. místo

B muži – III. třída

12. místo ze 13 týmů

Dorost OP – konec dorostu

8. místo

B muži – IV. třída

A muži – IV. třída
2012/2013

A muži – III. třída
B muži – IV. třída

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Příchod bratrů Aleše a Dalibora 1. místo – postup!
Čápových, Jiřího Novotného
63 bodů a 113 gólů –
a Honzy Havla
Dalibor Čáp jich vstřelil
Oba týmy ve IV. třídě (áčko hrálo 43!
za béčko a naopak - kvůli volbě
15. místo ze 16
lehčí skupiny)
Příchod Libora Vítů a Josefa 1. místo - postup do OP!
Fišera
11. místo (poslední)

A muži – OP

6. místo

B muži – IV. třída

10. místo z 11 týmů

A muži – OP

4. místo

B muži – IV. třída

8. místo

A muži – OP

8. místo

B muži – IV. třída

7. místo ze 7 týmů

A muži – OP

B muži – IV. třída

2017/2018

Umístění

V závěru této sezony, vzhledem
k nerozhodnosti týmů před námi
v tabulce, byla nabídnuta možnost
hrát krajskou 1.B třídu. Nakonec
v poslední chvíli tuto soutěž
obsadilo
první
mužstvo
v okresním přeboru Antonínův
důl.

4. místo, 51 bodů
(nejvyšší bodový zisk
a současně
nejlepší
výsledek A týmu)

7. místo

A muži – OP

7. místo

B muži – IV. třída

13.místo
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Z uvedených výsledků je zřejmé, že po roce 2003 tu bylo fotbalové terno. Mužstvo mužů se
posunulo téměř až na samý vrchol nejvyšší okresní soutěže a v případě dobré konstelace hvězd
(mladí hráči, žádné zranění, minimální fluktuace a žádné babičky a výlety v době zápasů) může
pomýšlet i na krajskou soutěž. S mládeží je obecně celorepublikový problém. Bohužel spousty
jiných sportovních aktivit a dalších nesportovních aktivit tříští mládež a je velmi obtížné založit
mládežnické týmy. Vždyť v současné době není žádná dorostenecká soutěž na okrese a v případě
žáků je to i s malými počty v mužstvu v nových soutěžích na okrese nevalné.

Obrázek 7 Radost z postupu do III. třídy

IV. Změny fotbalového areálu za posledních 15 let
Od roku 2001 se zde vybudovalo :
 výstavba nových kabin 2002-2003
 elektrifikace kabin (odhad 2005)
 oplášťování, zateplení a zastřešení vnitřního posezení, vydláždění terasy (mezi 20072008)
 výstavba travnaté plochy hlavního hřiště se zavlažováním (zasetí 06/2008, uvedení
do provozu 07/2009)
 výstavba vedlejší plochy - písek s prosívkou (jaro 2008)
 zasetí trávy 09/2010, uvedení do provozu 04/2011
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 vybudování plotů a ochranných sítí, nových branek, laviček pro diváky a střídaček u
obou hřišť (2008)
 instalace časomíry (2011)
 rekonstrukce hlavního hřiště - jaro 2014 (stržení 8 cm a drnu, navezení 180 tun
písku, profrézování a osetí)
 rozhlas (2014)
 přístavba nových kabin a sociálů, rekonstrukce sociálů ve starých kabinách,
vydláždění pod kabinami,
 vydláždění a zbudování pergoly, rekonstrukce střídaček, zábradlí v rohu (2017
a 2018).
 víceúčelové hřiště ( 2017 a 2018)
V současné době disponujeme kvalitní technikou pro údržbu travnatých ploch – traktor,
vyčesávačka, lajnovačka, rozmetadlo na hnojivo, vozík na zalévání.

Obrázek 8 Divácká podpora a původní kabiny
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V. Závěrečné slovo předsedy klubu

Vážení sportovní příznivci kopané v Cejli.
Tento Cejláček byl vytvořen pro všechny, kteří mají fotbal v Cejli rádi. V rámci údajů, které
v tomto mimořádném čísle byly uvedeny, mohou nastat určité nesrovnalosti, ale čerpal jsem
z dostupných materiálů a z výpovědí bývalých funkcionářů paní D. Marešové a pana O. Klubala
a současných funkcionářů, pana P.Července.
Fotbal v Cejli má za sebou velmi dlouhou a trnitou historii. V současné době jsou podmínky
takové, že se o nich některým bývalým hráčům či funkcionářům ani nesnilo. Jsem přesvědčen, že
areál v Cejli se řadí mezi top areály na Vysočině a na nás všech je, aby tomu bylo i v budoucnosti.
Současný výkonný výbor Tělovýchovné jednoty CEJLE z.s. dělá vše pro to, aby fotbal v Cejli
vzkvétal a hlavně, aby fotbal v Cejli přinášel radost a bavil lidi kolem.
Buďme hrdi na to, co se zde za 85 let událo, važme si toho dobrého, z toho zlého se poučme
a hlavně, zachovejme dobrou náladu a pokoru vůči těm, kteří to tady před 85 lety vše započali.

S úctou

Ing. Ladislav Král
Předseda Tělovýchovné jednoty CEJLE z.s.

11

VI. Fotbalové hymna TJ Cejle
Cejle je mužstvo známé, (tradá)
všude je přivítáme,
/válej to šoulačkou,
mlátějí klapačkou,
góly však nedaj žádné/

Záloha to je klasa, (tradá)
všechno to kolem jásá,
/Bedny je vožralej,
zápas je prohranej,
dva body jsou u ďasa/

Když mančaft nastupuje, (tradá)
výbor se naparuje,
/když mančaft prohrává,
trenér mu nadává,
předseda přizvukuje/

Obrana ta to válí, (tradá)
ta není k utahání,
/kdo by jí utýct chtěl,
ten by se napřed měl,
rozloučit se svou paní/

Křídla jsou přeohromná, (tradá)
každý svou lajnu rovná,
/Honza to centruje,
Dali to skóruje,
vedeme 1:0/

Krásnej Petr je v bráně,
krásnej Petr je v bráně,
/kdo si na něj zaútočí,
odvezou ho do báně/.

Obrázek 9 Fanoušci TJ Cejle - modrobílá síla
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