
 Šedesátá léta minulého století byla v Československu dobou nečekaných 
avantgardních změn. Uvolňovalo se společenské ovzduší, mnohé zapovězené se povolovalo a 
změny zasahovaly i sportovní dění. Jednou z novinek bylo, že fotbal začaly hrát i  ž e n y. 

  

N a  p o č á t k u  b y l  M l a d ý  s v ě t 

Mladý svět byl v té době snad nejpopulárnější český časopis, týdeník s velmi progresivním 
a odvážným obsahem. Jedním z trháků v roce 1965 byl nápad – celostátní turnaj o perníkové 
Srdce MS pro dívky a ženy v kopané. A tak se po zemi začala zakládat první ženská družstva. 
Zájem byl obdivuhodný a nečekaný. První ročník vyhrála s převahou Slávia Praha a ta se stala 
dominantní v ženském fotbalu i v dalším čtvrtstoletí. Ve Slávii vzali ženský fotbal vážně a do 
jejího čela postavili velmi populárního brankáře Vildu Marzina. Slávii trochu konkurovala 
Sparta Praha. A to se hodilo. Věčná rivalita pražských S byla dobrou reklamou. Slávistické 
fotbalistky byly posbírané s celé republiky a dokonce za ně hrály dvě Italky. Vítězné zápasy 
pod 10 gólů byly u nich výjimkou. 

Turnaj o srdce MS se tak stal prvou celorepublikovou soutěží v kopané žen. V roce 1967 se 
pak začal hrát druhý ročník ve vyřazovacích skupinách za účasti 64 družstev, pro konečné 
finále nejlepších 16, v Praze. Pořadatelé samozřejmě měli zájem, aby třešničkou na dortu bylo 
finále pražských S. Jedna z vyřazovacích skupin byla svěřena Slanému a hrála se 1. a 2. září 
na hřišti TJ ČKD Slaný na Střelnici. Dál měl postupovat jen vítěz 4členné skupiny. Mimo 
domácích zde hrála SUSZ Praha, Spartak Vršovice a Sparta Praha. 

  

N é  v š i c h n i  b y l i  p r o 

Výbor oddílu kopané TJ ČKD Slaný (SK Slaný) rozhodl o založení dívčího družstva v květnu 
1967. S devítičlenného předsednictva bylo 5 pro (Ing. Rohlena, Machálek, Janovský, 
Ing. Nosek, Kopal), 1 se zdržel hlasování a 3 byli proti. Výbor pověřil realizovat založení 
Janovského a Kopala, ale Kopal záhy končí. Na první schůzce se pak sešlo 20 děvčat a 
v dalších dnech se začalo s učením fotbalu. Realizační tým doplnil ve funkci vedoucího Géza 
Tóth. Asi třetina děvčat odpadla, když zjistila, že jde o značnou tělesnou zátěž, ale jiná 
děvčata zase přicházela. 

Dne 24. června bylo na hřišti u Střelnice (tam kde dnes stojí penzion a jsou tenisové kurty, 
a kde se ve všech dobách říkalo „na eS Ká“) sehráno historicky první fotbalové utkání žen 
ČKD Slaný versus Sokol Dobřichovice /4:1/. Tři góly domácích vstřelila kapitánka Jiřina 
Černá, jeden gól Jarka Sáblová. Celá sestava domácích: Švecová – Petříková, Bečvářová, 
Richterová – Vykouková, Mikešová, Černá Hana – Frolíková, Knoflíčková, Černá Jiřina, 
Sáblová-Műllerová. Střídala Finková. Zvědavých diváků přišlo přes 600. Ti si pochvalovali, 
že oproti jiným ženským družstvům jsou slánské hráčky urostlé a pohledné, což vynahradilo 
fotbalové nedostatky. Spokojený byl i pokladník oddílu pan Beneš. A potom se trénovalo a 
trénovalo a hrály se přátelské zápasy hlavně s pražskými kluby, vesměs vítězné.    



 

Hřiště u Střelnice, 24. 8. 1967, utkání ČKD Slaný – AZKG Praha 1:1. Zleva stojí: trenér 
Janovský, Papežová, Finková, Zelenková, Mikešová, Petříková, Richterová, Knoflíčková, 
Vykouková, vedoucí Tóth. V podřepu: Frolíková, Černá Jarka, Műllerová-Sáblová, 
Bečvářová, Černá Hana. 

  

V y ř a z e n í  S p a r t y 

Vraťme se k vyřazovací skupině o srdce MS ve Slaném. Domácí děvčata i Sparta si celkem 
lehce poradila s ostatními ve skupině. Sp. Vršovice prohrál se Slaným 4:1 a se Spartou 6:1, 
SUSz Praha se Slaným 3:0 a se Spartou 5:0. Rozhodující utkání o prvé místo a tedy o postup 
do finálové skupiny se pak hrálo v neděli. Na zápas na Střelnici se přišlo podívat přes 800 
diváků. Sparťanky (složené s prvoligových házenkářek a volejbalistek) byly většinu utkání 
lepším celkem a zle dotíraly na domácí branku, kde se překonávala brankářka Palasová. 

Slaňačky statečně bránily a vyrážely rychlonohými Frolíkovou, Sedláčkovou a Papežovou 
k brejkům. Deset minut před koncem, kdy už se diváci těšili na penalty, unikla po levé straně 
Táňa Papežová a v dobré střelecké pozici byla nedovoleně sražena. Na pokutový kop šla 
kapitánka Jiřina Černá a nekompromisně, bombou nártem, pod břevno, zavěsila. Vítězství 
Slaného 1:0 a vyřazení AC Sparty vyvolalo zděšení u řídící komise v Praze, vždyť bylo 
naplánováno atraktivní finále. Komise nelenila a předělala propozice celého turnaje a tak jen 
z jediné skupiny z celé ČSR postupovala ze Slaného dvě družstva: S l a n ý  a  S p a r t a. 

Samotné vystoupení ve finále o srdce MS, na Slávii v Edenu, už pro Slaňačky tak úspěšné 
nebylo. Pořadatelé jim „snad za trest“ vylosovali Slávii a po prohře 5:0 se jelo smutně domů. 
Jeden úspěch však přece jen děvčata přivezla. Jarka Műllerová-Sáblová byla pořadateli 
vyhlášena jako MISS, nejkrásnější dívka finálového turnaje. 



 

Hřiště u Střelnice, 2. 10. 1967, utkání ČKD Slaný – Sparta Praha 1:0. Zleva stojí: 
Knoflíčková, Vykouková, Papežová, Mikešová, Černá Jarka, Koukalová, Bečvářová, Černá 
Jiřina. V podřepu: Finková, Richterová, Černá Hana, Petříková a Műllerová-Sáblová. 

  

P o  v í t ě z s t v í  v  k r a j i  do  I I.  l i g y 

Rok 1968 byl v ČSR hodně hektický v politicko-společenském dění, ale fotbalu se ve Slaném 
velmi dařilo. Po vstupu cizích vojsk byly soutěže na čas přerušeny, ale pak se vše dohnalo a 
po jaru příštího roku se slavilo. Citujme ze zápisu z kroniky klubu pana Grunvalda. 

„Neděle 22. června byla zlatou nedělí. Všech sedm družstev oddílu vyhrálo své soutěže 
a postupuje. Po mistráku Áčka na Střelnici vyšel velký oslavný průvod do ulic města. V čele 
nesl novou klubovou vlajku (ušila ji paní učitelka Janovská) kapitán dorostu Václav Suk, 
následovala hudba (Alfa dirigenta Rudolfa Hyšky), potom všechna družstva klubu a na závěr 
množství fandů a příznivců. Přes náměstí, Londu a Katovnu zamířil průvod za značného 
aplausu veřejnosti do klubové restaurace na Hamburk. Nejcennější byl postup mužů „A“ do 
divize, dorostu do I. ligy a „B“ mužů do I.A třídy. Ž e n y  vyhrály krajský přebor a postoupily 
do II. ligy.“ 

  

  



 

 

Hřiště u Střelnice, 19. 5. 1968, z utkání ČKD Slaný – VCHZ Pardubice 2:1. Ve výskoku 
hlavičkuje Jarka Černá, v pozadí Zelenková. 

  

 



 

Hřiště u Střelnice 9. 5. 1969, z utkání ČKD Slaný – Spartak Louny 7:1. Brankářka Jarka 
Sáblová-Műllerová kryje míč. Jistí ji Bečvářová a Jarka Černá.  



 

Stadion Fr. Kloze v Kladně, červen 1968, utkání z AZKG PRAHA 1:0. Stojící zleva: 
Papežová, Knoflíčková, Černá Jarka, Černá Hana, Sáblová-Műllerová, Černá Jiřina. 
V podřepu: Vykouková, Petříková, Mikešová, Bečvářová, Sedláčková. 

  

Děvčata hrála s následujícími kluby: Start Praha 1:1, VCHZ Pardubice 2:1, Kazín 2:0 a 0:0, 
Spartak Louny 5:0 a 7:1, Černolice 9:0, Zákolany 9:0 a 10:0, Jablonec nad Nisou 1:1, Slávia 
Praha 0:2, Lokomotiva Praha 3:6, Start Praha 0:4. V mistrovství kraje porazila Baník Příbram 
4:2, Spartak Radotín 2:0, Dobřichovice 3:0 a v rozhodujícím utkání v Českém Brodě Spartak 
4:3. 

Nejčastěji se v sestavě Slaného objevovala tato jména: brankářky: Műllerová (Sáblová), 
Vítková, Slezáková, Tvrdá, obránkyně: Švandrlíková, kapitánka Hana Černá, Šrámková, 
Jarka Černá, záložnice: Vykouková, Mikešová, Knoflíčková, Zelenková, útočnice: Frolíková, 
Havelková, Jiřina Černá, Papežová, Sedláčková.    

  

P l z e ň - K ř i m i c e  n e b o  S l a n ý 

Střední útočnice Jiřina Černá končí. Vstřelila 18 gólů. (O její fotbalovosti svědčila kuriozita, 
že v utkání se Sp. Vršovice vstřelila přímo z rohu, šajtlí, dva góly.) S ní odcházejí další čtyři 
hráčky. Nová děvčata však také přicházejí. Květa Havelková ze Pcher, Helena Šrámková z 
Jemník, Olina Šponiárová z Brandýska, Zdenka Műllerová a Pavla Veselá ze Zákolan, Věra 
Madusioková, Hanka Králová z Kladna, sestry Sagarovi z Pozdně a další. 

Slaný se v II. lize rychle zabydluje. První rok končí na 4. místě, druhý na třetím. Slánská 
děvčata jsou ale sebevědomá a myslí na soutěž nejvyšší. Další ročník ale začíná nečekanou 
sprchou. Na Střelnici přijíždí nový neznámý soupeř Plzeň Křimice. Domácí začínají hrát 



bezstarostně, útočně, a když se nedaří zakončení, soupeř kontruje. Z rychlých protiútoků dává 
branku za brankou. Výsledek je pro Slaný katastrofa – doma prohrávají 0:6. Tak se nečekaně 
profiluje favorit postupu. Teprve později přichází zpráva, že do Křimic přešly nejlepší hráčky 
z Vochova, HAR a Lokomotivy Plzeň, za lepšími podmínkami. Křimice i Slaný pak vesměs 
všechny zápasy vyhrávají, až dojde, při vyrovnaném počtu bodů k rozhodujícímu utkání 
v Křimicích. Po velkém a statečném boji Slaný překvapivě vítězí brankami Papežové a 
Madusiokové 1:2. 

Potom už se Slaňačky nenechají o prvenství připravit a postupně porážejí: Hostivice 5:1, 
HAR Plzeň 2:0, Duklu Praha 4:0, RH Praha 6:1, Teplice 2:0, VŠ Praha 2:1 a v posledním 
utkání (6. 11. 1971) Karlovy Vary 1:0. (Pro úplnost ještě Chodov 0:0 a Milevsko 0:0.) 

Velký sen, zahrát si nejvyšší soutěž, se splnil. Zasloužily se o to: Jana Sabatová – Jiřina 
Sagarová, Černá H. kap., Šponiárová, Šrámková – Vykouková, Knoflíčková – Havelková, 
Madusioková, Papežová, Andělová. (Sedláčková, Mikešová, Macáková). 

  

K  z á c h r a n ě  c h y b ě l  j e d i n ý  b o d 

Realizační vedení u družstva Slaného je posíleno o pana Miroslava Škrétu. Byl sice slavný 
boxer a trenér boxu, ale do kolektivu pasoval pro svou optimistickou povahu a pedagogické 
schopnosti. Navíc se staral o kondiční přípravu. 

Rozdíl v úrovni I. a II. ligy byl značný. Slánská děvčata neměla žádné posily a neměla ani 
brankářku, která by celek podržela. Teprve v druhé polovině soutěže chytá dobře Pavla 
Veselá. 

Uhrála sice několik sympatických výsledků, ale utrpěla i vysoké porážky. Prohrálo se 
se Spartou 1:6, se Slávií v Praze 5:0, Uhelnými sklady Praha 6:3, Chotěboří 5:1. Dosáhlo se 
i rekordní návštěvy na Střelnici kdy přišlo 1 000 diváků na zápas Slaný – Slávia Praha 1:3 
(branku Papežová). Výhry byly zaznamenány jen nad Slávií VŠ 2:1 v Kaplicích 0:1 
a s Janovem n. N. 2:1. Čtyřikrát se hrálo nerozhodně. Takže Slaný mělo 13 bodů a v 
posledním utkání sezony se rozhodovalo v Českých Budějovicích o druhém sestupujícím. 
Slaný potřebovalo k záchraně vyhrát. Děvčata bojovala statečně, měla převahu i víc šancí. 
Ivana Pišlová nastřelila 2x tyč. Vše marné. Výsledek 0:0 znamenal sestup Kaplic a Slaného. 
České Budějovice se zachránily, když měly o jeden bod víc. 



 

Poslední mistrovské utkání I. ligy v Českých Budějovicích 2. 6. 1973 skončilo 0:0. Na snímku 
nahoře: Perníček, Perníčková, Střesková, Havelková, Macáková II, Suková, Veselá, 
Macáková, Janovský. Dole: Pišlová, Vítková, Šponiárová, Sagarová Jiřina, Šrámková a 
Madusioková. 

  

Sestup se projevil negativně, když nejlepší slánské hráčky Havelková a Madusioková 
přestupují do KOVO Praha. 
Další tři roky hrají děvčata II. ligu. K družstvu přichází jako druhý trenér Ladislav Perníček 
a zdravotnice Jana Střesková. 
Soupeře mají i v druhé lize atraktivní a cestují po celých Čechách (což ovšem stojí nemalé 
peníze). Jen namátkou: Děčín, Sokolov, Karl. Vary, Fr. Lázně, Teplice, Plzeň, Č. Lípa, 
Pardubice, Hradec Králové, Brandýs, Trutnov, Litomyšl, Rakovník, Chodov, Jáchymov. Stále 
se umísťují ve vrchní polovině tabulky. Přicházejí nové hráčky: Blahušová z Blevic, 
Stropková ze Mšece, Pišlová a Šebková z Nového Strašecí, Topinková a Biskupová z Kladna, 
Kinterová z Neuměřic, Suková z Bilichova atd. 

  



 

V roce 1974 v Maďarsku v Debrecénu. Zleva stojí: trenér Janovský, Macáková, Sagarová 
Jana, Suková, Havelková, Stropková, Šponiárová, vedoucí Tóth. Dole: Perníčková, 
Blahušová, Kűnterová, Šebková, Papežová. Uprostřed leží brankářka Veselá. Slánská děvčata 
vyhrála 10:0. 

 

II.ligové utkání v Pardubicích 3. 11. 1974 vyhrálo ČKD Slaný 0:7. Na snímku trenér 
Perníček, Madusioková, Blahušová, Macáková, Levá, Veselá, Suková, Macáková II, vedoucí 
Tóth. Dole: trenér Janovský, sestry Fraňkovi, Stropková, Šponiárová, Šebková, Perníčková, 
Topinková, zdravotnice Střesková. 
Branky střílely: Madusioková 3, Blahušová 2, Stropková a Levá. 

  



 

Milka Štěpánková (Laurenčíková) odehrála za dívčí družstvo jen 10 utkání a pak se vdala do 
Těrchové na Slovensko. 
Ještě si ale naposledy zapózovala na novoročence. 

  

K r á t c e  a  n a  p ř e s k á č k u 

• Od roku 1970 řídil trojstupňové soutěže dívčí kopané přípravný výbor při svazu kopané. 
Mámou pro všechno byla v Praze paní Ujčíková Koubková. Zavedla se ústřední registrace 
hráček. FIFA legalizovala fotbal žen až v roce 1972. 

• Na hřišti SK u Střelnice působil (v době o které píšeme) správce pan Rádl, bydlel zde 
s rodinou. Rádlovi měli pejska Míšu. Míša nebyl vzácné rasy, ale jeho psí IQ bylo značné. Při 
začátku utkání žen prováděl pravidelně rituální obřad, nad kterým řada odborníků ještě dnes 
kroutí hlavou. Těsně před výkopem Míša vběhl do středu hřiště a připravený míč na 
středovém puntíku třikrát popostrčil k východní brance. Po tomto „výkopu“ si teatrálně 
počkal na potlesk diváků a hráček a důstojně odkráčel na svůj polštář pod tribunou. Potom ho 
už míč vůbec nezajímal. 

• Fotbalistky Slaného byly aktivní i při pořádání mnohých kulturních akcí, které klub pořádal, 
aby si vylepšil finanční rozpočet. Dvojice Tóth –  Janovský dokázala zorganizovat mnoho 
tanečních zábav, koncertů (Zich, Štědroň, Michal Prokop, Waldemar Matuška, Turbo), estrád, 
exhibiční fotbaly s Amforou, karnevaly a podobně. Děvčata fungovala v pokladnách, jako 
pořadatelky nebo hostesky. 

• Statistika za 9 let ženské kopané hovoří: 
Nejvíce utkání sehrála Hana Macáková Černá. Celkem 180. Byla u družstva od prvopočátku 
a vydržela do úplného konce. Nejdéle byla i kapitánkou.  
Nejlepší střelkyní byla Květa Havelková 79 gólů, následovaly Papežová 61, Madusioková 36, 
Šponiárová 32, Mikešová 26, Stropková 25, Vykouková 21, Jiřina Černá 18, Blahušová 16, 
Sedláčková 16, Knoflíčková 14, Hana Macáková Černá 14. Dalších 34 děvčat vstřelilo víc 



než 1 gól. 
Celkem se vystřídalo v dresu Slaného v letech 1967–76  82 děvčat. 
Do národní reprezentace ČSR byla povolána Květa Havelková, Věra Madusioková a později 
Helena Blahušová. 

• Mezinárodní styk byl uskutečněn s maďarským klubem železničářů z Debrecénu. V roce 
1974 zajela výprava žen a kombinovaného mužstva mužů do Maďarska. Zájezd v horkém létě 
byl sedmidenní a vydařený nejen sportovně. Slánská děvčata zvítězila 10:0 (v odvetě za rok 
ve Slaném 13:0), když Maďarky nedosahovaly úrovně českého průměru. Akci inicioval a vedl 
Géza Tóth.    

 

Na setkání po 30 letech se v restauraci Na Skalkách v roce 1997 sešlo 25 bývalých fotbalistek. 
Tady jsou někteří z účastníků. Z leva: Květa Bečvářová, Ivana Sedláčková, Táňa Papežová, 
nad ní Géza Tóth, Olina Šůlová Šponiárová, nad ní Hana Macáková Černá, Jaroslav 
Janovský. 

  

D e s e t i l e t í   u ž   n e o s l a v i l y  

Dne 21. března 1974 hrála děvčata ze Slaného v Hradci Králové (2:2) s černými páskami na 
rukávu. Bylo to na znamení smutku, protože 3 dny před tím zemřel nečekaně předseda oddílu 
kopané ČKD Slaný pan Robert Machálek. Pro ně to byla obzvlášť nepříjemná událost, 
protože předseda patřil k jejich příznivcům. Jeho odchodem se značně snížila prestiž děvčat v 
klubu. 

O rok a půl později vyvolal sekretář klubu pan Jiří Hrubý hlasování předsednictva ve výboru 
o zrušení ženské kopané. Jako důvod uvedl snižující se atraktivitu kopané žen, menší 
návštěvy diváků na zápasy a drahé dopravné. Po následném projednání rozhodlo 
předsednictvo o zrušení. 4 hlasy (předseda Richter, Hrubý, Grunvald, Hájek st.) byly pro 
zrušení, 3 hlasy proti (Kopal, Hájek ml., Janovský). 



Tak skončila dívčí kopaná v 70. letech minulého století ve Slaném. 

Některé hráčky ukončily činnost, zbylé pak odešly s trenérem Perníčkem a Střeskovou pod 
křídla JZD Hořešovice na malé hřiště do Pozdně, kde ještě rok hrály. 

A to je konec epizody jedné party odvážných děvčat, kterým říkali  
S L Á N S K É  A M A Z O N K Y. 

  

Sestavil: 
© Jaroslav Janovský 

 


