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Sportovní klub Přerov

Dr. Jan Lacina,
nynější předseda

Jest jedním z nejstarších sportovních klubů na Moravě.
Byl vlastně založen již 12. dubna 1899 pod jménem Klub
českých velocipedistů v Přerově. Mimo cyklistiky byl hrán také
tennis a bruslilo se. Když se později u studentů ujal football,
který byl hrán ve Sportovním odboru Akademického klubu,
změněn název na nynější S. K. Přerov, což stalo se 11. března
1908. Ihned stává se Přerov střediskem moravského sportu.
Nejdříve hrálo se pod Kozlovskou ulicí a na vojenském cvičišti.
V roce 1913 podniknuta akce na úpravu hřiště u Michalova,
kdež hráno rok až do války, která přerušila veškerou činnost i v
Přerově. Po skončení války počíná rozmach sportu a také i S. K.
Přerov. Hrálo se přímo v kasárnách, které viděly krásné zápasy
v kopané, házené i závody atletické s velikými návštěvami. V r.
1921 bylo nutno se přestěhovati na malé hřiště u Michalova a v
r. 1923 pak na vlastní stadion u Kapličky. Dnes soustředěn jest
za rybníkem všechen přerovský sport. Šest krásných tennisových
courtů, regulérní atletická dráha, hřiště footballové, pěkná
tribuna, což vše pořízeno svépomocnou akcí družstev. V jejich
čele stáli lékárník Nečas, lékárník Sedlář, dr. Štaffa, dr.

Häusler a j.
Ve footballu náležel S. K. Přerov mezi průkopníky na Moravě. První Moravská odbočka měla svého
sekretáře V. Vignatiho v Přerově. O primát sváděny tuhé boje mezi kroměřížskou Hanou, brněnskou Slavií
a Přerovem. V Přerově hostovali hráči všech moravských měst a
klub podnikal četné zájezdy. Hostili jsme Poláky a skotské
profesionály, mimo mužstev českých. Z tehdejších činovníků
dlužno jmenovati R. Přidala, K. Ratibořského, V. Vignatiho,
prof. Jaroše, red. Friedla, dra Körnera. V době poválečné
soustřeďuje se činnost hanáckého sportu v Přerově, kde zřízena
soudcovská odbočka i župa (dr. Šír, Ratibořský, dr. Lacina,
Lipner, Mašta a j.). V r. 1919 a 1924 získáno župní mistrovství
a z úspěchů poslední doby třeba jmenovati dobytí I. ročníku
Vignatiho memoriálu, v r. 1931 získání dorosteneckého
mistrovství župy a v r. 1933 dobytí Baťova župního poháru.
Předsedou odboru jest mlynář Karel Kryška a členy výboru
Ohera, Mašíček, Mašta, Prokop, Chytil, Petráček, Švihlík,
Ludvík, Kolařík, Weber, Vičík, Fryštacký, Koudelka.
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Odbor lawn-tenisový má značnou autonomii. Tennis hraje
se již velmi dlouho. Nejprve se hrálo za Michalovem a ve
Wurmově ulici, po válce u Michalova a nyní na vlastním
stadionu. Ze společenské hry vyvinul se po válce sport, za nějž se
Přerov vskutku styděti nemusí. Přerov dal čs. tennisu
vynikajícího representanta Ference Maršálka, po jehož odchodu
do Brna se výkon celku poněkud oslabil, ale přece uchováno bylo
postavení v župě, jíž dal Přerov za činovníky své členy. Od
založení Středomoravské župy je Fred Přidal jejím předsedou a
redaktor Kovařík jednatelem. Fred Přidal je také členem výboru
Associace v Praze a red. Kovařík přísedícím. Z velkých úspěchů
uvádíme, že získán byl tennisovým odborem po trojím vítězství
luhačovský pohár a odbor vypracoval se na nejlepší moravský
klub, dostav se v r. 1927 do finále celostátní soutěže Riseleyova
poháru. Jenda Cingroš získal juniorský championát CSR. Velké
mezinárodní turnaje byly vždy společenskou událostí, které
získaly klubu i našemu městu pověsti té nejlepší. Z hráčů
uvádíme dále pí. Plevovou, Mrkvičku, Fr. Přidala, sl.
Karel Kryška,
Hovadíkovou, která dobyla loni titulu juniorské přebornice župy
předseda footballového odboru
v Prostějově, a sl. Filipovou, která vyhrála juniorské přebornictví
letos v Olomouci. Také mistryně republiky pí. Deutschová byla několik let hráčkou S. K. Přerova.
Odbor lehkoatletický založen oficiálně r. 1923, kdy byla zřízena běžecká dráha, a od té doby může se
pochlubiti celou řadou krásných úspěchů. V r. 1926 získal titulu dorosteneckého přeborníka republiky,
jednou byl v této soutěži druhým a dvakrát třetím. Marian Motáň stal se mistrem ČSR v desetiboji a získal
I. ročník Macháčkova memoriálu. V okrsku, jenž má sídlo v Přerově a v němž od jeho založení zastávají
Přerované významné funkce, dosáhl dorost osmkrát přeboru a v r. 1928 dobyl S. K. Přerov všech 4 titulů.
Mimo to byl odbor přeborníkem okrsku v běhu přespolním a silničním. Členové získali v okrsku největší
počet titulů přebornických vůbec. Nejúspěšnějšími byli synové Rich. Polárného, Rudi a Mirek, Mar. Motáň,
Fr. Opálka, Fr. Odstrčil, Jenda Dohnálek a jiní, jichž počet
překročil za prvé desetiletí 1000 cen. Po stránce organisační
jsou v čele Lad. Polame, prof. Čermák, Přidal, Tšpon. Přerovu
svěřeny k pořádání tři celostátní podniky, což svědčí o důvěře
a dobré pověsti odboru.
Odbor kanadského hockeye jest v plné činnosti poslední
dva roky, jelikož v letech dřívějších nebylo vhodného ledu a
kluziště. První rok udržel si odbor svou posici v župě a v r.
1932 získal druhého místa za Prostějovem.
Házená hrána byla hochy i dívkami zejména v době
poválečné a měla nejlepší pověst. S. K. Přerov patřil i zde
mezi úspěšné propagátory této české hry, mezi organisátory a
tvůrce pravidel.
Table-tennis je v Přerově hojně rozšířen, ale pro
nedostatek vhodné místnosti nikdy v klubu nemohl trvale
zakotviti. Klubu svěřeno v r. 1928 pořádání mistrovství
mezinárodního. Před zorganisováním této hry patřili
přerovští hráči Ot. Přidal a Maršálek mezi nejlepší na
Moravě.
Šermířský odbor byl v rozkvětu zejména před válkou
za vedení p. Černého, jenž měl se svými žáky celou řadu
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úspěchů. Nyní teprve v posledních letech došlo k obnově života v odboru a letos pořádán turnaj o
mistrovství Moravy.
Odbor těžkoatletický zřízen byl teprve před několika lety a za krátkou dobu své činnosti získal
značné obliby za vedení bratří Měrků, Šišků, AI. Sagana a j.
Cyklistika byla prvním přerovským sportem a během doby, kdy kolo se stalo více prostředkem
dopravním, ubývalo závodníků jako všude i v Přerově.
Celkem můžeme říci, že S. K. Přerov znamenal vždy a znamená i nyní ve sportu nejlepší třídu. Ve
všech sportech byla úroveň taková, že byla vždy klubu ke cti a městu k ozdobě. S. K. Přerov vykonal za
dobu svého asi 35letého působení pro své město velmi mnoho, ba více, nežli by se povrchnímu pozorovateli
zdálo. Za celou dobu žil S. K. Přerov ve velmi přátelských poměrech s místním Sokolem a D. T. J.,
spolupracoval se skauty a studenty, jimž se zdarma propůjčuje stadion. Mládeži jest hřiště pravidelně k
disposici, pořádají se středoškolské závody, konají se přednášky, kursy, akademie, zábavy. Dorostenecké
otázce věnuje se ve všech odborech plná pozornost, členstva má klub hodně přes 1000. Předsedou jest
MUDr. Jan Lacina, místopředsedou JUDr. Václav Häusler, sekretářem vrchní taj. Mašta, pokladníkem p.
Švihlík, archivářem p. Fryštacký, zapisovatelem p. L. Polame. Ve výboru jsou dále JUDr. Karel Kozánek,
pp. O. Lipner, Vičík. Jednotlivé odbory jsou v ústředním výboru zastoupeny takto: football p. Ludvík,
table-tennis p. Pospíšil, lawn-tennis p. V. Kozánek, hockey p. F. Michna, těžká atletika p. Měrka, lehká
atletika prof. Vlád. Čermák, šerm p. Hlobil a p. Slouka.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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