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Prostějov – Již XXVII. ročník Memoriálu Gustava Frištenského v zápase řecko-římském 
bude pořádat zápasnický oddíl TJ Sokol I Prostějov v prostějovské sokolovně v sobotu 18. 
října, se vzpomínkami na první vyznavače tohoto sportovního odvětví, kteří zakládali 
zápasnický klub v Prostějově před 110 lety, v roce 1904. Není bez zajímavosti, že titul mistra 
sportu byl Gustavu Frištenskému předán v roce 1957 právě v prostějovské sokolovně. Když 
odhalovali v Litovli na podzim loňského roku Gustavu Frištenskému bronzovou sochu, setkali 
se tam zástupci prostějovského oddílu se zápasníkovými potomky, synovcem Gustavem 
Frištenským, žijícím od roku 1959 ve Švýcarsku, a s jeho pravnučkou Zdenou Frištenskou 
z Litovle. 
V době před druhou světovou válkou a v jejím průběhu startovali prostějovští zápasníci 
v klubu SK Rolný Prostějov, později dlouhá léta  po křídly Tělovýchovné jednoty Oděvní 
průmysl Prostějov a následně, dodnes, pod hlavičkou Tělocvičné jednoty Sokol I Prostějov. 
Předsedou oddílu je Zdeněk Petržela, místopředsedou a vedoucím oddílového webu Marek 
Vychodil. V roce 2004 vydali prostějovští zápasníci k stému výročí trvání činnosti obsáhlou 
brožuru. Následujících deset roků práce a úspěchů prostějovských pokračovatelů chceme 
stručně připomenout v tomto článku. 
V roce 2004 startoval tým seniorů TJ Sokol I na mistrovství světa veteránů v Hradci Králové 
při účasti zápasníků ze čtyř desítek států a prostějovští zápasníci tam reprezentovali Českou 
republiku. Prostějovští potom dosáhli vítězství na Akvasalonu, na mezinárodním turnaji také 
v Hradci Králové i na Memoriálu Gustava Frištenského v Prostějově.  
V roce 2005 vybojovalo družstvo žáků titul mistra České republiky ve volném stylu a také 
titul mistra České obce sokolské. Zlatou medaili přivezlo z mezinárodního turnaje v polských 
Katovicích. 
V roce 2006 dosáhli prostějovští senioři, stejně jako kadeti,  na mistrovství ČR na medailová 
umístění a z mezinárodního turnaje v norském Oslo přivezli Prostějované zlatou medaili. 
V roce 2007 se prostějovští zápasníci s úspěchem zúčastnili Olympiády mládeže v Ústí nad 
Labem, z mezinárodního turnaje v Oslo přivezli zlato i stříbro a na světové soutěži mládeže 
v Holandsku, které se zúčastnili zápasníci z 28 zemí, vybojovali také zlato. 
V roce 2008 si zasloužili Prostějované v Holandsku zlaté a bronzové medaile, družstvu kadetů 
patřil titul mistrů České republiky a na mezinárodním turnaji v Rumunsku dosáhli zápasníci 
TJ Sokol I na zlato a dvě stříbra. 
V roce 2009 vybojovali Prostějovští na mezinárodních turnajích v polských Katovicích i 
v Norsku po dvou zlatých medailích a zápasnický oddíl TJ Sokol I Prostějov získal ocenění 
„Sportovec České obce sokolské“.  
V roce 2010 vybojovalo družstvo zápasníků TJ Sokol I na World Festivalu ve Vídni  stříbro, 
jednotlivcům patřily medaile na  Mistrovství České republiky a úspěšní byli i na 
mezinárodních turnajích v Polsku a na Slovensku. 
V roce 2011 byli junioři TJ Sokol I českými prvoligovými mistry a na prvoligové medailové 
umístění dosáhl i tým seniorů. V hodnocení sportovců v rámci České obce sokolské byli 
oceněni junioři Roman Zajíček, Jakub Pospíšil a Jindřich Krček, senioři Václav Hejčík, Milan 
Karger a Michal Wicha, veteráni Jiří Schuster, Jindřich a Václav Hejčíkové, František 
Nesvadbík, Vojtěch Szilva a Milan Karger, dále vzorný trenér České republiky Jindřich 
Hejčík a zasloužilý rozhodčí České republiky Emil Mackuliak, který už v poslední době 
rozhodcovskou činnost ukončil. 



V roce 2012 se začalo vedení zápasnického oddílu TJ Sokol I Prostějov zaměřovat výhradně 
na zápasnickou mládež v přípravkách kategorie A, B a C. Chlapci se začali zúčastňovat 
turnajů, i mezinárodních, a už se začali vracet domů i s medailemi. 
V roce 2013 i v roce 2014 pokračují prostějovští mladí borci pod vedením trenérů Jindřicha 
Hejčíka, Tomáše Dokoupila, Josefa Nováka a Jana Pelikána na žíněnkách v poctivé a 
cílevědomé přípravě, zúčastňují se řady tuzemských i mezinárodních turnajů a medailových 
úspěchů bohatě přibývá. 
 
 


