LET FOTBALU
V SEDLČANECH
Období 1971–1981
Tatran konečně postoupil do I. B krajské třídy, kde se v dalších
letech pohyboval v popředí a středu tabulky, ale snaha
o postup do vyšší soutěže mu nevycházela. Jednou z příčin
byla špatná práce výboru, kde docházelo k neustálým
personálním obměnám, které ovšem nikam nevedly. Zásadní
změna nastala v září 1973, kdy se do výboru dostali noví
členové, jejichž dlouhodobý přínos pro sedlčanský fotbal byl
nesporný. Úroveň sedlčanského fotbalu se pomalu začala
zlepšovat, jak po stránce sportovní, tak po stránce
funkcionářské.
Nový výbor kladl důraz na systematickou práci s mládeží,
v soutěžích měl oddíl družstva dorostu, starších a mladších
žáků a nově byla založena fotbalová přípravka. Zároveň se
podařilo zlepšit materiální podmínky, a tak největším

„A“ mužstvo 1972–1973

problémem byl nedostatek tréninkových ploch pro mládež.
V sezóně 1977–1978 se podařilo našemu dorostu obsadit
v krajské soutěži krásné 3. místo. V téže sezóně největšího
úspěchu desetiletí dosáhli starší žáci, kteří vyhráli svoji skupinu
krajského přeboru a v následné kvalifikaci skončili na 3. místě
ve Středočeském kraji.
V červnu 1979 se fotbalový výbor rozhodl řešit špatný stav
a nevyhovující rozměry hřiště rozoráním bývalého hřiště
včetně atletických sektorů, čímž se podařilo dosáhnout
dnešních rozměrů 105 x 62 metrů. Celou sezónu museli
fotbalisté Tatranu odehrát na náhradním, nerovném a úzkém
hřišti v Třebnicích. Je ironií osudu, že právě za těchto
podmínek se po letech snažení „A“ týmu dospělých podařilo
postoupit do kýžené vyšší soutěže.

Starší žáci 1976–1977
(postup do krajského přeboru)

Starší žáci 1977–1978
(3. místo v krajském přeboru)

Dorost 1977–1978
(3. místo v krajské soutěži)

„A“ mužstvo 1979–1980
(1. místo, postup do krajského přeboru)

Před brankou Tatranu klečí Vladimír
Kolář, brání Jiří Petera a Petr Herynk

Přípravka 1976–1977

„A“ mužstvo 1977–1978
(3. místo v I. B třídě)

V akci Petr Kuthan, v pozadí Ladislav
Horák a Jiří Petera

