Poválečná historie tělovýchovy a sportu ve Vroutku – výpisky z kroniky obce
Bezprostředně po konci 2. světové války na přelomu let 1945/46 založili členové oddílu Revolučních gardy
Černý lev sportovní fotbalový klub stejného jména. Vedl je k tomu hlavně kromě radosti z pohybu i pocit
sounáležitosti s novým domovem a vytvoření dobrých mezilidských vztahů. Hrálo se na fotbalovém hřišti
u lesa. O soupeřích a výsledcích zápasů není bohužel nic známo. 9. března 1947 byla založena tělocvičná
jednota Sokol. Do vedení byl zvolen náčelník Quido Pavlíček přednosta stanice ČSD a náčelnice Marie
Runtová. Začalo cvičit 18 mužů, 12 žen a řada žáků. Nejdříve v bývalé německé škole (dnešní budova
2. stupně) na nářadí po Němcích (bradla, můstek, kůň) a darovaném nářadí Vinohradského Sokola (kůň
a dvě kozy). Později cvičení Sokola i školnímu tělocviku sloužil sál hostince “U Pešků“, dnešní sál
Kulturního domu. Nářadí se ukládalo za oponou, problémem byla hygiena i vytápění v zimě. V červnu
1947 se na oslavě Dětského dne poprvé veřejně představili Sokolové na školním dvoře za starou německou
školou. Cvičili prostná, na švédské bedně a hráli odbíjenou. 27. května 1951 se konal „Sokolský den“.
Na velkém fotbalovém hřišti se dopoledne plnily disciplíny Tyršova odznaku zdatnosti. Odpoledne
se na školním hřišti cvičilo, žáci dorostenci a dorostenky i dospělí. Exhibičně se i boxovalo. Nakonec
se na velkém hřišti hrál fotbal se Sokolem Rakovník. Při oslavách MDD 1955 a 1956 předvedli žáci školy
veřejnosti nacvičené spartakiádní skladby. V 2. polovině 50. let měl Sokol Vroutek kolem 60 členů ve
třech oddílech kopané, aktivních a úspěšných cyklistů-krasojezdců (přeborníků kraje, jedné mistryně
republiky a další na předních místech) vedených Janem Bláhou a družstva žáků a žen. Muži necvičili,
na 2. celostátní spartakiádu nacvičovala škola a ženy. Prostorové a materiální podmínky pro sport se
za 15 let po válce příliš nelepšily. Fotbalové hřiště mělo nevyhovující kabiny, chyběla tělocvična. K sálu
KD přibylo přísálí, zvětšilo se jeviště s hereckými šatnami. Celkově byla činnost tělovýchovné organizace
slabá. Na počátku 60. let Sokol usiloval o větší členskou základnu i bohatší činnost. 9. května 1961 se
konal 1. ročník žákovského turnaje v kopané “Turnaj vítězství“ s účastí 8 družstev z lounského okresu.
V roce 1962 postoupil oddíl kopané do okresního přeboru, třebaže už tehdy existovaly současné
nedostatky, chyběl systém, pravidelnost a náročnost tréninků, majetek postrádá péči, kabiny chátrají,
není základní hygienické zařízení. Až za deset let došlo na opravu kabin. I přes špatnou tréninkovou
morálku se více než pět let udrželi fotbalisté v okresní soutěži, třebaže ve spodní polovině tabulky.
Horká půda byla při výjezdech i domácích zápasech. Soupeři i diváci hráčům nadávali „Sudeťáci“, naši
za nimi nezůstávali pozadu, dokonce jsme měli na 2 zápasy uzavřené hřiště. V březnu 1966 po generální
opravě a modernizaci budovy B se začala uskutečňovat svépomocná výstavba nového školního hřiště,
nákladem 28 tisíc korun a odpracováním na 3 tisíce brigádnických hodin zdarma. Na MDD 1967 bylo
slavnostně předáno dětem do užívání. V 70. letech patřila TJ Sokol Vroutek k nejaktivnějším zájmovým
organizacím v obci. Předseda Jindřich Bureš s obětavými funkcionáři jako byl Jaroslav Vokoun, Jiří
a Antonín Chaloupecký a dalšími se pustili v roce 1971 do adaptace a modernizace kabin na fotbalovém
hřišti, včetně přístavby, rozvodu teplé a studené vody. V roce 1972 byla dokončena, odpracováno bylo
na 1800 brigádnických hodin. Patronát nad TJ Sokol převzal závod DESTA a tělovýchovná jednota pak
nesla název TJ Sokol Desta Vroutek. V roce 1975 se fotbaloví žáci pod vedením J. Bureše stali okresními
přeborníky. V roce 1976 měla celkem 4 aktivní oddíly. Fotbalové A mužstvo se omladilo, zlepšilo kázeň
a bylo po podzimní části v čele okresního přeboru, stejně jako dorostenci, žáci byli druzí. Oddíl stolního
tenisu s deseti členy byl druhý v okresním přeboru, třebaže trénoval a hrál v nevytopeném sále KD. Oddíl
odbíjené vybudoval v areálu ZDŠ antukové hřiště a probojoval se na 4. místo v okresním přeboru.
Posledním oddílem byla základní tělesná výchova žen a dívek. V roce 1977 A mužstvo oddílu kopané
zvítězilo v okresním přeboru a postoupilo do krajské soutěže - 1. B třídy. V tomto roce začala velká,
rozsáhlá a náročná stavební akce, úprava a modernizace fotbalového hřiště. Bylo vybudováno travnaté
hřiště, tréninkové hřiště, moderní kabiny se sociálním zařízením a společenskou místností, oplocení
areálu, krytá tribuna a parkoviště. Dřívější nerovný povrch hřiště měl výškový rozdíl téměř dva metry,
chyběla místa k sezení pro diváky. Bylo nutné přemístit 10 tisíc kubíků zeminy z, které vzniklo tréninkové
hřiště. V roce 1979 byla rekonstrukce ukončena. Po dobu prací a zatravnění se hrálo na náhradním hřišti,
které bylo vybudováno na vedlejším, dnes již zastavěném, poli. V roce 1977 zahájil také činnost oddíl
jazzgymnastiky. V roce 1979 měla TJ Sokol Desta Vroutek 160 členů, ale aktivně činných a obětavých
sotva polovinu, celkově docházelo k útlumu činnosti. Skončila jazzgymnastika, v A mužstvu kopané
poklesla tréninková morálka a v podzimní části OP skončili na spodních místech tabulky. Žáci pod
vedením Jiřího Chaloupeckého byli v čele skupiny, výkonnostně poklesli dorostenci. Stejně tak oddíl
stolního tenisu, nepravidelně a jen v zimě byl činný oddíl ZRTV, v oddílu volejbalu se projevoval
generační problém. V letech 1978-79 se naplnil dlouholetý sen školy i veřejnosti, výstavba tělocvičny.
Byla napojena na školní budovu a od roku 1980 je v provozu a od počátku ji využívá i TJ Sokol.

Do 80. let vstoupil TJ Sokol se střídavými úspěchy. Novým předsedou se stal Jan Hamouz. Nejlépe
se dařilo žákovskému fotbalovému družstvu, které v roce 1981 vyhrálo soutěž a stalo se přeborníky
okresu. Pro generační problém, odchod hráčů do starší kategorie a chybějícímu doplnění kádru odmítli
postup do krajské I. A třídy. V roce 1982 citelně ubylo členů, ze 160 zůstalo 97. Pracovaly jen 3 oddíly,
největší fotbalový se třemi družstvy. Žákovské radikálně omladilo a díky dobré trenérské práci bylo na
podzim v popředí tabulky, velmi dobře si vedli i dorostenci, ale A mužstvo dospělých skončilo v okresním
přeboru po podzimu ve spodní části soutěže. Oddíl volejbalu byl 3. v okresním přeboru a založil družstvo
žákyň, které bylo 5. Dalším oddílem byl oddíl kulturistiky, založený v roce 1980, který si v roce 1982
vybudoval svépomocí vedle kabin fotbalistů svou posilovnu a vytvořili si tak dobré materiální podmínky.
Dalším výraznějším úspěchem vrouteckého fotbalu bylo vítězství dorostenců v okresním přeboru v roce
1985. V roce 1988 skupina členů vytvořila další novou tělovýchovnou jednotu zaměřenou na volejbal
a tenis. Předsedou se stal J. Hlavsa a patronát převzaly Drůbežářské závody. Plánem byla výstavba
vlastního sportoviště Pod Hájem na pozemku od státního statku. Zůstalo však jen u plánů. Sport na
vesnici je i záležitostí ekonomickou, chybějí peníze. Žáci fotbalového oddílu hrající okresní přebor
působili proto od 1. září 1989 pod hlavičkou JZD Blšany a od 1. října vstoupil do této integrace celý oddíl
kopané, pozdější název byl FK Chmel Blšany. Oddíl ZRTV žen se zaměřil na aerobik a nácvik spartakiádní
skladby. Také oddíl volejbalu měl jen družstvo žen, malý oddíl kulturistiky tvořili většinou mimo vroutečtí
členové. V roce 1991 se odtrhl od TJ i oddíl volejbalu, zbyly jen oddíly karate a kulturistiky s převážně
přespolními členy a oddíl ZRTV s deseti členkami. FK Chmel Blšany byl jediný partner ochotný krýt
materiální a finanční nároky na činnost vrouteckých fotbalistů. Úspěšní byli vroutečtí žáci, jako Blšany B,
trénovaní J. Chaloupeckým ml. a V. Hessem, kteří se na jaře stali okresními přeborníky. Dorostenci také
jako Blšany B vedení J. Chaloupeckým a S. Salačem byli po podzimu na 3. místě OP a na jaře 1992 vyhráli
svoji skupinu a ve finálových zápasech zvítězili nad Slavětínem a stali se okresními přeborníky. Dospělí
vedení F. Hanusem a I. Štérem byli na 6. místě OP. Odbíjenkáři vyhráli jarní soutěž okresního přeboru,
ženy obsadily v konečné tabulce 2. místo. K 30. 6. 1995 skončila spolupráce mezi fotbalisty Vroutku
a Blšan a od nové sezony 1995/96 zahájil činnost FK Vroutek. Obec mu do začátku přispěla jednorázovou
finanční výpomocí (5. tisíc Kč) a začala financovat správce hřiště. V roce 1996 byl sportovní areál
převeden podle usnesení OZ na fotbalový klub a na jeho činnost mu obec přispěla finanční částkou
30 tisíc Kč. 8. května byl obnoven tradiční turnaj v minikopané. U příležitosti 50. výročí založení
fotbalového oddílu se 12. 8. 1996 uskutečnilo utkání mezi FK Vroutek a Internacionály, bývalými
reprezentanty Československa A. Panenka, Fr. Veselý, Z. Hruška, Fr. Chovanec a další). Utkání skončilo
vítězstvím internacionálů 10:3, branky domácích vstřelili J. Dombrovský 2x a Jar. Balák. Pro tuto
příležitost bylo vybodováno WC pro diváky, které financovala obec. V následujícím roce A mužstvo
vyhrálo svoji skupinu III. tř. a postoupilo do okresního přeboru. Oddíl mění název na FK Stojko Vroutek,
předsedou zůstává Libor Koliha, trenérem lubenecký Vl. Beránek. Od tohoto ročníku opět začala hrát
mládežnická družstva, která se během posledních let spolupráce s Blšany proměnila v čistě blšanská
mužstva. Začátky byly velmi těžké, žáci dostávali od soupeřů příděly, které je však neodradili
a zlepšovali se zápas od zápasu. Postupně vznikla také přípravka a na několik pokusů dorost, který hrál
pod hlavičkou Kryry B, protože bylo málo hráčů a tak vypomohli hráči z Kryr. V tomto roce založil Václav
Svěrák také oddíl ženské kopané, který hrál II. ligu žen. Ženy hrály první sezonu v Nepomyšli a po roce
přešli do Vroutku, kde hrály pod názvem FFK (Feminy fotbalový klub). V roce 1999 A mužstvo sestoupilo
z okresního přeboru. Téhož roku v létě se vroutecké hřiště s pěkným travnatým povrchem stalo místem
mezinárodního fotbalového utkání prvoligových Blšan a Běloruska za velkého zájmu mnoha místních
diváků i z okolí. 9. srpna 1999 zemřel po těžké nemoci fotbalista a funkcionář Libor Koliha, jehož
záslužnou, obětavou práci a památku bude připomínat memoriál s jeho jménem.
V roce 2000 hrály žákyně FK Vroutek I. ligu a začaly hrát i mladší žákyně a přípravka vedená Lucií
Svěrákovou. V srpnu se konal 1. ročník Memoriálu Libora Kolihy, fotbalový turnaj dospělých. Stejně tak
byla uctěna památka Jiřího Chaloupeckého st., jeho memoriálem žákovského turnaje, který se konal
v červnu již po sedmé. Oba memoriály se konaly i v roce 2001. V polovině soutěže III. třídy C se posílený
Vroutek usilující o postup do OP umístil na 2. místě. Začal fungovat oddíl nohejbalu, který se však
nezúčastňoval žádné soutěže. Při oslavách 100 let okresního fotbalu převzal pamětní list a odznak jako
ocenění své dlouholeté práce pro vroutecký fotbal Jaroslav Vokoun. V roce 2002 vyhrál Vroutek svoji
skupinu III. třídy a postoupil do okresního přeboru. Žáci pod vedením trenérů M. Gašpara a L. Střesky
postoupilo do elitní skupiny OP žáků, kde obsadili konečné 3. místo. Přípravku vedli A. Beer a J. Lízner.
Deváteho ročníku žákovského turnaje, Memoriálu J. Chaloupeckého, se zúčastnily i týmy Dukly Praha
a německého Drebachu. Byla založena rezerva A týmu, mužstvo B hrající III. třídu pod vedením M.
Mlejnka a M. Lauterbacha.

V roce 2003 se závěr fotbalového okresního přeboru dospělých změnil ve střelecké dostihy, protože
skóre rozhodovalo o vítězi OP a postupujícím do krajské I. B třídy. Vroutek v tomto boji na dálku zvítězil
nad FK Louny B, při rovnosti bodů i vzájemných zápasů, o 5 branek. Stal se po roce účinkování v OP hned
jeho přeborníkem a po 25 letech postoupil do krajských soutěží. U obou postupů byl jako trenér Z. Zajíc.
Úspěch vroutecké kopané umocnili žáci pod vedením M. Gašpara a L. Střesky, kteří se také stali vítězi OP
a protože z kádru odešlo minimum hráčů, poprvé v historii vrouteckého fotbalu postoupili do krajské I. A
soutěže žáků. Tragický konec měl 4. ročník Memoriálu L. Kolihy. Při finálovém zápase Vroutek-Kněževes
zkolaboval 43-letý divák a dlouholetý hráč Vroutku Petr Hanus a ani rychlá a odborná pomoc ho už
nepřivedla zpátky k životu. Dále se již nehrálo, turnaj byl ukončen. Konal se už jubilejní 10. ročník
Memoriálu J. Chaloupeckého.
V roce 2004 byl fotbal v obci nejrozšířenější zájmovou aktivitou, ve které působilo na 100 hráčů
a funkcionářů. A mužstvo se udrželo v I. B třídě dvě sezóny, v roce 2005 sestoupilo do okresního přeboru.
Po zrušení B mužstva a jejich sloučení krize pokračovala a tým po roce sestoupil do nejnižší okresní
soutěže, odkud se pokouší o postup zpět. Žáci působili v krajské soutěži rovněž dva roky, kde v prvním
roce obsadily střed tabulky a v druhém roce velmi pěkné 5. místo. Ovšem poté nastal opět problém
vesnické kopané, generační. Většina týmu končila v žákovské kategorii a tak jsme soutěž přenechali
druhému týmu přeboru lounského přeboru-Podbořanům. V současné době působí tento tým úspěšně již
druhým rokem v dorostenecké soutěži, sdruženém okresním přeboru Chomutova a Loun. Ženy ve Vroutku
ukončily působení v roce 2005 a přesunuly se do Kryr, kde nyní hrají III. ligu žen pod hlavičkou SK
Havran Kryry. V roce 2006 oslavil fotbalový klub 60. let své novodobé existence (fotbal se ve Vroutku hrál
s určitostí již před II. světovou válkou, ale scházejí jakékoliv podklady). Oslavy se konaly 5. srpna 2006 a
samozřejmě se slavilo fotbalem. A mužstvo si pozvalo bývalé hráče ligových Blšan (Hogen, Kovář, Rosa,
Bičovský, Bureš J., Kurej atd.), dorost se utkal s dorostem Podbořan a stará garda Vroutku s veterány
Sokola Čistá. Při příležitosti oslav byli oceněni zasloužilí funkcionáři klubu: Jindřich Bureš st., Jaroslav
Vokoun st., Boris Hlaváč, František Hanus a František Schmiedhamer. V současné době působí ve Vroutku
tyto sporty: Fotbal s pěti oddíly (dospělí, dorost, žáci, přípravka a mimo soutěže stará garda), volejbal
(dospělí, žáci), cvičení žen pod vedením paní Dany Bohaté, florbal (rekreačně-bez účasti v soutěžích),
kulturistika (rekreačně).
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