
Historie klubu je započata rokem 1969. U založení fotbalového oddílu stáli pánové Karel Kakaš a Josef 

Stryja. Za dobu existence týmu se vystřídalo několik předsedů, historicky prvním byl pan Stanislav Bača. 

Správa oddílu byla změněna až roku 1976, kdy organizaci a řízení klubu převzal pan Václav Říha. 

Současným předsedou oddílu je pan Josef Hudrik.

První turnaj pořádaný klubem TJ Rusín se uskutečnil v roce 1972. Zúčastněnými mužstvy byli, kromě 

domácího týmu, Sokol Třemešná, TJ Krásné Loučky a TJ Svobodné Heřmanice. Jako vítěz vyšel z tohoto 

klání TJ Krásné Loučky. Hráči Rusína obsadili 3. místo. V následujících

příliš nedařilo. Snaha a píle se projevila 

4. místě. Za největší úspěch klubu je však považován soutěžní ročník 1981/1982, kdy Rusín postoupil ještě 
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V roce 1999 byl u příležitosti 30. výročí klubu TJ Rusín pořádán turnaj, kterého se zúčastnil tým domácích a 

dále týmy z okolí, kterými byli Slezské Rudoltice, Sokol Bohušov a Gadzowice. Pro Rusín turnaj skončil 

velice úspěšně, získal 2. místo. Bez jediné porážky si 1. místo odvezlo polské mužstvo z Gadzowic. 

 

 

Od roku 2003 se každoročně koná Memoriál Pavla Vendolského. V prvním roce se na hřišti TJ Rusín utkala 

mužstva domácích, domácích nad 35 let, Slezských Rudoltic a Gadzowic. Z klání vyšel jako vítěz tým 

domácích. 

 



V roce 2009 byl uspořádán turnaj k oslavě 40. výročí založení Tělovýchovné Jednoty Rusín, který se stal jak 

příjemným zápasem domácích a přizvaných mužstev, tak také setkáním mnoha bývalých hráčů. Tento 

slavnostní den s hráči Rusína mohli sdílet také fotbalisté Hynčic a Malých Hoštic. Rusín opět utvořil dvě 

družstva. Vydařila se utkání i doprovodný program, na kterém se pobavili nejen hráči, ale i fanoušci. 

 

 

Koncem roku 2010 nám byly postaveny nové kabiny, na které jsme dostali dotaci. Vyrostl zde krásný 

sportovní areál s možností využití tartanového hřiště. 

 



V soutěžním ročníku 2014/2015 se Rusín umístil na krásném 4. místě a vyrovnal tak druhé nejlepší 

umístění v historii klubu z let 1979/1980. 

 

 

Klub mál pro své fanoušky připraven fanshop, kde se dá zakoupit mnoho krásných předmětů s logem 

klubu. Na internetových stránkách www.tj-rusin.mzf.cz, naleznete mnoho informací o našem klubu. 

 


