
Rekapitulace „dělání“ fotbalu v roku 2010 po stránce bohdíkovské kopané. 

          

   Také loňský rok nebyl v Bohdíkově výjimkou co se týče naplnění všech plánů, 

slibů a předsevzetí na poli fotbalovém. Snad jen živelná pohroma nebo drastické 

přemnožení krtků může přetnout pevnou šňůru naplánovaných zápasů a akcí místního 

FK. Ale věřím, že s touto případnou nepřízní osudu by si tato parta „starých“ 

ostřílených fotbalových matadorů poradila. Jsou to dobří kluci, makáči, žádní 

ufňukánci, kteří ví co je potřeba dělat, aby to šlapala, ví, kdy je potřeba povolit a kdy 

naopak zase utáhnout. Také loni bylo na hřišti rušno, téměř bez přestávky, mistráky, 

přáteláky, zábavy i společenské akce. Přesně to, na co jsme zvyklí, co máme rádi. 

   Kolik má FK vlastně členů? Dle přesné statistiky 152. Tato stálá klubová přízeň nás 

těší. A možná právě proto jsme jací jsme a děláme co děláme. Hrajeme soutěže: Na 

jaře to byli žáci, dorost a muži, na podzim žáci, muži „B“ a muži“A“. A hrajeme také 

futsal (malou kopanou). Bystrý čtenář jistě zaznamenal změnu mužstev. Po jarní 

sezóně jsme museli ukončit činnost dorostu, ale od podzimu jsme vdechli život 

„Béčku“ mužů. Celkem jsme odehráli 68 mistrovských, 12 přátelských a jeden 

pohárový zápas; malá kopaná odehrála 27 mistrovských a pět pohárových zápasů. 

Turnaj si zahráli bývalý hráči i po sedmé všichni vyznavači malé kopané. To je 

spousta naběhaných kilometrů, prokopnutých i ztracených balónů, spousta lajnování, 

natahování sítí, sekání hřiště i gruntování kabin a spousta špinavých dresů. Tak to 

byla sportovní práce oddílu. Přesuneme se ke kultuře, kterou jako „vedlejšák“ děláme 

také rádi. 1x ples, 1x josefovská zábava, 6x disko, 1x zabíjačka. Kdo by se zlobil. 

Nikdo. Oddíl žije i mimo závěrečná písknutí rozhodčího pod heslem „Neodcházejte, 

pokračujem“. Musíme ovšem občas vzít do ruky i lopatu a krumpáč, šroubovák i 

třináctku klíč, abychom to či ono utáhli, vyměnili, poopravili, vylepšili. Ano naše 

oblíbená brigádnická činnost. Kromě nikdy nekončící nutné údržbě (sekání veškeré 

trávy v areálu, příprava hřiště a kabin, běžné drobné opravy, hrabání podzimního 

napadaného listí,…) byla hlavní akcí loňské roku rekonstrukce sprch. Sprchy jsme 

mohli dělat hlavně díky získání dotace z okresu, o kterou jsme žádali na začátku 

roku. Získali jsme 50.000 Kč a 25.000 Kč jsme dodali z vlastní kapsy. Hlavním 

důvodem rekonstrukce byl havarijní a nestabilní stav stěny mezi sprchou a kabinou 

žáků. Prvním naším úkolem bylo odstranit tuto stěnu, odstranit staré obklady i dlažbu 

a takto vyčištěný prostor jsme předali firmě, která následně provedla celou 

rekonstrukci stěny, vyměnila okno a následně položila novou dlažbu a obklady. 

Sprchy byly předány v termínu a předpokládané kvalitě. V další fázi jsme obložili 

pomocí dřevěných palubek nově vzniklou stěnu v kabině žáků, tak aby i tato část 

vypadala důstojně a pěkně. Čili můžu-li souhrnně říci: plán vytýčený na začátku roku 

jsme splnili.  

   Vše důležité jsem shrnul a v pár větách ukázal to naše „dělání“, co jsme za ten rok 

vymastili, ukázali a dokázali. Možná trochu nezáživné čtení, ale věřte, že jsme se u 

toho „dělání“ párkrát i pořádně zasmáli. A jedeme dál, další kupa zápasů, zábavy, 

candrbálů a „dělání“ fotbalu. 

 

      rekapitulaci sepsal oddílový předák Petr  


