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Bilanční suma sumárum bohdíkovského kopačkového roku 2011.       
 

Toto únorové číslo zpravodaje v oblasti sportu není nikterak záživné, nic 

neobjevující, strohé a možná i nejméně čtené. Důvod je prostý. Rekapitulace 

uplynulého roku, našich fotbalových úspěchů i méně zdařilých akcí, našich 

výher i méně zdařilých zápasů, mých osvěžujících i méně zdařilých článků. To 

vše jsme již prožili, uhráli i přečetli, tak proč se k tomu vracet. Ale i přesto si 

dovolím připomenout a z valné hromady vytáhnout pár stěžejních vsuvek 

z našeho fotbalového roku 2011. 

 Našich oddílových členů je 143, což je pěkná sorta lidí stojící po 

předsedově pravici hájící naše barvy, náš klub. Ale i levá strana „obyčejných“ 

příznivců, fanoušků, povzbuzovačů není málo a my jim děkujeme za to, že jsou. 

Máme tři manšafty velké kopané a jeden futsalový. O fotbalovou zábavu máme 

tedy celý rok postaráno. Přesně 73 fotbalových utkání bylo odehráno vloni, 

z toho 64 mistrovských, 5 přátelských a 4 pohárové. Dále 28 mistrovských 

zápasů ve futsale. Utkání, že by to dva nespočítali, ale my to víme přesně. 

Pořádek musí být. Dále pak byl uspořádán turnaj bývalých hráčů a žáků a 

proběhl také již osmý ročník turnaje v malé kopané, který má již svou zaběhlou 

tradici a jeho oblíbenost zejména u našich hráčů nezná mezí. Mezi hráčské i 

mezigenerační sportovní soupeření je to nejlepší oddechnutí si po náročné 

sezóně.  

Jako naše vedlejší, ale velice úzce propojená činnost je činnost kulturní, 

zábavná. Tradičním fotbalovým plesem a předjosefovskopu zábavou začínáme, 

pozápasovými diskovečírky prokládáme a listopadovým vepřobraním končíme 

naši osvětu dobré zábavy a společného družení. Zaběhlé tradice není třeba 

měnit, zvláště když nejsou neobtíž a prostý lid si na ně tak nějak zvyk. 

       Na sportovní činnost je třeba nohou, na tu kulturní trochu hlava a na tu 

poslední, pracovní, nám zbývají jenom holé ruce. Ale musí být pracovité ne ty 

lachtaní. Zase jsme si loni na hřišti mákli. Celkem padla téměř tisícovka 

odpracovaných hodin. Kdo je zaplatí? Nikdo. Všem brigádníkům děkuji jménem 

oddílu za projevenou iniciativu k zajištění chodu oddílu a jeho rozkvětu. Kromě 

snad nikdy nekončícího sekání trávy, celkovému chystání areálu k mistrovským 

zápasům, jsme ještě stihli provést rekonstrukci podlahy v kabině č.1 (žáků) a 

následné doobložení kabiny palubkami a nátěr, opravila se konstrukce houpačky 

a prolízačky v našem dětském koutku, do udírny jsme přivedli vodu, osadili 

udírnu dvojdřezem a průtokovým ohřívačem na teplou vodu a udírnu jsme také 

částečně obložili palubkami. Co čert nechtěl v červenci nás postihla menší 

povodeň, jakožto i celou obec a hřiště i jeho okolí bylo zaplaveno vodou. Po 

jejím opadnutí zůstal nános naplaveného bahna, větví, trávy a dalších věcí. To 

bylo nutné odstranit. Zase další, tentokráte neplánovaná, práce. Hlavní hrací 

plochu jsme zrevitalizovali, tedy nechali za těžký peníz provzdušnit a 

popískovat, abychom mohli na našem pažitu zase sbírat cenné skalpy našich Bé-

třídních soků. O další běžných údržbo-opravárensko-provozních pracích se ani 

zmiňovat nebudu. Je jich další velký balík na další stránku. Jo, ještě Béčko 

zajistilo sběr železného šrotu v obci, dobrá věc pro oddíl i obec samotnou. 
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  A na všechno je třeba finance. Stará to pravda. Oháníme se, sháníme, 

žádáme. Obec, okres, kraj. Na všech frontách rozhazujeme sítě a lovíme dotace, 

příspěvky, dary. Bez nich by bylo jen stěží možné utáhnou tolik mužstev 

v soutěži. Ale snažíme se a jsme vděčni všem institucím a soukromým 

subjektům za jejich finanční přísun a náklonnost.  

     Poděkování je však na místě i také celému oddílovému výboru, všem 

z prodejního kolektivu, všem již zmíněným dobrovolným brigádníkům i těm 

nedobrovolným, organizátorům a pořadatelům, ….. . Všem, kteří v uplynulém 

roce v dobrém pomohli a alespoň malou měrou přispěli k udržení zdravého 

chodu našeho FK. Těšíme se na další společné i společenské setkávání se, 

fandění, brigádničení a zábavování v tomto roce 2012.   

 

                                                      bilanční analytik FK – nesmrtelný Peťa J. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


