Jaký byl osmdesátý rok bohdíkovské kopané ?
Jaký byl uplynulý rok 2013 na poli fotbalovém? Mimo to, že jsme si připomněli a
zavzpomínali na svůj původ, vznik a celkový rozjezd, na jakési uvedení do života fotbalového klubu v
Bohdíkově, tak se nestalo vlastně nic zásadního, rozdílného oproti jiným rokům. Zase jsme kupodivu
hráli kopanou, někdy nakopávanou, zase létaly vzduchem chvalozpěvy i zklamané žalmy na hlavy
hráčů, rozhodčí dostali svou dávku „díků“, trenéři nám zestárli o nějaký ten rok navíc a jinak jsem
zaznamenal už jenom samá pozitiva a fanouškovskou jistotu. Udělám tedy suma-sumárum loňska: co,
kdo, jak, kde udělal to, s tím a proto, aby to bylo uděláno pro nás, protože to či ono se občas udělat
musí, aby to tam potom fungovalo jak má.
Stav členské základny ke konci roku 2013 je cca 150 členů a pořád se to mění, kumulace
hráčů i ostatních přispívatelů je v neustálém pohybu, ale plus mínus se kolem tohoto čísla
pohybujeme. Organizačně-ekonomickou oblast bděle střežil a měl pod kontrolou 9-ti členný výbor ve
složení Janků Petr, Diviš Jirka st., Janků Jirka, Reichl Karel, Musil Olda st., Hlavatý Jakub, Vinkler
Franta, Reichl Pavel a Krátký Radek. Od tohoto roku vystřídal ve výboru Radka Krátkého Michal
Kvapilík, který jistě přinese svěží vítr do našich bafuňářských řad. My, vedení, diskutujeme,
plánujeme, zajišťujeme, tedy pracujeme tak, aby vše směřovalo k jednomu cíli: odehrát všechna
mistrovská utkání sezóny, mít dostatečný počet hráčů v přihlášených mužstvech do sezóny, zaplatit
všechna potřebná vydání, uhradit všechny faktury včas, udržovat v života schopném stavu celý areál
oddílu, občas udělat něco nového a hlavně nakládat s financemi tak, aby nebyl oddíl zadlužen a byl
schopen fungovat zdravě.
Ne všechno probíhalo během roku hladce a bez překážek, hlavně co se týče hráčské základny,
ale i toto jsme s malými obtížemi zvládli. Plán činnosti na daný kalendářní rok, který s velkou pýchou
předkládáme a dáváme na vědomí svým členům, se snažíme dle možností plnit na minimálně 100% .
Nějaké to procento nám ubírá a menší odchylku od původního nám způsobuje převážně nedostatkem
potřebných financí a volného času nebo nutné zařazení jiné akutní akce z oblasti hlavně údržby a
oprav. Co se týče sportovního zaměření oddílu, tak bylo odehráno ve všech kategoriích přes 120
utkání a to je pěkný ranec a hodně kopaček na hřišti. Ale není se čemu divit. Na jaře jsme měli 4
manšafty v soutěžích a na podzim 5. To je možná ta nejdůležitější změna oproti minulosti, kdy jsme
tolik týmů nemívali. Mimo mistráky jsme ještě pořádali okresní turnaj žáků, prázdninový turnaj v
„malé kopané“ a měli jsme i sportovní odpoledne plné přáteláků k 80.výročí založení kopané v
Bohdíkově, jak avizoval nadpis tohoto článku. Vše se vydařilo a všichni byli spokojeni. Mínus bych
napsal jen k přichystanému setkání v kulturním domě právě k výročí 80.let Naší kopané, které se
nesetkalo s takovou návštěvou, vlastně téměř žádnou, jakou jsem alespoň já, zbytečně aktivní
předseda, čekal. Nezájem sportovců, fanoušků, pamětníků o předloženou historii i současnost je dána
asi dnešní uspěchanou dobou, jinými zájmy, nedůležitostí akce, špatným termínem, nevím. Jak se říká
„Někdy možná méně znamená víc“ a „Přílišná aktivita nemusí náležitě přinést kýžené ovoce.“ Ale co
už, historii jsme si připomněli a teď zase hleďme kupředu.
Byť jsme oddíl sportovní, zaměřený na kopanou, kultura a dělání kultury nám není cizí a
plánované kulturní akce plníme do puntíku. Začátek nového roku vždy okořeníme pořádáním již
tradičního a hojně navštěvovaného sportovního plesu, po kterém s měsíčním odstupem následuje
předjosefovská zábava nebo také Vítání fotbalového jara, také v kulturním domě. V průběhu roku pak
okořeníme volný čas sérií pozápasových diskoték, které také s oblibou patří k našemu oddílu. Poslední
kulturní akcí sezóny nebo spíše posledním setkáním gurmánů, příznivců a přátel našeho klubu je
oblíbená listopadová akce „Zabíjačka aneb mastná huba na hřišti“. Kulturní referent může čekat
pochvalu za odvedenou práci. Škoda jen, že žádného zatím nemáme, byl by dozajista na sebe pyšný.
Uspořádat tu či onu akci, jako i přichystat to nebo támhle to k zápasu nebo opravit toto, aby to zase
fungovalo, nejde bez obětavých a taky trochu pracovitých rukou. Je to už možná ohraná písnička, ale
té práce je za celý rok mraky. Loni jsme nic zásadního nebudovali, nerekonstruovali, ale i tak to byl
velký ranec oddělaných hodin. Díky Vám všem ženám za pultem, sekáčům, uklízečům, pořadatelům,
údržbářům i podržtaškám, prostě všem, kteří aspoň hodinku či dvě mákli pro oddíl. Poslední, ale

důležitou oblastí, o kterou se bedlivě staráme, jsou finance, důležitý to faktor života oddílu. Kromě
výdělků z našich akcí a prodejů při zápasech, oslovujeme firmy a soukromé podnikatele, uháníme
okres i kraj a jsme vděčni a Děkujeme Všem, kteří věnují nějakou tu korunku do naší pokladničky,
aby bylo na živobytí jednoho známého oddílu s 80-ti letou tradicí a aby bylo třeba i trochu navíc.
Je tady další rok, zase se bude tančit a zpívat, zase se bude fandit a nadávat, potečou potoky
piva a potu, z udírny opět zavane libá vůně bůčku a klobás, tráva se zazelená a jitrničky a tlačenka se
zase povede. Těšíme se na Vás.
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