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Otázky pro...
Marcela CHARVOTA, předsedu TJ
Sokol Velký Týnec, člena výboru
fotbalového oddílu

Co nového ve fotbalovém oddílu
TJ Sokol Velký Týnec? Je pravda,
že nebyly do soutěže přihlášeny
žákovské oddíly? Pokud ano,
v čem spatřuješ příčinu nezájmu
malých kluků o fotbal a sport
vůbec?
V úvodu bych chtěl jménem vedení
oddílu kopané poděkovat starostovi
za otázky, které občanům Velkého
Týnce přiblíží dění v oddíle. Zadání obsahuje tři otázky, proto bych si dovolil
odpovědět postupně na každou
zvlášť.
1. Vedení oddílu kopané Sokol Velký
Týnec doznalo v letošním roce několika změn. Na začátku roku složil svou
funkci předsedy oddílu pan Jindřich
Pospíšil. Protože Jindra byl motorem
úprav areálu v posledních letech,
jsme rádi, že přestože nefiguruje ve
vedení oddílu, nadále nám do jisté
míry pomáhá. Využíváme jeho kontaktů v oblasti sponzoringu, dále pak
kontaktů ve vedení okresního i krajského fotbalu a jiných oddílech. Dále
pokračuje v udržování internetových
stránek a v propagaci našich akcí.
Přestože je to člověk, který má v obci
spoustu kritiků, je potřeba říci, že bez
něj by areál fotbalového oddílu nikdy
nevypadal tak uspokojivě, jak vypadá.
No-vým předsedou oddílu se stal pan
Lubomír Vereš. Dále byl do vedení
přijat pan Tomáš Ehrenberger. Během
prázdnin opustil vedení pan Jan Žádník. V letošním roce jsme se zaměřili
na vylepšení tréninkové plochy. Před
prázdninami proběhlo její komplexní
ošetření. Nyní po vydatných deštích
se plocha konečně vydatně zazelenala, trávník zhoustl a tréninky začaly
být příjemné. Přesun části tréninkových jednotek na vedlejší plochu vedl
ke zlepšení stavu hlavního hřiště, které nám v současné době závidí prakticky každý, kdo do Týnce přijede hrát.
Další větší akcí je zahájení výstavby
tribuny na protilehlé straně. Využili
jsme starou konstrukci pořízenou
z Nových Sadů. Možná se zdá, že výstavba pokračuje pomalu, ale je potřeba si uvědomit, že veškerou činnost kolem hřiště provozuje několik
málo lidí ve svém osobním volnu,
a tudíž nelze očekávat tempo, které
by jistě mohla předvést dobře zaplacená firma. Tímto vyzývám kritiky
tempa výstavby, aby se přihlásili.
Rozhodně se nebudeme bránit dobrovolné pomoci při výstavbě. Představou je tribuna pro cca 80 diváku se
zakrytím lehkou stříškou. Rovněž zadní stěna tribuny by měla být zakryta,
tudíž diváci budou chráněni proti podzimním větrům z týneckých polí. Naším snem je doplnění vybavení areálu
o centrální závlahu na hlavním hřišti,
poté přemístění stávající mobilní zá-

vlahy na hřiště vedlejší. Dalším vylepšením areálu by bylo zbudování hřiště s umělou trávou v prostorách volejbalového kurtu, který přestal využívat
oddíl odbíjené. Bohužel k těmto investicím nemáme v současné době dostatek financí, ale věříme, že v blízké době
dojde i na tyto změny. Poté bychom
mohli s areálem být všichni nadmíru
spokojeni.
Po stránce sportovní hrají muži nadále
1. B třídu, dorostenci pokračují v krajském přeboru. Je nutno si uvědomit, že
se jedná o poměrně vysoké soutěže
s kvalitními soupeři. Většina oddílů
v těchto soutěžích hospodaří s mnohem většími rozpočty, mají v zádech
sponzory, kteří do oddílů vkládají finance v řádech deseti až statisíců.
Prakticky všechny oddíly v této soutěži
hrají s velkým množstvím tzv. cizích
hráčů, kteří jsou placeni apod. Náš
oddíl nemá zdaleka takové prostředky.
Sice část kádru tvoří přespolní hráči,
nicméně filosofií oddílu je postupně do
týmu zařadit mladé hráče, odchovance oddílu. Již v letošním roce hrají
v A týmu mnozí hoši z ročníků 1993,
1994, kteří ještě jako dorostenci vykopali postup do krajského přeboru. Toto
postupné omlazování nese riziko nevyrovnaných výkonů. Je potřeba dát mladým čas. Není možné si ve věku 19 let
zvyknout na hru v I. B třídě během několika málo zápasů. Proto mě mrzí
chování a ohlasy mnohých Týnečáků,
bývalých fotbalistů a rádoby fanoušků,
kteří nadávají mužstvu, místo aby jej
podpořili. Někteří se rovněž nezdráhají
napadat členy výboru, že pohřbívají
týnecký fotbal. Mám pro tyto experty
jeden vzkaz: podívejte se, jaký máte
v Týnci areál, podívejte se jak vysokou
soutěž hrají muži i dorostenci, povězte,
čím jste přispěli v posledních cca 10 letech (ničím!) - potom mluvte. A pokud
se chcete nadále chovat jako doteď,
radím vám, nechoďte na fotbal, nestojíme o vás!
2. Ano, v letošním roce nebyla přihlášena družstva žáků do žádné soutěže.
Situace se vyhrotila již v jarní části sezony 2012/2013. Na podzim vedl žákovská družstva zkušený trenér p. Roman Dulin, který v minulých letech
vedl úspěšně hochy ročníku 1997
a mladší. Podzim odehráli vcelku uspokojivě, přestože na některé zápasy
přišlo málo hráčů. Bohužel v průběhu
zimní přípravy v tělocvičně chodili na
tréninky celkem 2-3 hoši ze dvou družstev. Pikanterií bylo, že ti, kteří se
omluvili pro nemoc, se ve stejnou dobu
proháněli na bruslích po kluzišti. Trenér
situaci vyhodnotil jako neúnosnou a od
vedení žáků odstoupil. Výbor se pokusil situaci zachránit. Pan Jan Boháč,
bývalý dlouholetý trenér naší mládeže,
se ujal objíždění rodičů, přesvědčování
hochů. Bohužel přes sliby se na přípravě scházelo minimum hráčů. Proto
jsme museli navzdory pokutě, kterou
jsme obdrželi od svazu, odhlásit družstva v rozehrané soutěži. Obdobná peripetie proběhla o prázdninách, ale
bohužel hochů ochotných se účastnit
soutěže bylo tak málo, že jsme neměli
jistotu obsazení týmu ani pro malou
formu kopané. Proto jsme byli nuceni
po mnoha letech rezignovat na obsazení žákovské kategorie. Je to velká
škoda, protože jsme hráli v krajské
soutěži, kterou není až tak jednoduché
vybojovat na hřišti.
Opět i v této věci slyšíme mnohé kritiky, kteří vyčítají výboru nečinnost.
Zde je odpověď: pan Boháč navštívil
mnohé rodiče, kteří se dušovali, že
jejich ratolesti budou hrát. Poté se hoši
neobjevili na žádném tréninku. Oddíl
se snažil dohodnout s okolními oddíly

(Grygov, Tršice) na takzvaném střídavém startu hráčů. Protože jsme hráli
vyšší soutěž, mohli jejich hráči hrát
o víkendu jak za domácí oddíl, tak
u nás. Z důvodů mě nejasných však
tyto oddíly se střídavými starty nesouhlasily a nutily hrát jejich chlapce
v nejnižší soutěži. Dále jsme před letošní sezónou připravili náborovou
akci, která byla oznámena ve škole.
Účast byla nesmírná - nula. A pro zajímavost, situace v mládežnické kopané
je obdobná napříč okresem. V letošním
roce nebyl okresní fotbalový svaz
schopen ustanovit soutěž žáků na velké hřiště. Hraje se pouze tzv. minifotbal na polovinu hřiště s menším
počtem hráčů. Ale tyto argumenty naši
týnečtí mudrlanti nechtějí slyšet a pořád si melou tu svou.
3. Proč je tak malý zájem dětí? Důvodů
je spousta. Pokusím se vybrat ty nejdůležitější. Doba, která je uspěchaná,
přetechnizovaná. Děti sedí celé dny
u počítače a jít na fotbal je neláká. Rodiče na ně nemají čas a jsou rádi, že
u počítače dají pokoj. Velká nabídka
nových moderních sportů - golf , florbal
atd. ve spolupráci se slabými ročníky
snižuje počet potencionálních fotbalistů. Špatné jméno kopané, poskvrněné úplatkářskými aférami apod. snižuje atraktivitu pro rodiče. Škola, jmenovitě učitelé tělesné výchovy mnohdy rezignovali na to, aby se děti uměly
hýbat. Občas trávím dopoledne sekáním fotbalového hřiště a vidět žáky
základní školy absolvovat hodiny tělocviku v riflích a halenkách mi přijde
úsměvné. A to nehovořím o tom, jak
pak dámy a pánové imitují běh stonožky nebo něco podobného. Mám informace, že každoročně se snižují limity
pro známkování. Vidíme u dětí, že nedokáží ani kotoul. Jak pak mají sportovat? Další kapitolou jsou rodiče. Mám
někdy pocit, že do sportovních oddílů
děti dávají pouze z toho důvodu, aby se
jich alespoň načas a levně zbavili. Zájem o dění v oddíle je nulový. Rovněž
snaha ohlídat, zda dítě opravdu na trénink přijde, je také nulová. A ne v poslední řadě je nutno si uvědomit, že
pokud dítě bude hrát kolektivní hru,
znamená to upravit víkendy s ohledem
na zápasy. Absence každý druhý týden
z důvodu rodinných akcí pak narušuje
fungování týmu a škodí i ostatním hráčům.
Aby informace nebyly jenom pesimisti-

cké, chtěl bych upozornit, že velkou
nadějí našeho oddílu jsou nejmladší
hoši. Přihlásili jsme letos poprvé do
soutěže družstvo mladších benjamínků. Na tréninky chodí zatím dostatek chlapců, jejich počet se navíc neustále zvyšuje. Hoši jsou velmi šikovní.
Pod vedením pánů Jana Koutného
a Pavla Kovaříka dělají pokroky doslova před očima. Sice zatím prohrávají,
ale je nutno říci, že jsou v soutěži
věkově zdaleka nejmladší a fyzicky
nejmenší. A již dnes hrají vyrovnané
zápasy i s oddíly, jako je Holice. Jsou to
chlapci ročníků 2005 – 2007. Chtěl
bych další chlapce těchto ročníku,
kteří by měli zájem hrát fotbal, srdečně pozvat k trénování, možno i ročník
2008. Dokud počasí dovolí, tréninky
benjamínků se konají v pondělí a středu v čase 16:00 – 17:30 hod.
A abych pouze nekritizoval, je potřeba
říci, že na družstvu mladších benjamínků je vidět velký zájem rodičů,
kteří s chlapci jezdí na každý turnaj
a hlasitě povzbuzují. Vyzývám škarohlídy, kteří kritizují týnecký fotbal, ať
se někdy přijdou na nejmenší podívat.
Až uvidí jejich zápal, nadšení, bojovnost, možná změní názor.
Co říci závěrem. Je smutné, že celý
chod oddílu leží na ramenou čtyř lidí
z výboru. Možná neděláme vše ideálně, možná nejsme dostatečně rychlí.
Alespoň se snažíme něco dělat. Už
jsem zaslechl, že fotbal vedou náplavy, a proto jde ke dnu. Já si osobně dno
představuji jinak než krásný areál
a krajské soutěže obou družstev, ale
asi je to věc názoru. Problém je spíše
v tom, že rodilí Týnečáci jsou líní něco
udělat a umí jen kritizovat a pak musí
bohužel fotbal vést náplavy. Pánové
kritici, pojďte, my na svých funkcích
nelpíme, my vám je klidně předáme
a můžete se pak ukázat. Naštěstí ne
všichni jen kritizují, ale jsou zde vždy
ochotni Jindra Pospíšil a Petr Kovář,
kteří často vypomohou. Proto prozatím fungujeme. Ale vyzývám tímto
každého příznivce týneckého fotbalu,
který je ochoten pro fotbalový oddíl
něco udělat, aby se ozval. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Zájemci o trvalejší spolupráci jsou vítáni i do vedení
oddílu.
Ještě jednou děkuji starostovi obce za
prostor k vyjádření názoru a za podporu, kterou fotbalovému oddílu obec
každoročně poskytuje.
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Fotbalové hřiště prošlo v létě rekonstrukcí

