Vážení fotbaloví příznivci, fotbalová rodino nejen na Jičínsku,
od ledna 2022 vím, že letos chci a skončím ve funkci předsedy OFS Jičín, pouze jsem celé jaro
zvažoval, jestli ihned po skončení sezóny, po připravení sezóny nové, nebo až k 31. 12. 2022.
Zvítězila varianta, že skončím na konci roku a do té doby se budu snažit svoji činnost výrazně
omezit. Skončím oficiálně před valnou hromadou, na které si můžete rovnou zvolit na další dva
roky nového předsedu. Tímto včasným oznámením máte i dost času si ho najít.
Bylo to velmi složité rozhodování, kdy jsem zvažoval všechna pro a proti, protože není
jednoduché skončit ze dne na den a zahodit vše, co jsem společně se svými kolegy dlouho
budoval. Byl jsem předsedou OFS Jičín od roku 2007, předtím jsem 4 roky vykonával funkci
místopředsedy OFS a ještě asi o 2 roky dříve jsem začal na OFS působit v roli obsazováka
rozhodčích. Nebylo to ale jen o funkci předsedy, k tomu jsem vykonával několik dalších
činností, aby okres fungoval. Fotbalu na Jičínsku jsem obětoval velký kus života, a to vše na
úkor svého volného času a na úkor rodiny.
Po celou dobu činnosti mě práce bavila, vždy jsem měl k sobě k dispozici výborné kolegy a
společně jsme dovedli OFS Jičín do naprosto fungujícího svazu.
Zažili jsme spolu doby hezké i složité, ale vše jsme dle mého názoru zvládli. Nebylo to vše
někdy jednoduché, občas jsme se lišili v názorech a pochopení, ale to k fotbalu patří a bez
toho by to ani nebylo ono. Za těch zhruba 20 let uteklo hodně vody, odehrálo se hodně
zápasů, ale asi pro většinu z Vás není překvapením, že u Vás v oddílech jsou většinou jedni a
ti samí funkcionáři, s kterými jsem většinou jednal. Právě Vám všem bych chtěl poděkovat
nejen za většinou vstřícné jednání, ale zejména za tu dlouholetou podporu a spolupráci a za tu
Vaši každodenní činnost ve svých klubech.
Vždy jsem ke všem přistupoval tak, že jsme partneři, ale taky skrz svoji povahu jsem
každému vždy dokázal říct svůj názor pěkně od plic. Vždy jsem se rozhodoval podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí a nikdy jsem nepodléhal určitému nátlaku, že musím něco
udělat podle názoru jiných, pokud jsem věděl, že to pro náš okres není správné. Za svoji
upřímnost a nepodělání se ze všeho jsem si získal spoustu kamarádů, ale i odpůrců, kterým se
nelíbilo, že prostě chci dělat něco jinak, než jak oni si myslí. Kamarádů jsem si vždy vážil a
s odpůrci jsem uměl žít.
Přesvědčení o ukončení mé činnosti v pozici předsedy OFS ve mně dozrávalo delší dobu,
zejména s ohledem na rodinu a volný čas. Ale výrazným aspektem v mém rozhodování bylo
také to, co se dělo před posledními volbami, jakým způsobem se prezentovali a chovali
někteří lidé, to bylo neuvěřitelné. Někteří to mají v sobě dodnes, nechci ale nikoho jmenovat.
Také není normální, jakým způsobem se v dnešní době chovají hráči a funkcionáři nejen vůči
rozhodčím, ale i sami k sobě. Jedinci, kteří nikdy nic neuměli ani nedokázali, pouze blbě
kecat, odrazují spoustu lidí cokoliv dělat. Je to z větší části dané celkovou společností a
domněním, že si všichni můžou dělat vše, co chtějí. Právě všichni ti, kteří pouze kritizují, nic
neumí a nedělají, protože to by pro ně byla práce, které navíc nerozumí, by se nyní měli
přihlásit a chtít si to zkusit. Bohužel tito lidé Vám všem, kteří ještě máte chuť fotbal dělat, ten
fotbal úplně znechutí tak, že ho nebude mít kdo dělat.
Myslím si, že svým ukončením činnosti spustím určitou lavinu konce dalších osob v OFS na
různých pozicích, ale to se nedá nic dělat, i oni však mají většinou stejné pocity. Já kromě
výše zmíněných důvodů končím i s ohledem na svůj zdravotní stav, který nyní nebudu blíže
specifikovat. Je jen omezený počet lidí, kteří ho znají a určitě si to také nechají jen pro sebe.

Novému předsedovi přeji hodně zdaru a dobrý výběr svých spolupracovníků. Jen Vás kluby
prosím, dobře zvažte, kdo získá Vaši důvěru a jestli to bude předseda, který o této náročné
funkci má aspoň trochu nějakou představu, zaučovat nikoho nebudu. Věřte tomu, že všichni ti
slavní Fevolucionáři, kteří se nám tady pokoušeli udělat revoluci, ať už kandidovali, nebo je
jen slepě podporovali, tak to z nich nemůže dělat ani jeden bez výjimky, nemají na to
znalostní ani časovou kapacitu.
Pokud bude možnost a bude se mi chtít, tak si pak budu fotbalu užívat už pouze v roli
delegáta nebo diváka a budu si užívat zejména toho volného času a rodiny.
Přeji všem zejména spoustu zdraví, radosti z fotbalu v jakékoliv činnosti a ještě jednou děkuji
všem za dlouholetou spolupráci a důvěru.
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