
Otevřený dopis klubům OFS Nymburk
– slovo předsedy k aktuálním událostem na fotbalové scéně

Vážení sportovní příznivci,

dovolte mi pár slov v souvislosti nejen s děním FAČR, ale i na našem okrese. V nastalé sportovně –
politické situaci, v době, kdy se sportovní dění, ale i každodenní všední život ubírá jiným směrem,
než jsme zvyklí.

V současné době probíhá kauza obviněného místopředsedy FAČR a dalších osob. Tato kauza
se dotkla každého okresního fotbalového svazu, či vlastně každého člena FAČR, který se o dění ve
fotbalovém prostředí zajímá. V souvislosti s touto kauzou jsem zaznamenal četné, zejména mediální
útoky na osoby, které působí na našem OFS Nymburk.

Tyto invektivy se nejen mé osoby, ale troufám si tvrdit i dalších členů působících v komisích
a VV OFS, velice dotkly. Nemyslím si, že za mého působení nastávaly problémy ve fungování
soutěží, řízení soutěží a komunikaci s kluby. Naopak práce funkcionářů v jednotlivých komisích
měla své výsledky – práce s mládeží se projevila ve zvýšení počtu družstev a rozšíření soutěží a pro
mnohé okresy jsme se stali  jakýmsi vzorem jak s mládeží pracovat.  Mistrovské zápasy byly co
nejvíce obsazovány a to i rozhodčími z jiných soutěží. Komunikace mezi OFS a kluby probíhala
vždy korektně ( na aktivech klubů se řešily způsoby hraní soutěží mládeže a výběrů, dotazníky
ohledně  návrhu změn  v  nadcházejících  ročnících,  podle  kterých  se  dále  postupovalo  či  k  nim
přihlíželo).  V  posledních  letech  byly  kluby  vybaveny  sportovními  pomůckami  a  to  zejména
mládežnická mužstva, což v jiných okresech vůbec nedělají nebo jen velice málo, probíhala různá
školení, semináře a aktivy pro trenéry a byli jsme všem nápomocni a to i v oblasti dotací nově
vzniklé  Národní  sportovní  agentury.  Zejména tato činnost  přinesla  pro kluby zajímavé finanční
prostředky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti mě velice mrzí a dotýká se mé osoby, mediální
urážky, narážky a útoky na členy vedení a komisí OFS Nymburk. Myslím, že svou práci odvádí
velice  dobře  a  ve  prospěch  rozvoje  fotbalu.  To,  že  mají  kluby  problémy  s  množstvím  hráčů,
neochotou mnoha lidí kolem fotbalu „funkcionařit“ a zajišťovat pro ostatní fotbalové zázemí, to
opravdu není v moci a ani možnostech OFS zajistit.

Pokud se vrátím k aféře místopředsedy FAČR, tak jak každý jistě víte, byl místopředseda
Michal Myška z našeho OFS, jedním z 19-ti dalších obviněných osob. Myslím, že pro OFS je a byl
Michal přínosem. V souvislosti s touto aférou vzniká mnoho otázek a iniciativ, které právě vyzývají
ke změnám na každém OFS. Zároveň však každé OFS obviňují ze zaujatosti a vyžadují velkolepou
změnu. Právě tyto výpady napadající  práci  stávajícího vedení a osob spojených s OFS, se mne
velice dotkly. Několikrát jsem jako předseda OFS Nymburk silně naléhal s požadavkem  na změnu
ohledně rozvoje mládeže (rozšíření možnosti sdružených týmů více oddílů, snížení věku registrace
členů, změny poplatků za členství u členů bez registrace atd.),  byl jsem rázně odmítnut. Z tohoto
pohledu určitě obměnu vedení FAČR potřebuje.  Ovšem z pohledu jak se k sobě chovají  kluby
vyšších soutěží a  co jim vyhovuje, je potřeba obměny spíše na nich. Tady u nás na okresy , tedy
myslím, věci fungují jak mají….

V lednu, pokud situace dovolí, je na programu na našem OFS volební valná hromada. Každý
delegát bude mít možnost se k dané situaci vyjádřit, zejména svým hlasem. Pro mě osobně je to
valná hromada sice volební, ale jak jsme již před rokem avizoval a stále opakuji, nebudu již na post
předsedy kandidovat. Svou kandidaturu do výkonného výboru ještě zvažuji, zejména s ohledem na
to, že se na určité posty začínají tlačit lidé, kterým jde spíše o ovládnutí dané situace, než o rozvoj
OFS (mají pocit, že je třeba dát možnost klubům volit si své hrací dny na úkor soupeře, libovolně
měnit  termíny tak jak to vyhovuje jim atd.).  S takovými lidmi si  spolupráci opravdu nedokážu
představit. 



Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům jednotlivých komisí a VV za uplynulá léta pod
mým vedením. Věřte, že více než dost svého volného času jsme všemu věnovali bez nároku na
odměnu a s jistotou mála povděku a mnoha kritiky. S ostatními příznivci fotbalu a přáteli se dále rád
potkám, nejen při utkáních TJ Sokol Sány a Cidlinská FA ( kde v mnoha oblastech působím), ale i
jinde na „place“ tak, jako doposud.

Fotbalu zdar, politice zmar a mládeži hej.

S pozdravem

Ing. Radomil Noll
předseda VV OFS Nymburk


