Rozhovor se šéfem pořadatelské služby
Šéfuje pořadatelské službě. Je kliďas a to je důležité. Vyhrocené situace je
potřeba uklidnit. Funkci přijal proto, aby pomohl oddílu po tom, co skončil jako
aktivní hráč. A plní ji nadmíru zodpovědně. Vzhledem k tomu, že „A“-tým
hraje 1.A. třídu, je nutné, aby byla zajištěna bezpečnost rozhodčích, hráčů,
diváků a majetku. Většina zápasů probíhá bez vážnějších problémů. „To že si
chlapi nadají je běžné, ale už došlo i na praskání kostí“, řekl Petr Ozogán.
Šéfujete pořadatelské službě. Musíte být tudíž připraven na to, že se
situace vyhrotí a strhne se rvačka. Počítáte s tím?
Samozřejmě že ano, ale snažím se na to nemyslet. Takové věci na fotbal nepatří. Pokřikovat na sebe,
hecovat se s úsměvem - viz. pan Mrázek - to je v pohodě.
Nastala už tato situace?
Bohužel ano. Bylo to po zápase s Plumlovem a odnesly to jedny dveře plus malba na zdi. V dalším
opakovaném zápase s nimi se hrálo, jako by se nic nestalo, byl jsem za to rád.
Proč jste se ujal role šéfa pořadatelské služby?
Tuto funkci vykonával pan Rygel a chtěl ji předat někomu mladšímu. Byl jsem osloven fotbalovým
výborem, jestli bych se jí ujal. Po krátké poradě jsem celou věc zvážil a funkci přijal. Dříve jsem fotbal
hrál, když už nehraji, tak chci nějak pomoci.
Mezi pořadateli jsou ve vší úctě i starší páni. To je všude. Myslíte si, že by pomohli, kdyby se to
zvrtlo?
Starší pánové jsou srdnatí mužíci, kteří se jen tak nezaleknou. Dokázali to už i v tom zmiňovaném
zápase s Plumlovem. Pokud je požádám o pomoc, nevyžaduji od nich fyzické střety, chci aby byli fit a
jejich nedělní parlamentní zasedáni netrpělo na vážnosti kvůli nějaké modřině v obličeji. Skoro nikdy
mi pomoc neodmítli a mám je za to rád.
Museli jste využít služeb Policie nebo Zdravotnické záchranné služby v souvislosti s nějakými
výtržnostmi?
To se zatím za mého pořadatelování nestalo a doufám, že nestane.
Kdy jste měl největší strach?
Strach snad nikdy, spíše respekt. Byl to postupový zapas do kraje s Náměští na Hané, tušil jsem, že
nám to soupeř přát nebude.
V šatnách hostů to sem tam odnese i nějaké to vybavení. Jak je to u Vás? Rekonstrukce
sokolovny stála pár milionů.
Naše šatny jsou vybaveny střídmě a účelově, myslím, že tam toho k poškození moc není.
Říkáte to hostům před zápasem, aby byli shovívavější k vybavení?
Asi jen ve dvou případech, chovají se rozumně.
Při zápase stojíte mezi střídačkami. Posloucháte instrukce a pokyny hostů s tím, že je
posunete Vašemu týmu?
Ne, to nemám ve zvyku, snažím se být nestranný, zaměřuji se na klidný chod utkání a případné
potyčky hasíme v zárodku, než vůbec vzniknou.
A teď vážně. Jste připraven někomu lidově řečeno „natáhnout“?
Tak to už vůbec ne. Pokud bych byl napaden, tak by k tomu asi došlo, ale tohle já opravdu nechci.

