
Vzhledem k mému odjezdu na zahraniční dovolenou se hodlám podělit o své zážitky ohledně 

boje s OFS Náchod - dokud je mám čerstvé v hlavě. 

Od roku 2004 působíme pod OFS Hradec Králové. Od roku 2008, kdy byl do vedení OFS 

Náchod zvolen Ing. Vítek, byla snaha tohoto OFS o náš návrat. S tím jsme nikdy nesouhlasili a 

vždy jsme vyjadřovali svůj zájem hrát na Hradecku. Takto jsme každoročně odolávali. Až do 

letoška. Stanovy FAČR totiž neumožňují působení mužstva bez souhlasu obou OFS. A od OFS 

Náchod jsme souhlas nedostali. Od šéfa Legislativního výboru FAČR pana Doležala (ano, je to 

ten, co ho vyhodili ze Slávie Praha ) jsme dostali dopis, ve kterém uvádí neotřesitelnost 

rozhodnutí FAČR a nemožnost odvolání. S tím jsem se nehodlal smířit a někdy začátkem 

dubna jsem napsal odvolání ke čtyřem nejvyšším představitelům FAČR. Bohužel bez 

odpovědi. Začátkem května jsem proto napsal další dopis šéfce Odvolací a revizní komise 

FAČR Mgr. Haindlové. Odpověď také nešla a termín podání přihlášek se přiblížil natolik, že 

jsme museli podat přihlášku do Náchoda. Jako tečku za tímto problémem jsem napsal 

vysvětlující článek do Fotbalu v kraji o neochotě FAČRu k jakémukoliv jednání. Nemyslím si, 

že to byl pro FAČR nějaký impuls, ale po vytištění se ozval pan Krupička (člen ORK FAČR) 

s pozvánkou na jednání do Prahy na Strahov. Opožděnost omlouval vytížením se zajištěním 

EURA. Tak jsme tedy jeli do Prahy. Já za Dolany, p. Štefan za Velichovky, pánové Zbořil a 

Halaš za OFS Hradec. Pan Vítek za OFS Náchod dorazil sám těsně před začátkem. Začátek 

našeho jednání byl v 11,15 hod. Vzhledem k tomu, že jsme byli na místě s předstihem, viděli 

jsme zástupce Bohemians Praha, kteří byli pozváni před námi. Jejich jednání trvalo zhruba 20 

minut. V předsálí nás potkal pan Doležal a podivoval se, co že tam děláme, když už stejně nic 

nezměníme. Poté jsme šli na jednání my. Jednání probíhalo jako u soudu. Seděli jsme před 

pětičlennou komisí v dostatečné vzdálenosti. Po úvodním představení dostal každý prostor, 

aby odůvodnil své stanovisko. Pak Mgr. Haindlová vyzvala p. Vítka, aby přehodnotil svůj 

postoj – bezvýsledně. Následně jsme byli vyzváni k opuštění místnosti na 10-ti minutovou 

poradu komise. Po 30-ti minutách čekání vyšla Mgr. Haindlová a znovu vyzvala pana Vítka ke 

změně stanoviska – neúspěšně. Poté byl do komise přizván Ing. Raichl (místopředseda FAČR), 

který u komise strávil dalších cca 20 minut. Za další čtvrthodinu jsme byli předvoláni na 

vyslechnutí rozhodnutí komise. Zde jsme vyslechli stanovisko komise o našem setrvání pod 

OFS Hradec Králové. V odůvodnění zaznělo, že stanovy platí od 1. 1. 2012 a co se dělo do té 

doby zůstává v platnosti. Pan Vítek ještě marně argumentoval, avšak závěr komise je 

konečný. 

Vítězem války je ten, kdo vyhraje poslední bitvu, a tu jsme zvládli. 
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