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Žižka nasměroval fotbal v Jindřichově
Hradci. Důležitý je vývoj mládeže, říká
Rozhovor s předsedou FK Jindřichův Hradec 1910
o tom, co by zlepšil v krajském fotbalovém svazu
i jak funguje jeho nový klub.

J

osef Žižka se stal představitelem těch, co by chtěli čistější
fotbal. Jako předseda Slavoje
Český Krumlov kvůli střetu zájmů opustil klub, když byl zvolen
do výkonného výboru krajského
fotbalu, kde se věnoval komisi mládeže. Když se letos v únoru o pár
hlasů nestal předsedou krajského
fotbalového svazu, nabídli mu
v Jindřichově Hradci, aby byl činovníkem tam. Pozici přijal.
Téměř vzápětí se po volbách v klubu stal jeho předsedou.
Je tři čtvrtě roku po krajské řádné valné a volební hromadě fotbalu. Jak jste si ji s odstupem
času vyhodnotil?
Potěšilo mě, že zhruba 48 procent
delegátů projevilo vůli mě zvolit.
Myslím si, že lidi za osm let, co
jsem v krajském fotbale působil,
dostatečně poznali, co jsem udělal
a kam jsem směřoval. Pro mě byla
valná hromada i testem, abych viděl, kam se posouvá fotbal v kraji.
Jestli směrem ke klubům, nebo
zda zůstane tam, kde byl. Myslím
si, že spousta šikovných činovníků
v kraji má filozofii jako já. Dodržovali ji do poslední chvíle, i když nakonec byl na valné hromadě určitý
zvrat, o kterém vědí jen zasvěcení.
Můžete to upřesnit?
Už o tom nechci hovořit, protože
je to za mnou. Věc, která jednou
skončí, člověka posouvá dál. Také
jsem se posunul a mám dobrý pocit, že se mi daří na jiné půdě.
Pořád platí, že už byste se do práce v krajském fotbale nevrátil?
Řekl jsem, že moje mise ve fotbalu
v kraji končí pokusem stát se předsedou. Ale také platí: Nikdy neříkej
nikdy. Nevylučuju nic. Vzhledem
k tomu, že se na mě stále obrací
spousta klubů, beru to jako určitou povinnost. Moje mise ve fotba-

Vážíme si podpory
města. Snaží se pomoci
fotbalu i dalším
sportům.

»

le tam zanechala nějakou stopu
a mám následovníky. Ať už u toho
budu, nebo ne, vývoj se nezastaví.
To vím jistě.
Co říkáte na současné vedení
krajského fotbalu?
Dění na krajském fotbalovém svazu po valné hromadě sleduji. Pochválil bych předsedu Jílka za to,
že finanční prostředky, které slíbil,
údajně do fotbalu přinese. Je to kolem milionu korun. Dělá mi radost, že mládežnický fotbal podporu neztratil. Tomáš Maruška se

a získali jsme útočníka Vaňka
a středního záložníka Slavíka.
Měnili jste u A-týmu trenéra?
Ne, Marek Černoch zůstal. Znám
ho jako trenéra i z jihočeských výběrů mládeže. Je oddaný fotbalu.
V rámci možností udělal maximum i v době, kdy vedl mužstvo
v krajském přeboru. Nakonec
jsme uhráli deset bodů v divizi
a to jsme nečekali. Jsme čtvrtí od
konce, takže jsme na nesestupové
pozici. A věříme, že zkušenosti
z podzimu využijeme i na jaře. Můžeme se pokusit přivést další hráče a věřím, že soutěž pro město
udržíme.

mnou pracoval čtyři roky v komisi
mládeže a myslím si, že je dobrým
následovníkem.
Je něco, co byste kritizoval?
Nelíbí se mi, že někdo razí heslo, že
činovníci v kraji pro práci na republikové úrovni nejsou. Dříve bylo
v komisích a dalších orgánech na
republikové úrovni 14 Jihočechů.
Jsme třetí největší region, co se fotbalu týče. A takové zastoupení bylo
tehdy malé. Dnes tam je pan Kureš
v pravidlové komisi a pan Martinec, který je v komisi rozhodčích
pro Čechy. Další zastoupení kraj
nemá a to mě velice mrzí. Za svého
osmiletého působení v kraji jsem
poznal spoustu šikovných lidí, kteří by nám ostudu nedělali.

Máte na to i peníze?
Máme sponzory. A vážíme si podpory ze strany města, které se snaží pomoci nejen fotbalu, ale i ostatním sportům. Český Krumlov je
podporovaný projektem UNESCO
a má příjmy z turistiky. V Jindřichově Hradci je však podpora sportu
větší než v Českém Krumlově. Fotbal v Českém Krumlově přesto dělají dobře a mám z toho radost.

Jak jste se dostal k fotbalu v Jindřichově Hradci?
Měl jsem na jaře pauzu. Věnoval
jsem se více aktivitám kolem svého povolání a projektům mimo fotbal. Pak mě oslovili činovníci a hráči z Jindřichova Hradce, jestli tam
nechci být ve vedení klubu. Oponoval jsem, že to nebude šťastné řešení. Nejlepší je volit místního člověka, který zná poměry.

Málem jste v Jindřichově Hradci
hráli I.A třídu a najednou jste
schopní udržet divizi. To je její
úroveň tak špatná?
Viděl jsem několik zápasů Jindřichova Hradce v krajském přeboru
a viděl jsem, že hráčský potenciál
je na dobré úrovni. Několik zápasů
mužstvo ztratilo smolně a prohrálo je o gól. Tým je mladý. Po dalších zkušenostech a doplnění kádru věřím, že zůstane v divizi.

Přece jen jste nabídku přijal.
Asi po dvou, nebo třech týdnech
jsem souhlasil. Byla tam valná hromada, která mě zvolila členem výkonného výboru. A výkonný výbor
mě jednomyslně zvolil předsedou.
Na Jindřichohradecku mě také potěšilo, že místní lidé, kteří za mnou
stáli, byli loni kvůli mně schopní
odstoupit z řad členů výkonného
výboru okresního fotbalového svazu. I to mě motivovalo, abych do
Jindřichova Hradce odešel. A také
rozhodla dobrá práce s mládeží.

Kolik je v prvním týmu klubu odchovanců?
Dá se říct, že všichni jsou odchovanci. Kromě hráčů, kteří do týmu
přišli na podzimní část divize.
Jistě máte obsazené všechny kategorie mládeže.
Máme celky od přípravek po ligu
žáků. U každého týmu je hlavní trenér a asistent. Nutno připomenout, že důležitá je podpora rodičů. Třeba tím, jak vozí děti na tréninky. Hned se nám žije lépe. Naším cílem také je přesvědčit rodiče, že fotbal u nás má smysl. Snad
se nám to daří.

Jindřichův Hradec se postaral
o kuriozitu. Měl sestoupit do I. A
třídy, ale po odmítnutí postupu
klubů před sebou po skončení
krajského přeboru v minulé sezoně vzal raději postup do divize.
Je to tak. Kdyby postoupil některý
tým před Jindřichovým Hradcem,
tak se Jindřichův Hradec zachránil. Když nikdo postup nepřijal,
měl sestoupit. Tím by však ztratil finanční podporu Fotbalové asociace České republiky pro středisko
mládeže v Jindřichově Hradci. Je
to významná částka, která pomáhá výchově mládeže. Týmy mládeže od nás hrají nejvyšší soutěže své
kategorie.

dec. Chtěl bych ocenit radnici, že
mládež v klubu podpořila a její výchova pokračuje.

V oblasti mládeže jste působil.
O mládeži v Jindřichově Hradci
jsem věděl. Kdyby nebyla tam, kde
je, vůbec bych neuvažoval o tom,
že tam půjdu. V Českém Krumlově
jsme nastavili vývoj od mládeže po
první mužstvo a dnes z toho čerpá
A-tým Slavoje. Na podobné cestě
je v současnosti i Jindřichův Hra-

Takže jste první tým v letní přestávce přihlásili do divize.
Jinak bychom středisko mládeže
ztratili. V divizi nám kdekdo předpovídal, že neuděláme ani bod, že
spíš uděláme ostudu. Začátek byl
krutý, jako nováček jsme platili
daň. Ale mužstvo se zlepšovalo
a získali jsme i nějaké posily.

Dojíždí Josefu Žižkovi nabízeli v Jindřichově Hradci bydlení, on však raději několikrát týdně dojíždí z Českého
Krumlova. I focení pro MF DNES se uskutečnilo na půli cesty v Českých Budějovicích.

VIZITKA

Josef Žižka (58 let)
Zubní lékař bydlí v Českém
Krumlově, kde byl dlouho šéfem
fotbalistů Slavoje. Od roku 2005 až
do letoška byl členem Výkonného
výboru krajského fotbalového
svazu, kde se věnoval mládeži.
Na valné hromadě neúspěšně
kandidoval na předsedu. Pak se stal
předsedou v Jindřichově Hradci.

Vaším objektivem Vybíráme zajímavé snímky uložené od čtenářů na serveru rajce.idnes.cz

Otužilci Na druhý svátek vánoční se tradičně sešli vimperští
plavci na přírodním koupališti Vodník.
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Kolik hráčů před touto sezonou
a v rozehrané soutěži do A-týmu
přišlo?
Čtyři. Ostatní jsou z kádru mužstva, které hrálo ještě na jaře krajský přebor. Na začátku divize jsme
měli jen dva nové hráče. Všechno
bylo moc rychlé. Trh s fotbalisty
byl přebraný a jednání byla složitá. Získali jsme mladého stopera
Beránka z Jihlavy a ofenzivního
Smolena z Kaplice. Později jsem
jednal v Českých Budějovicích

Podporuje vás výbor klubu?
Je to společná práce a podílí se na
ní všichni členové výkonného výboru. Není to tak, že Žižka všechno zařídí. Pracujeme jako tým.
Jak často tam jezdíte?
Třikrát čtyřikrát v týdnu. Není to
jen o vedení klubu. Máme jednání
se sponzory i na radnici. Tam mi
pan starosta nabídl, abych se přestěhoval do Jindřichova Hradce.
Říkalo se to. Takže je to pravda?
Je to pravda. Nabídky si hodně vážím. Vysvětlil jsem, že celý život
jsem strávil v Českém Krumlově,
kde mám své zázemí a své přátele.
Proto dojíždím a funguje to.
Michal Cirmaciu

