
Reakce na otevřený dopis T.J. Sokol Bojkovice 

     Mgr. Zdeněk Ogrodník st. je mimo jiné dlouhodobým učitelem češtiny a tudíž naše odpověď na 

tento otevřený dopis určitě nebude slohově tak dokonalá. Zato se ale bude určitě více blížit skutečné 

realitě. Je škoda, že pan Ogrodník něco jiného píše a něco jiného činí. Urážet lidi dokáže každý. Ono je 

to sice v poslední době dosti moderní a to nejen v politice. Na jednu stranu se v dopise píše, že jsme 

se v posledních letech nedostatečně starali o zrestituovaný majetek a na druhé straně, když jsme  

v loňském a letošním roce svépomocí  opravili havarijní stav střechy a prostřednictvím dotací zajistili 

generální opravu kurtů – tak p. Ogrodník píše, že je to taky špatně.  

     Dle původní projektové dokumentace na rekonstrukci kurtů měl být v celém areálu umělohmotný 

povrch, ale na žádost volejbalistů byl změněn na antukový. I po realizaci generální opravy tak bylo 

počítáno s tím, že volejbalisté budou moci bezplatně využívat i nadále dva antukové kurty a šatnu !  

Projekt oproti stávajícímu stavu navrhoval pouze to, že  v klubovně bude instalováno ovládání 

umělých závlah, včetně čerpadel a zázemí pro fungování areálu.  Bohužel snahou volejbalového 

oddílu nebylo v areálu zůstat, ale zmařit čtyřmiliónovou dotaci na rekonstrukci kurtů. Jak jinak si lze 

vysvětlit, že ze strany naší T.J. padl návrh, že část borovic, která bezprostředně neohrožuje plynové 

potrubí (které vede pouze 50 cm pod povrchem) nebude pokácena a předseda volejbalového oddílu 

tuto nabídku odmítl. Je škoda pane Ogrodníku, že děláte závěry z událostí, u kterých jste osobně 

nebyl přítomen a neinformujete se např. u předsedy TJ pana Doležela, který by Vám potvrdil, že T.J. 

Sokol se v maximální míře snažila najít takové řešení, které by vyhovovalo jak TJ, tak naší organizaci. 

Pokud budeme konkrétní, tak 3. září 2012 se měla uskutečnit schůzka mezi TJ Bojkovice a Sokolem za 

účasti předsedy TJ, vedení volejbalového oddílu a vedením Sokola. Nikdo z vedení volejbalového 

oddílu se však vůbec schůzky nechtěl zúčastnit a prostřednictvím předsedy TJ nám bylo pouze 

tlumočeno, že s námi o žádných kompromisech jednat nebudou!  Nevíme tedy, co volejbalovému 

oddílu vadí víc, zda to že Sokol vybuduje pěkný nový areál, který bude sloužit široké veřejnost, a to 

včetně volejbalových kurtů nebo to, že již nebudou moci využívat klubovnu jako místo „pro 

konzumaci alkoholických nápojů“?   

     Neochota k dohodě byla bohužel na straně lidí jako jste Vy, kteří dodnes nemohou strávit 

navrácení majetku původním vlastníkům.  Na druhé straně, jak se asi cítili členové Sokola včetně 

Vašeho otce, když jim komunisté v padesátých letech majetek zkonfiskovali ??  V dopise uvádíte, že 

nápis SOKOL na střeše zchátralé sokolovny je fackou, kterou jsme si sami uštědřili. Osobně si 

myslíme, že fackou je spíše stav, ve kterém jste po tolika letech „nadšené a oddané údržby“ budovu 

Sokolovny a dodnes nezkolaudovaných šaten v roce 1995 Sokolu předali (viz. foto). A to TJ Zeveta 

brala řadu let peníze za nájem sokolovny, které však zpětně do areálu neinvestovala.   

    Píšete, že pocházíte ze sokolské rodiny . Váš dědeček byl  funkcionářem Župy Komenského a otec 

náčelník zdejšího Sokola. Proto je velká škoda, že lidé jako Vy jste necítili morální povinnost při 

obnově Sokola v Bojkovicích a aktivně jste se nezapojil do činnosti a vedení Sokola v Bojkovicích. 

Navíc v době obnovy Sokola, kdy starostou Bojkovic byl RNDr. Ladislav Kocman (který pak byl zvolen i 

starostou T.J. Sokol Bojkovice) jste byl radním a pan Kocman Vám místo ve vedení bojkovického 

sokola několikrát nabízel.   Zcela jistě by pak napjaté vztahy mezi oběma organizacemi měly určitě 

jiný rozměr. Pomlouváním a urážením však ještě nikdo shody nedosáhl. 

    Je pravdou, že naše organizace nemá vrcholové sportovce, ale to ani není jejím účelem. Když ale 

zapátráte v paměti, tak si určitě vzpomenete na řadu akcí, které pořádá naše organizace pro 



upevnění zdraví obyvatel např. turistický pochod Vesele kolem Bojkovic, Silvestrovskou vycházku 

k mohyle Svatopluka Čecha a Masarykovu dubu, závody rodičů a dětí,… Taky jsme se zasloužili o 

obnovu, údržbu a propagaci mohyly Svatopluka Čecha, podíleli se na výstavbě rozhledny Na Skalce, 

atd. Naši členové se pravidelně po obnově Sokola v ČR v roce 1990 aktivně účastní všech 

Všesokolských sletů, Malých sokolských sletů a v neposlední řadě i celosvětových gymnaestrád, které 

pořádá Česká obec sokolská spolu s Asociací sportů pro všechny, čímž přispívají nemalou mírou 

k propagaci Bojkovic a bojkovického Sokola.  

      Dále píšete, že nemáme žádnou mládež, což je další lež. V tenise se osmi mladým hráčkám a 

hráčům věnuje trenér s licencí a dalších cca 10 hráčů a hráček  trénuje individuálně. Ve florbale 

působí družstvo dorostenců. V této souvislosti bychom připomněli, že bez naší organizace by tento 

sport v Bojkovicích vůbec neexistoval a naše T.J. za více jak 120 tisíc Kč zakoupila certifikované 

mantinely a branky, které BEZPLATNĚ využívají i ostatní žáci základní školy TGM !!!  (přesto naše 

florbalová mládež nemá to privilegium bezplatného nájmu haly jako mladí volejbalisté!!).  Z iniciativy 

horolezeckého oddílu a vzhledem k rozšíření horolezecké stěny v naší sokolovně je od příštího roku 

počítáno se vznikem mládežnického horolezeckého oddílu.   

    Z „dospělých“ oddílů - sálová kopaná (hrají dvě družstva - do 35 let a nad 35 let) trénuje  ve 

sportovní hale a oddíl pořádá každoročně 26.12. Štěpánský turnaj, dále Silvestrovský turnaj a v letním 

období Mezinárodní turnaj v malé kopané na hřišti SK Slovácká Viktoria. Družstvo „mladších hráčů“  

hraje každoročně župní přebor v sálové kopané. Družstvo „veteránů“ (nad 35 let) se kromě vlastními 

silami pořádaných turnajů zúčastňuje řady dalších turnajů v našem regionu. Tenisté mimo svých 

účastí na turnajích v ČR a na Slovensku pořádají minimálně 6 turnajů na našich kurtech. V ostatních 

oddílech jsou organizováni hráči, kteří daný sport dělají pro radost z pohybu. Badminton se hraje 

v Orlovně ve Slavičíně, stolní tenis v naší sokolovně a v herně stolního tenisu TJ na ulici Tovární. 

Urážky typu, že někdo jezdí od hospody k hospodě taky nejsou na místě. Členové cyklistického oddílu 

stejně jako horolezeckého se zúčastnili řady zajímavých akcí jak v ČR tak  i v zahraničí.  Pokud  přeci 

někdo pravidelně sportuje – ať již na jakékoliv úrovni není to důvod k „posměchu“.  Je pravdou, že 

žáci, kteří hrají volejbal na základní škole v Bojkovicích dosahují vynikajících výsledků v rámci celé ČR. 

Bohužel ale už jaksi pokulhává Vaše zmiňované fair play, kdy v řadě případů hrají v družstvu hráči, 

kteří do dané věkové kategorie již dávno nepatří !!! Jediným „umrtveným“ oddílem je v současné 

době v naší T.J. smíšené družstvo volejbalu, ve kterém působilo po řadu let mnoho hráčů a hráček 

z TJ (David, Chupík, Lahuta, Staš, Gabrhelová, Lahutová,..) a kteří činnost v Sokole ukončili kvůli 

takovým lidem jako jste Vy, kteří se snaží znepřátelit členy TJ a Sokol. 

    Pokud se týká dodržování tradic -  „hlavní“ oslavy bojkovské organizace jsou směřovány opravdu až 

na rok 2014, kdy oslaví naše T.J. 110. výročí založení sokolské organizace v Bojkovicích.   Již v letošním 

roce je však  v rámci oslav 150. výročí založení Sokola v ČR  v muzeu Bojkovic až do konce roku 2012 

instalovaná výstava o vzniku, ale i současnosti Sokola v Bojkovicích. Tímto  jste nejen Vy, ale i široká 

veřejnost na tuto výstavu srdečně zváni !!! Možná až se blíže seznámíte s aktivitami, které realizuje 

naše T.J. změníte svůj názor, který jak doufáme pramení pouze z Vaší nedostatečné informovanosti 

(některé z aktivit jsou uveřejňovány rovněž na našich internetových stránkách). A pokud se týká 

starších členů sokola žijících v Bojkovicích, tak Ti oceňují náš aktivní přístup k údržbě sokolského 

majetku a naopak se jich velmi negativně dotkl Váš dopis bezdůvodně napadající činnost naší T.J. 



    Je škoda, že před napsáním dopisu jste neměl potřebu si zjistit skutečný stav věcí… Ono je to 

stejné, jako kdyby naše T.J. začala komentovat pomluvy na nevyužívání golfového hřiště a dvou nově 

vybudovaných volejbalových kurtů u základní školy TGM v Bojkovicích. K tomu se my ale nikdy 

nesnížíme, protože vzájemné osočování přeci k ničemu nevede a je škoda, že tak zkušený 

pedagogický pracovník jako jste Vy to dodnes nepochopil. A když už v dopise vzpomínáte „hulvátství 

a neomalenost“  -  přidat se ke skupině, která členy jiné neziskové organizace nazývá veřejně 

„ubohou sebrankou“ a podobnými výrazy hovoří  za vše…  

    Závěrem bychom Vás rádi požádali, aby jste se přestal věnovat  bezdůvodnému  napadání   členů 

Sokola, šíření polopravd a lživých informací! Raději zkuste prosím publikovat články s problematikou 

školství, se kterým máte velké zkušenosti a ty, na rozdíl od Vašeho nepravdivého dopisu, mohou být  

přínosem pro dění nejenom v Bojkovicích. 

 

T.J. Sokol Bojkovice                                 V Bojkovicích 31.10.2012 

 

Poznámka: Pevně doufáme, že tento náš dopis bude rovněž k přečtení na facebooku, aby lidé měli              

možnost poznat i názor druhé strany. 

Na vědomí:   Město Bojkovice                                                                                                                                                                  

          TJ Bojkovice                                                                                                                                                                                    

          SK Slovácká Viktoria 

         Školská zařízení města       

         Sokolská župa Komenského     

 

 

Informační fotografie – „údržby“ areálu dle oddílů (TJ Bojkovice vers. Sokol):   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Šatna předaná Sokolům v roce 1995                                                     Stejná šatna v roce 2012 



  

                   Nádvoří po předání majetku od TJ                          Stejné místo po vybudování tenisové stěny – r. 2008 

 

      

   Panem Ogrodníkem vzpomínaná a volejbalisty                     Tenisové a volejbalové kurty před dokončením       

                  „udržovaná“ tribuna                                                          generální opravy (nový povrch, chodníky,    

                                                                                                                       oplocení, závlahy..) – r. 2012 

 

         

   Výměna zchátralé střechy Sokolovny, kterou řadu               Střecha Sokolovny po opravě, na které členové  naší                                                                                                              

let pronajímala TJ Bojkovice  a peníze neinvestovala               T.J. odpracovali více jak 1000 brigádnických hodin            

               zpět do oprav užívaného majetku 

                  



 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

     


