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Finále zimní ligy žáků

TJ Sokol Stará Červená Voda - TJ Sokol Nový Malín 2 : 0

Branky: Danilko Dominik, Nedavaška Vojtěch

Sestava SČV: Machů Patrik, Schöppel Peter, Danilko Dominik, Barabáš Kristián, Nedavaška
Vojtěch, Turoň Tomáš, Vonc Jakub, Machů Vanessa, Plášek Vlastimil, Reimer František, Miťko
Samuel, Zemánek Roman, Dubčíková Martina

Je to vlastně krásný příběh, tahle cesta našich žáků za vítězstvím. Fotbal na vesnici má své
nepopiratelné kouzlo.

Ve městě je to jiné, je tam několik týmů a spousta hráčů, kteří se mezi nimi přesunují a je tedy z
čeho vybírat. Na malé vesnici musíte pracovat pouze s dětmi, které máte k dispozici.
Samozřejmě, pokud je trenér aktivní a snaživý, podaří se mu také doplnit kádr o nějakou posilu
z blízkého okolí. Náš Sokol již s ,,Áčkem“ ukázal, v časech nedávno minulých, že se dokáže
rvát i se silnějšími a většími soupeři. Pod taktovkou legendárního kouče ,,Mourinha“ Jirky
Burďáka se parta místních borců, občas vhodně doplněná o jednoho až dva hráče odjinud,
dokázala vypracovat z outsidera na čtyřnásobného vítěze okresního přeboru s pětiletou účastí v
I.B třídě. Jirka dokázal, že když se při troše štěstí sejde dobrá generace hráčů a dobře se s nimi
pracuje, lze dosáhnout určitých úspěchů.

U posledního ze zmiňovaných titulů byl již Jirka pouze jako asistent trenéra. Hlavním koučem
se v průběhu sezóny stal Martin Machů, dlouholetý stoper a kapitán onoho zázračného týmu. A
tím se dostáváme k našim ,,nezdolným“ hrdinům, našemu družstvu žáků 2019/2020.

Právě Martin Machů spolu s Martinem Turoňem(mimochodem také člen party dobyvatelů
mistrovských titulů) se před mnoha léty ujali skupinky dětí a vydali se společně na dlouhou
cestu za velkým vítězstvím. Možná se zdá, že to zní trochu přehnaně, jde přece jen o nějaký
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okresní halový turnaj, ale když se ponoříme malinko hlouběji do celého příběhu, podstatně to
změní jeho skutečný význam.

Tak tedy, jak už to tak bývá, na začátku se občas vyhrávalo, občas prohrávalo, občas
kritizovalo. Na utkáních všech věkových kategorií bývá mezi obecenstvem spousta ,,odborníků“.
Některým se příliš nelíbil způsob klidného vedení dětí během zápasů. Že trenéři jen postávají u
střídačky a mlčí. Zaznamenal jsem připomínky, že dětem neporadí, co mají dělat a kde běhat.
Jenže právě takový způsob učení se fotbalu je přes svou naprostou jednoduchost právě ten
nejúčinnější. V dětech se rozvíjí kreativita a myšlení při hře, učí se samostatně rozhodovat a
reagovat při různých herních situacích. Netrvalo to dlouho a naši malí fotbalisté se začali
prosazovat. Trenérské duo Martinů vytvořilo respektovaný tým, který napříč všemi věkovými
kategoriemi patřil k nejlepším a vždy usiloval o příčky nejvyšší. Na vítězství v soutěži, to však
dlouho nestačilo. Ukořistili několik turnajových prvenství, ale mistrovský titul je přece jen něco
jiného. Je to dlouhá cesta plná překážek a čím delší ta cesta je, tím větší radost na jejím konci
čeká.

A tak po létech bojů, výher a proher, bezpočtu tréninků a společných zážitků, jako například
úžasná cesta k poslednímu utkání Baníku Ostrava na slavných Bazalech a nástupu ligových
hráčů v doprovodu našich dětí, kterou zprostředkoval oddaný ,,Baníkovec“ Martin Machů, to
konečně mělo přijít. V sezóně 2018/2019 se v kategorii žáků umístili jen těsně na druhém místě.
Vzhledem k tomu, že vítězná Česká Ves zamířila do krajské soutěže a náš kádr zůstal téměř
beze změn(tým opustil pouze Daniel Miťko, který překročil věkovou hranici žáků a přesunul se
rovnou k mužům), nebylo o favoritovi na vítězství v následujícím ročníku jesenického okresního
přeboru žáků pochyb.

Naši žáci nenechali nikoho na pochybách, do sezóny vtrhli jako uragán a doslova smetli
každého soupeře, který se jim postavil do cesty. Až v závěru podzimu přišlo klopýtnutí ve
Zlatých Horách. Nicméně vše jasně směřovalo k vysněnému cíli a zřejmě nikdo nepochybuje o
tom, že by mistrovský pohár nemohl skončit jinde, než ve ,,skříni slávy“ našeho Sokolu.

Jenže místo korunovace a oslav přišel na jaře fotbalový půst. Do hry vstoupil nečekaný soupeř.
Koronavirus naprosto ochromil společenský život, sezónu přerušil a následně také ukončil.
Prvenství tak zůstalo bez fanfár, bez oficiálního vyhlášení a bez poháru.

Vzhledem k tomu, že se většina opor věkem přesouvá do kategorie dorostu a dorostenecká
soutěž se na Jesenicku pro nedostatek hráčů již léta nehraje, šlo zřejmě o poslední možnost
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ukořistit mistrovský pohár pro tuhle skvělou partu, co se mládežnických soutěží týká. Lidské
zdraví je bezpochyby důležitější, než sportovní úspěchy, o tom nelze polemizovat. Že se z
hlediska bezpečí soutěž přerušila je správné, ale přesto to zanechává určitý pocit zklamání.
Bylo to tak blízko.

Nicméně, začátkem roku 2020 se rozběhl seriál halových turnajů s názvem ,,Zimní liga“. V pěti
turnajích se utkávali žákovské týmy z našeho okresu, doplněné hosty z Nového Malína a sbírali
jednotlivá turnajová vítězství i body do celkového hodnocení ligy. Právě TJ Sokol Nový Malín a
náš Sokol SČV se ukázali jako nejvážnější uchazeči o celkové prvenství a po čtyřech
odehraných turnajích jsme těsně drželi vedení. Na konečné rozuzlení se muselo čekat dlouhé
tři měsíce, nakonec k němu však došlo a závěrečný turnaj nemohl nabídnout lepší vyvrcholení.
Sokol SČV i Nový Malín byli nalosováni každý do jiné skupiny, oba celky své skupiny vyhráli a
utkali se tak ve velkém finále o titul ,,krále“ zimní ligy.

Těžko říct, jak prožívali toto finále naši hráči a trenéři a jestli si dostatečně uvědomovali jeho
význam. Dalo by se to nazvat ,,poslední tanec“, podle úžasného dokumentu o tažení
basketbalového zázraku jménem Chicago Bulls v čele s legendárním Michaelem
Jordanem(všem doporučuji!). Tohle poslední finále a turnaj samotný, totiž chtě nechtě bude tím
cílem na konci cesty a rozloučením téhle party s mládežnickým fotbalem. Samozřejmě se pak
někteří posunou dále, do mužstva mužů a snad i tady dobudou velkých vítězství a ti mladší
budou zase bojovat o vítězství mezi žáky a třeba zase úspěšně. Nicméně tohle finále završí
jejich společnou dlouhou pouť bezstarostným dětstvím a ve vzpomínkách zanechá výraznou
stopu. Buďto stopu se vzpomínkami na zklamání, z prohry samotné i z titulu, který jim proklouzl
mezi prsty, aniž se o něj mohli rvát, a nebo stopu vítěznou, plnou veliké radosti a
zadostiučinění. A tak nakonec naši ,,nezdolní“ nastoupili ke svému finále, brankami Dominika
Danilka a Vojty Nedavašky porazili Noví Malín 2:0 a napsali tak nádhernou vítěznou kapitolu ve
svém příběhu a ve svých vzpomínkách.

Žáci SČV 2019/2020: Machů Patrik, Machů Vanessa, Zemánek Roman, Plašek Vlastimil,
Nedavaška Vojtěch, Vonc Jakub, Danilko Dominik, Barabáš Kristián, Burďáková Nikola,
Dubčíková Martina, Pesslová Michaela, Poláková Karolína, Miťko Samuel, Reimer František,
Turoň Tomáš, Voncová Kristýna, Burďáková Simona, Rejda Jiří, Schoppel Peter

Trenéři: Machů Martin, Turoň Martin
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