
O sportu a zdejším fotbalu zejména – výměna názorů 
 
Reakce na můj článek na sebe nenechala dlouho čekat. Za pár hodin po jejím 
zveřejnění mně napsal pan Roman Nádeníček, ve volném čase trenér  
mládeže : 
  
17.01.2023 12.50 od Roman Nádeníček 
Dobrý den, 
 
na valné hromadě jsem si myslel, že se bavím s rozumným člověkem, který má 
rozhled a dokáže být objektivní. 
Po přečtení Všeho článku jste mě přesvědčil o opaku. Je k pláči, že se snažíte 
poškodit veselský fotbal. 
V blízké době se práce v klubu ukáže a Váš článek bude ještě o mnoho trapnější než 
je dnes. Díky bohu takové lidi, jako jste vy,  už v dnešní době nikdo neposlouchá a 
rodiče dětí si jasně vybrali cestu, kterou se má klub ubírat. 
Styďte se.  
 
Roman Nádeníček 
 
17..01.2023 13.39 od Vilém Reichsfeld 
Vážený pane Nádeníčku, 
 
objektivita, o které se zmiňujete, je pojem, který si asi vykládáme každý jinak.  
To co jsem viděl na schůzi a co popisuji v článku, není žádná objektivita, ale můj 
subjektivní dojem z toho, co jsem tam viděl a zažil. Nic jiného v tom prosím 
nehledejte. 
Veselský fotbal nemůže poškodit ten, kdo kritizuje jeho zdejší bídný stav, který v 
klubu panuje, ale ti, kteří se o něj postarali. A zřejmě se k nim řadíte i Vy. 
Mě vůbec nezajímají Vaše plané sliby, jak už bude v brzké době všechno v pořádku. 
Toho už si zdejší fotbal užil dost a nezměnilo se vůbec nic. Tedy aspoň k lepšímu ne. 
A to, jestli mě někdo poslouchá, nebo ne, mě nikterak nezajímá. Já píšu to, co 
považuji za nutné, aby se někdo chytil, jak se říká za nos a zjednal nápravu nepříliš 
uspokojivého stavu, ve kterém se veselský fotbal nachází. 
Pokud s tím souhlasíte, a já doufám, že si natolik za svým stojíte, zveřejním i naši 
výměnu názorů. 
S pozdravem 
 
Vilém Reichsfeld 
 
 
17.01.2023 16.54 od Roman Nádeníček 
Samozřejmě můžete oba mé emaily zveřejnit. 
Bohužel absolutně nechápete, že v dnešní době není ukazatel toho, jestli je klub 
úspěšný tým mužů. Děti se kterými trávím čas min. 4x týdně, týmu mužů fandí, ale 
vzhliží k fotbalistům, kteří se sportem živí.  
Pro společnost má sport hlavní přínos v dětství a dospívání, kde pomáhá člověka 
formovat. Člověk si odnáší fyzickou zdatnost, respekt k autoritám, spoluhráčům a 
soupeřům. Trénuje disciplínu, morálně volní vlastnosti a mnoho dalšího. V dospělosti 
se stává, když má talent, píli a štěstí, profesionálem nebo sportuje pro radost.  
V FC Veselí má mládež vynikající podmínky a myslím si, že i solidní výsledky. 
Jasným důkazem, je fungování žákovské kategorie, kde působí aktuálně víc než 60 
hráčů.  
 
 



Dorostenecká kategorie dlouhodobě trpí tím, že dospělé hráče přeplácí kluby z okolí, 
které žádnou mládež nemají, ale investují miliony korun do amatérských mužstev 
dospělých. Tímto opakovaně doslova vykrádají Veselský tým. I přesto je tým staršího 
dorostu na 10 místě s náskokem na sestupové pozice a mladší dorost je dokonce 
šestý.  
Na stabilizaci kádru mužů se pracuje. VŠICHNI věříme, že pod trenérem Dekařem se 
podaří vytvořit tým odchovanců, který se postupně vrátí k loňským výsledkům (6. 
místo).  
Na základě výše uvedených faktů, trvám na tom, že Vaše hodnocení, stejně jako 
popis průběhu valné hromady je neobjektivní a zlý.  
Podle mě naprosto neoprávněně dehonestujete dobrovolnickou práci výkonného 
výboru a trenérů FC Veselí a proto jsem se musel vůči Vašemu článku ohradit.  
S pozdravem a přáním hezkého dne  
 
Roman Nádeníček 
 
 
18.01.2023 11.27 od Vilém Reichsfeld 
Vážený pane Nádeníčku, 
 
oceňuji, že jste se doposud, jako jediný ozval, i když vím, že moje hodnocení se asi 
nebude líbit více lidem.  
Na druhé straně ale nepřipouštíte žádné nedostatky, které jsem zcela konkrétně 
popsal. Zbytečně a přesně v duchu dnešní doby zamítáte jakoukoliv kritiku, kterou 
nazýváte slovy neobjektivní a zlá.  
Jestliže jste pozorně četl můj článek, shledáte, že v něm vysoce oceňuji obětavost 
rodičů, sportovní elán jejich dětí, i práci trenérů, která je tady dlouhodobě na vysoké 
úrovni. V tom s Vámi naprosto souhlasím. 
Měl jsem zásadní výhrady vůči webovým stránkám klubu, které jsou z mého pohledu 
zcela zbytečně na špatné úrovni, a buďto se jim nikdo dostatečně nevěnuje, nebo je 
nepovažuje za důležité, což je ještě horší. Každopádně si ale podle nich v dnešní 
době každý udělá první úsudek o klubu.  
Mrzí mě, že z původních čtivých a obsažných webových stránek se stala na 
informace i obsah skoupá troska, která není schopna v době dronů slušně 
prezentovat nádherný fotbalový areál, který vybudovalo město, ani bohatou historii 
klubu, která na nich dříve důstojně prezentována byla. 
Proč nemohou být na webu klubu zveřejněny valnou hromadou schválené důležité 
dokumenty, jako Zpráva o činnosti FC Veselí a výhled na další období, či účetní 
uzávěrka za rok 2022 mně opravdu není jasné a vadí mně to. 
Valná hromada pro mě byla svou úrovní a přístupem vedení klubu příkladem toho, 
jak se to nemá dělat. Většině přítomných, i Vám se to možná zamlouvalo a 
obhajujete to, jiným možná méně. V tom se prostě neshodneme. 
Mluvil jsem s několika lidmi, kteří před ní projevili zájem, shánět pro klub sponzorské 
peníze. Po schůzi valné hromady je však optimismus i chuť přešly.  
Zda se naplní Vaše optimistické proklamace a očekávání si nejsem jistý, pokud se ve 
vedení klubu, zejména v přístupu k jiným názorům něco zásadního nezmění.  
V každém případě však veselskému fotbalu (tomu mužskému zvláště) přeji dobré 
sportovní výsledky a přízeň fanoušků. 
S pozdravem 
 
Vilém Reichsfeld 
 
 
 

 

 

 



18.01.2023  11:57 od Roman Nádeníček  
Ještě jednou dobrý den, 
 
co se týká webových stránek klubu je myslím kritika přijata bez problémů a určitě je 
škoda, že nejsou na stránkách historické informace. 
Myslím, že to pan Pres chce napravit. Co se týká toho, že mohli být některé 
dokumenty v předstihu na webu, s tím osobně taky problém nemám a do budoucna 
by bylo vhodné aby byly informace pro členy klubu k dispozici. 
Průběh valné hromady byl ovlivněn více faktory, ale zásadní jsou podle mě dva. Za 
prvé to, že se účastnili valné hromady rodiče dětí, kteří jsou s klubem skoro v denním 
kontaktu a jsou proto velmi dobře zorientován. Podle voleb bych řekl, že si myslí, že 
současný výbor pracuje dobře a dle jejich představ. Za druhé nepřipraveností 
opozičních kandidátů, kteří se při ohlášení kandidátky nechtěli ani představit. Pokud 
chce někdo přebrat vedení jakéhokoliv spolku musí, členy spolku přesvědčit a o 
slovo se přihlásit nebo si ho možná i vybojovat, což se nestalo. 
Ve vašem článku je dlouze popisován průběh schůze z Vašeho pohledu, který je, jak 
jste sám řekl velmi povrchní, protože se o fotbalový klub FC Veselí nemáte čas 
zajímat. Zpochybnil jste povědomí členů o chodu klubu, ale zpochybnil jste lidi, kteří 
několik let a několikrát týdně klubu svěřují své děti a musí tedy klubu a trenérům 
věřit. 
Ze všech těchto důvodů jsem Váš článek nazval tak, jak jsem ho nazval. 
V případě, že je někdo schopen nezištně klubu pomoci v  jakékoliv formě, třeba jen 
tím, že půjde v neděli vybírat vstupné, je určitě vítán. Kdo však chce pomáhat, jen v 
případě přidělení nějaké funkce, kterou nezískal, logicky ztratí zájem. 
Doufám, že zveřejníte, jak jste slíbil naši komunikaci, tak aby měl Váš článek tu 
pravou hodnotu a nebyl jen ,, zlou kritikou " 
Přeji Vám vše dobré a zvu Vás na některý z dvojzápasů krajského přeboru žáků, 
možná potom uznáte, že fotbal ve Veselí se dělá za minimální náklady na velice 
slušné úrovni a v mládeži vychováváme šikovné hráče a hlavně slušné lidi. 
 
S přátelským pozdravem. 
Roman Nádeníček 
trenér starších žákuů SKM Veselí – Strážnice 
 
 
18.01.2023 13:58 od Vilém Reichsfeld 
Vážený pane Nádeníčku, 
 
děkuji za pozvání na utkání žáků. Ovšem Váš výrok ve stejné větě cituji "možná 
potom uznáte, že fotbal ve Veselí se dělá za minimální náklady na velice slušné 
úrovni a v mládeži vychováváme šikovné hráče a hlavně slušné lidi". 
je opět jako vystřižený z Vašeho rejstříku podprahových urážek a zbytečného 
osočování.. 
Vy jen dovozujete něco, co tady nikdy ani v náznaku nepadlo a v podstatě sám 
popíráte to, co v závěru té věty píšete o slušných lidech. Tohle není "rovina", jak se 
ve fotbalovém žargonu říká. 
Ukončeme proto naši výměnu názorů, už to nic nepřináší. 
S pozdravem 
 
Vilém Reichsfeld 
 
 
  
 
 
 
 


