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POVOLÁNÍM FOTBALISTA

Bez koruny…

Určitě mnozí ze čtenářů poznali, že toto povolání
patří Janu Moravcovi, dvaadvacetiletému klukovi
z dolního konce naší obce.

Bez koruny bude podle rozhodnutí
podvýboru pro heraldiku a vexikologii
lev ve znaku obce. Podle převládajícího názoru heraldiků se figury v nově
udělovaných znacích nemají, ba nesmí
shodovat se státním znakem. A tak
jsme přišli o korunu.
To důležité je, že znak byl zmíněným podvýborem 3. června s touto
drobnou úpravou doporučen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke
schválení. Slavnostní předání dekretu
o znaku a praporu do rukou starosty
obce se uskutečnilo 2. července.

Vzpomínám si, jak můj manžel a vlastně jeho první trenér –
–trenér žáčků, říkával, že Honzík je talent, oproti ostatním velice
rychlý, vytrvalý, výborně pracující s míčem, viditelně nejlepší.
Také vždy říkal, že jak si ho někdo všimne, tak Honzu přetáhne
do jiného mužstva, ale jedině tak má šanci dostat se dál. Jsem ráda, že to dopadlo přesně tak a celá řada mládeže a příznivců fotbalu je dnes fanouškem zelenobílých klokanů – tedy Bohemians 1905, kde Honza působí.
Požádala jsem Honzu o rozhovor do rohozenského zpravodaje, který mi přislíbil
a v době své dovolené jsme se šešli v pátek
19. června 2009. Některé otázky jsem měla
připravené, nějaké zajímavosti z jeho profese
vyplynuly z našeho povídání.
 Honzo, Ty jsi začal s fotbalem asi jako sedmiletý malý hubený klučík. Bylo to v roce 1994
a už v roce 1996 jsi přestoupil do TJ Svitavy, kde
jsi byl do roku 2001. Po ukončení základní školy jsi šel studovat do Prahy, byl jsi ve sportovní
třídě, ze které se fotbalu věnovalo sedm kluků,
zde už jsi vlastně při škole intenzívně trénoval
a působil jako dorostenec v klubu Bohemians
1905. Profesionální smlouvu jsi v tomto klubu
podepisoval jako jedený ze tří, kteří jste tam ze
Svitav odešli, jenom Ty. Byl to 7. červenec 2006.
Proč právě Bohemians 1905?
Poprvé si nás tento klub všiml na fotbalovém turnaji v Ratíškovicích, tehdy jsem ještě
hrál za TJ Svitavy, poté nás oslovili (mně, Uchytila a Bruna) a dali nám šanci se ukázat v klubu
Bohemians 1905, tehdy na halovém turnaji.
 Opravdu je Tvé povolání „fotbalista“?
Ano, profesionální fotbalista.
 Ty asi nemáš pravidelnou pracovní dobu
jako mnozí z nás. Jaký je Tvůj pracovní den?
Obvykle se na hřišti scházíme v 9,30, od 10
hodin máme trénink, který trvá asi 1,5 hodiny
– první tréninky jsou zaměřeny na fyzickou
zátěž a čím blíže k zápasu, tím je menší intenzita tréninku, pak následuje denně individuální trénink (relaxační cvičení, posilovna, bazény, vířivky, masáže). Ve vlastním zájmu je
absolvujeme, jsou důležité a trenér je sleduje.
 Pokud hrajete ligový zápas, kdy trénujete
naposledy?
Trénujeme den před utkáním, přesně 24
hodin zpět ve stejný čas, kdy hrajeme. Pokud

hrajeme v neděli v 17 hodin, naposledy máme
trénink od 17 hodin v sobotu.
 A co stravování, musíš dodržovat nějaký režim?
Nemusím, ale každý měsíc probíhá kontrolní vážení hráčů a mohla by z toho určitá
opatření vyplývat. Není to můj případ, já bych
mohl vážit i více.
 Předpokládám, že sportovní oblečení na
zápasy, tréninky a soustředění Vám poskytuje
klub. Kolik máš „pracovních oděvů“ – zelenobílých dresů se svým číslem 16?
Máme tři sady dresů na domácí zápasy
a stejný počet na venkovní, v tom krátký
i dlouhý rukáv. Jeden dres máme žlutý.
 A co kopačky? Kolik párů kopaček máš
vlastně běžně v provozu?
6 párů kopaček nám na sezónu (podzim+jaro) také poskytuje klub, další si již musím koupit sám. Prozatím mi tento počet stačil.
 Kolik stojí takové kopačky?
Cena je kolem 6 tis. Kč. A o tom v jakých
kopačkách budeme hrát rozhoduje trenér.
V minulé 1. lize jsme měli všichni stejnou
značku, kdo použil jiné, dostal dost vysokou
pokutu. Pro tuto sezónu jsme si mohli vybrat
sami, v jakých kopačkách chceme hrát. Je to
lepší, protože každému vyhovuje něco jiného.
 Chodíš na ligová utkání jiných klubů?
Chodím na Spartu a na Slavii.
 Máš jako fotbalista nějaké – říkejme tomu
třeba „deputáty“? Myslím třeba zdarma vstupenky.
Mám nárok na 2 pernamentky na sezónu…
 Pro nadcházející sezónu jste se znovu vrátili do 1. ligy. V rozhodujícím zápase v Jihlavě
po ukončení hry byly zase nějaké výtržnosti
fanoušků poraženého mužstva. Jak vnímáš
(Dokončení na straně 4)

Pro rozkvět obce
V červenci začnou práce na rekonstrukci kříže a pokládce chodníků na
hřbitově. Opravy jsou financovány z dotace ve výši 205 tis. Kč. Za úspěch je rovněž možné považovat získání dotace ve
výši 200 tis. Kč na vybudování dětského
hřiště na školní zahradě. Jednotlivé herní prvky a vzhled hřiště byly vybrány výběrovou komisí z řad maminek malých
dětí a vedení školy.
Ve středu 17. 6. 2009 bylo po opakovaně podané žádosti rozhodnuto o přidělení částky přesahující 10 685 000 Kč
z Evropských fondů na rekonstrukci
bývalé horní školy. V této budově bude
po rekonstrukci umístěna knihovna,
ordinace lékařů a v prvním patře obecní úřad s klubovnou a zasedací místností. Původní představa o využití dotace
byla trochu jiná. Zahrnovala i využití
půdních prostor pro vybudování bytů
a zřízení prostor pro služby občanům.
Museli jsme se však přizpůsobit pevným
podmínkám čerpání těchto peněz.
Během letních prázdnin se uskuteční úpravy sociálního zařízení v dolní
škole. Dojde k rekonstrukci rozvodů
teplé vody a úpravě některých WC.
Došlo ke změně telefonního čísla
Obecního úřadu. Zrušeno bylo číslo
461 595 803, takže v platnosti zůstává
jen telefon s číslem 461 595 176.
/R/
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Dali jsme jim důvěru:
pan Břetislav Báča
Už když se v roce 2006 připravovaly volby do obecního
zastupitelstva, patřil pan Břetislav Báča k základnímu týmu
na kandidátce, která volby vyhrála a získala právo ucházet
se o post starosty. Jelikož je zvyklý se na svět dívat z výšky
střech, které jako zaměstnanec významné firmy opravuje po
celé republice, dívá se s nadhledem i na problémy obecní.
A protože má blízko ke stavařině, stojí v čele stavební komise. Vlastní stavařiny je v práci komise minimum, v drtivé
většině případů ji řeší nadřízený stavební úřad ve Svitavách.
Vrchovatě převažuje oblast koupě a prodeje pozemků a dílčí
problémy z oblasti životního prostředí.

 Co se dá říct o práci komise?

Především to, že má nejen dost věcné práce, ale i dost
zdlouhavého manévrování mezi tím, co je zájem obce a tím,
co je třeba trpělivě vysvětlovat, když problém naráží na dílčí
zájmy jednotlivců. Komise se schází více méně pravidelně,
pochopitelně podle aktuálních potřeb a možností členů komise. Převažující náplní práce jsou prodeje obecních pozemků, péče o údržbu zeleně, komunikace a podobně. Dá se říct,
že každý člen komise je aktivní a vyslovuje svůj názor na řešení problému.

 Zdálo by se tedy, že všechno už funguje v naprostém
poklidu…

Tak to zdaleka ne. Teprve nyní se lidé zajímají, kde jsou
skutečné, právně, katastrálně podložené hranice jejich majetků a často ke své nelibosti zjišťují, že nejdou tak, jak byly po
léta užívány. Na řadu přichází zaměřování a pokud je to možné dokoupení nějakých metrů z obecního k zarovnání hranic.
Komise i zastupitelstvo vychází ze zásady, že by bylo nerozumné zbavovat se obecních pozemků v blízkosti cest a komunikací vůbec jako prostorové zálohy pro možné budoucí
inženýrské sítě. Poměrně rychle se dají řešit některé problémy spojené s údržbou zeleně…

ROHOZENSKÉ
Mateřská škola má jednu třídu s 21
dětmi ve věku od tří do šesti let, z toho je
12 chlapců a 9 dívek. Do školy odejde
šest z osmi šestiletých dětí, dvě děti mají
odklad povinné školní docházky. Zápis
nových dětí pro školní rok 2009/2010 se
konal v týdnu od 14. do 17. dubna. Nově
je přihlášeno 8 chlapců a 2 dívky. V příštím školním roce bude MŠ navštěvovat
25 dětí, což je zcela naplněná kapacita.
Provoz MŠ bude přerušen v době od
20. července do 21. srpna.
Základní škola byla ve školním roce
2008/2009 dvoutřídní. V prvním a druhém ročníku vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu „Radostné
učení“. Jeho nejdůležitějším úkolem
je naučit děti základním vědomostem
a dovednostem, poznávat a rozvíjet
vlastní schopnosti a uplatňovat je při řešení školních i reálných situací. Dbáme
na vzájemnou spolupráci žáků a vytváření dobrých vztahů mezi nimi. Od
1. září, tedy v novém školním roce budeme mít čtyři nové žáky: Zuzanku Mitášovou, Terezku Šafránkovou, Jiřinku
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 Tedy vlastně drobnosti…
To není pravda ze dvou důvodů. Jednak je takto zjednodušeně postiženo pouze řekněme odúřadování daného úkolu.
Jednak v něm není zahrnuta skutečnost, že teprve v letošním
roce se obci daří razantně pronikat do dotačních fondů. Z toho
co už bylo vykonáno, je třeba se zmínit o zvelebování obce,
kdy se ve spolupráci se školou podařilo upravit některé prostory, zajištění úprav hřbitova a konec konců i rekonstrukce
potočního koryta, i když je zajišťováno jiným subjektem patří
do oblasti zdravého životního prostředí. Poškozujeme si jej
bohužel většinou sami.

 Přece jenom se zdá, že převažuje to kladné. Jaké jsou
ty negativní stránky. Jsou vůbec?

Jistěže jsou. Setkáváme se až s nepochopitelnou zatvrzelostí v rámci sousedských vztahů například v souvislosti se zmíněným vyměřováním, či lépe revidováním hranic pozemků.
Setkáváme se se stejně těžko pochopitelnou neochotou vůbec
se pokusit o rozumné, kompromisní řešení i když jde o věci
vlastně nepodstatné. Jsou lidé, kteří jakoby už měli v povaze
házet klacky pod nohy… Řešení zbytečností stojí spoustu času
i energie. Ať chceme nebo ne, lidé se od sebe vzdalují. Stále
méně se zapojují do činnosti spolků a to nejde jen o brigády, i
do činnosti OU. Vezměte si jen účast na zasedáních. Setkal
jsem se s tím, že informace, která tu byla podána se vrátila v
podobě, která s tou původní měla jen málo společného.Tak
vznikají fámy a bláboly. A ty také ubližují. A obtěžují.

 Pryč s černými myšlenkami, vraťme se k perspektivám.

Ano, od těch jsme odbočili a jsou významné. Jednak perspektiva výstavby nových rodinných domků, významná přestavba sportovního areálu v jejich sousedství, přestavba staré
školy, dokončení úprav potoka… Je toho dost.
 Tak ať se daří a děkujeme za rozhovor.
/R/

ŠKOLY

Šimonovou a Jirku Mauera. Tyto děti
chodily od února vždy v úterý odpoledne spolu se žáky školy na zájmové
kroužky (střídá se výtvarný se sportovním). Tak se nenásilně seznámily s prostředím školy, s většími dětmi, s učitelkami. 5. ročník absolvovali 4 žáci. Dva
z nich odchází na 8leté gymnázium
v Poličce a po jednom do matematické
třídy poličské ZŠ Masarykova a ZŠ Pomezí. I to je vizitkou školy. V příštím
roce bude školu navštěvovat asi 14 dětí,
z toho „páťák“ bude jediný.
Co jsme v průběhu školního roku
dělali? K zimním aktivitám patřila pla-

vecká výuka ve svitavském bazénu, vánoční besídka a dvakrát jsme bruslili na
zimním stadionu v Poličce. Začátkem
března byli žáci 4. a 5. ročníku v poličském muzeu na výstavě Doba měst
a hradů. V dubnu navštívila Mateřská
škola (2x) a žáci ZŠ (1x) dopravní hřiště
při ZŠ Polička. V květnu jsme uspořádali
společnou besídku ke Dni matek a týden na to, 14. května, jsme jeli na výlet
do Punkevních jeskyní v Moravském
krasu a brněnské haly „Bongo“, kde
jsme si perfektně zařádili.
Další informace si můžete přečíst na
www.zsrohozna.cz, kde jsou také fotografie z různých akcí školy.
ZŠ

Z NAŠÍ FARNOSTI
Nový Jeruzalém
Pod tímto názvem se skrývají prosebné mariánské pouti. V naší farnosti se konala v pátek 12. června ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Svojanově. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mgr. P. Jaroslav Sedlák, OPraem., farář v Poličce. Při těchto
poutích se z jedné farnosti do druhé předává socha Panny Marie z Fatimy. V našem
kostele sv. Erasima byla socha vystavena od neděle 21. června do středy 24. června.
Věřící se v kostele u sochy scházejí ke společné modlitbě a prostřednictvím Panny
Marie prosí Boha za šest hlavních úmyslů Nového Jeruzaléma, jimiž je prosba za
nová a trvalá duchovní povolání, prosba za věrné a obětavé spolupracovníky kněží,
prosba o vzrůst víry v našem kraji, prosba o mír v rodinách a ve světě, prosba o život
těla a duše počatých dětí a prosba o smír hříchů celého světa. K tomu se připojují
i soukromé prosby věřících.
V rodinách se věřící modlili u obrazu Panny Marie z Fatimy za úmysly Nového
Jeruzaléma, za zdraví blízkých osob, za ochranu naší obce a pomoc při řešení dalších osobních problémů.
Kéž síla modlitby a přímluva Panny Marie přinese požehnání pro celou naši obec.
Za rohozenské farníky
Mgr. Jan Tomáš
 V červnu se uskutečnil výlet na poutní místo Zelená hora u Žďáru nad Sázavou.
Výlet se vydařil, i když počasí účastníkům moc nepřálo.

SDH v Rohozné vznikl 7. prosince
1890, kdy bylo zapsáno 40 členů. Zanedlouho bude SDH slavit 120 let svého založení. Po celou dobu existence
byl sbor významným činitelem v životě obce.
V současné době má 75 členů, z toho
je 15 žen a dívek. Patnáct členů sboru je
zařazeno do zásahové jednotky, zřízené
podle zákona o obcích. V této jednotce je
8 členů vyškoleno k použití dýchací techniky a 5 členů má odbornost strojník.
Technické vybavení jednotky je následující: cisterna CAS 16/7000, Škoda
706 RTH-AKV s uloženým čtyřdílným
nastavovacím žebříkem, dopravní automobil Avie A30, přenosná motorová
stříkačka PS12 a čtyři izolační dýchací
přístroje Saturn S71. Letos zasahovali
členové výjezdové jednotky při zahoření lesního podrostu u silnice směrem na
Lavičné 3. května. Požár vznikl pravděpodobně neopatrností některého návštěvníka lesa. Druhý zásah byl v noci
28. května při požáru zemědělského
objektu v Baníně.
Členové sboru se v letošním roce zaměřili na dokončení výstavby parketu
U Háje. Před pouťovou zábavou jsme
dokončili rekonstrukci sociálního zařízení. Od roku 2005 do 23. 5. 2009 jsme
investovali do výstavby cca 230 000 Kč
z vlastních prostředků. Do této částky

není započtena hodnota práce, kterou
členové sboru odvedli zadarmo a která
by jistě přesáhla částku 200 000 Kč.
Sbor již tradičně pořádá hasičský
ples, letos to bylo 14. února. Po pouťové
zábavě, která proběhla 6. června, byla
další taneční zábava 20. června, na které
hrála skupina Bagr Třebíč a druhý den
se konal dětský karneval, který pořádá
SDH již několik let a náklady hradí ze
svých prostředků.
Veřejné hasičské cvičení nás čeká 4.
července a večer bude ukončeno taneční
zábavou, kde se předvede skupina Anna
Rock. Na zábavě 18. července vystoupí
skupina Bery Poděbrady. O den později,
tedy 19. 7., následuje posezení s dechovkou. K poslechu i k tanci zahraje Brťovská šestka. Ještě do konce léta se můžeme těšit na Kyvadlo, které bude hrát
1. srpna a 15. srpna sem přijede Rock
Eminence. To je jen krátký výčet kulturních akcí, na které vás všechny zvou hasiči. Samozřejmě jsou zváni i všichni
z blízkého i vzdálenějšího okolí Rohozné.
Také bychom chtěli touto cestou poděkovat panu starostovi a obecnímu
zastupitelstvu za uvolnění finančních
prostředků na opravu izolace příčky
v garáži hasičské zbrojnice, kterou provedla stavební firma Martina Olšána
z Rohozné.
V závěru bychom chtěli upozornit
milovníky internetu, že se připravují
nové webové stránky našeho sboru na
adrese http://sdhrohozna.wz.cz/, kde si
budete moci přečíst některé zajímavosti z naší činnosti, historie a podívat se na
fotogalerii nebo na program kulturních
akcí. Stránky budou kompletně dokončeny během července.
Za SDH Rohozná Jan Tomáš

Jednou větou…
 Na veřejném zasedání dne 12. června
byl schválen závěrečný účet obce. Výrok
auditorů zněl „bez výhrad“! Z finančního
hlediska obec skončila s mírným přebytkem na straně příjmů.
 Z neoficiálních zdrojů jsme se dozvěděli,
že v průběhu letních měsíců by mělo dojít
k „zatryskování“ (zalepení) děr na silnici.
 Školní jídelna bude v době od 20. července do 23. srpna uzavřena.
 Na internetu se hlasuje o nejkrásnější
obec Čech a Moravy. Hlasujte pro obec ve
které žijete! • www.czregion.cz/rohozna
 Nejstarší občankou obce je paní Aloisie
Havlíčková, která nedávno oslavila své
90. narozeniny.

Volby do Evropy
Volby do Evropského parlamentu byly
pro obyvatele Rohozné stejně nezajímavé,
jako pro řadu jiných míst České republiky.
Účast 148 voličů představovala 25,8 %
z těch zapsaných ve voličských seznamech.
ČSSD dostala 53 hlasů, KSČM 36, ODS 23,
KDU-ČSL 20 a ostatní strany 14 hlasů při
2 hlasovacích lístcích neplatných. Na celé
čáře zvítězila „mlčící většina“.
/R/

Upozornění !
Upozorňujeme občany na platnost vyhlášky zakazující volné pobíhání psů. V poslední době došlo
k několika napadením člověka s bolestivými důsledky, které byly na
hranici trestní a nikoli přestupkové
odpovědnosti majitelů. Obdobně to
platí o pytláctví psů v honitbě a napadání jezdců na koních. OÚ bude
proto donucen přísně vyžadovat dodržování zákonných norem a obecní vyhlášky!
/R/
Strana 3

SK Rohozná – fotbalové soutěže 2008/2009

Jak jsme dopadli?
Žáci: se zúčastnili přeboru v kategorii
7+1, který se hrál turnajovým způsobem
za účasti 6 týmů. Každé mužstvo sehrálo
24 utkání, naši žáci se v konečné tabulce
umístili na 4. místě se ziskem 32 bodů při
bilanci 10 výher, 2 remiz a 12 porážek. Díky
iniciativě pana Žídka se podařilo mezi mládeží opět zvýšit zájem o fotbal, takže se snad
již nebude opakovat loňský problém s nedostatkem hráčů.
Dorostenci: hráli okresní přebor. Po velmi povedeném podzimu mužstvo přezimovalo na 1. místě. Již start do jarní části
se nevydařil a nevyrovnané výkony mužstvo pronásledovaly celou soutěž. Důsledkem bylo umístění na 6. místě se ziskem
40 bodů při bilanci 12 vítězství, 4 remízy
a 8 porážek. Nejvíce vstřelených branek má
na svém kontě Jan Bárta. S dorostenci
dlouhodobě pracoval, a to v celku úspěšně,
pan Petr Jandl, který byl nyní nucen ze
zdravotních důvodů svou trenérskou činnost ukončit. Petře, děkujeme ti za odvedenou práci a věříme, že v rámci možností
budeš rohozenskému fotbalu nadále pomáhat. Pokud by měl kdokoliv chuť a zájem
pomoci s vedením dorostu, obraťte se las-

kavě na kohokoliv z vedení SK a věřte, že
každou pomoc s díky uvítáme.
Muži: bojovali se střídavými úspěchy ve
III. třídě okresního přeboru. V konečném
pořadí se jim podařilo udržet si umístění
ve středu tabulky – na 8 místě – se ziskem
40 bodů při bilanci 12 výher, 4 remízy a 12
proher. Kanonýrem se stal Libor Sauer
s 15 vstřelenými góly. V průběhu jarní části
se tým potýkal s absencí hráčů pro zranění,
nebo pracovní zaneprázdnění. Trenér mužstva pan J. Mauer tak byl několikrát postaven před úkol zajistit pro utkání dostatečný
počet hráčů. Po letní přestávce čekáme
příchod několika dorostenců a dojde tedy
k omlazení týmu, stabilizaci kádru a tím
i ulehčení práce trenéra, případně vedoucího mužstva. Také na letošní prázdniny připravuje výbor SK fotbalové turnaje dorostenců i mužů.
SK Rohozná obdržel letos dotaci ve výši
2 900 000 Kč z fondů Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na výstavbu víceúčelového hřiště v prostorách stadionu. Se
začátkem prací se počítá v měsíci červenci
a jejich ukončením v listopadu letošního
roku.
F. Báča

(Dokončení ze strany 1)

tyhle bitky a ničení vybavení na hřištích. Řešíte v kabinách tyto situace
nebo to jde úplně mimo Vás hráčů?
Mrzí nás to, mluvíme o tom, ale dále to jako hráči neřešíme.
 A jak dlouho se vlastně postup do 1. ligy slaví?
Slaví se tak dlouho, jak kdo vydrží. Já jsem slavil docela dlouho –
dva dny. On se neslaví jen postup, ale zapil se tehdy i sestup.
 A jak jsou pro Vás důležití fanoušci Bohemians 1905?
Jsou moc důležití, trenér říká, že publikum je
12. hráč na hřišti. Hrát v „Ďolíčku“, kam za námi
chodí naši fanoušci, je paráda. V této sezóně zřejmě
budeme hrát na Strahově a tam ten kontakt s divákem nebude tak těsný a bude nám chybět.
 Vím, že bydlíš v Praze, jinak by to ani nešlo. Máš
byt pronajatý soukromě nebo Ti nějak pomohl klub?
Bydlím se dvěma spoluhráči z Bohemky v soukromně pronajatém bytě.
 Když jsi na hřišti, jsi vlastně v práci a určitě dáváš do hry celého člověka.
Přesto, cítíš se jinak, když víš, že v hledišti je někdo z Tvé rodiny, kámoši
nebo někdo z Rohozeňáků, kdo Vám fandí a přijel tam hlavně kvůli Tobě?
Zpočátku jsem to vnímal, byl jsem rád, ale i tak trochu nervózní.
Nyní už to tolik neřeším.
 Kam jezdíte na soustředění tady v Čechách a kam do zahraničí? Jak
často?
Soustředění máme letní a zimní – jsou povinná. Jedno je vždy zaměřeno na fyzickou zátěž a jedno na herní taktiku. Místa soustředění
se mění, ale nejčastěji jezdíme do Břízky u Jablonce nad Nisou, zahraniční budeme zanedlouho absolvovat v Rakousku, kde sehrajeme přípravná utkání.
 Máš osobního managera? Oslovil Tě on, nebo jsi někoho vyhledal?
Ano mám. Jsou to osoby, které nás delší dobu sledují při zápasech
a pak nás vlastně sami osloví.
 Je nějaký rozdíl hrát v 2. lize a v 1. lize?
Hra v 2. lize je bojovnější, v 1. lize techničtější, čistší a jsme hlavně
více sledováni.
 Děláš ještě nějaký jiný sport kromě fotbalu?
Rekreačně chodím hrát tenis a bowling, v zimě hraji hokej.

Z dějin obce…
Koncem 17. století žilo v Rohozné 72 lidí
inklinujících ke katolické víře, z toho bylo
11 domácností sedláků (včetně rychtáře
a šafáře), 3 domácnosti chalupníků a 5 zahradníků (což byl specifický vlastnický stav
menší než chalupník). Zarážející je velký
věkový rozdíl mezi mužem a ženou. V pěti
případech přesahuje 23 let, přičemž v jednom je dokonce 39 let, ale i dva případy,
kdy je žena starší než muž (12 a dokonce
23 let). Nejstarší žena má v té době 74 let,
muž 86 let. Do seznamu nejsou zahrnuty
děti pod 12 let věku (nebyly u sv. přijímání), takže nelze formulovat objektivní
věkový průměr. Ve služebním poměru je
14 osob (podruh, podruhyně, pastevec,
pastejřka, děvečka, pacholek). Vedle 19
osob v čele domácnosti (patrně ve stejném
počtu obydlených domů) je dalších 39 příslušníku jejich domácností. Nejoblíbenějším ženským křestním jménem byla Marjána (6), ale „nosila se“ i Kateřina a Anna.
Z kuriozit se zmiňme o Kadrutě, Mandalině, Oršile či Angletě. Mezi muži – byla jich
přesně polovina, tj. 36 - lehce převládalo
jméno Jiří (5) a Jan (4), frekventovaný byl
i Tomáš a Jakub, z těch zapomínaných pak
Urban, Valentin nebo Řehoř. Rozrod Hromádků (4x) a Benešů (3x) nasvědčuje jejich starobylost.
M. Král

 Když máš volno, navštěvuješ pražské památky?
Občas ano.
 A kam chodíš nakupovat módu a běžné oblečení? Máš nějaké oblíbené nákupní centrum v Praze nebo nakupuješ úplně jinde. Baví Tě bloumat v těchto giga obchodech?
Nakupuji hrozně rád, vydržím chodit po nákupních centrech dlouho, nepreferuji žádný obchod ani značku, kupuji si co se mi líbí.
 Myslím, že jsi stále členem SK Rohozná, pokud jsi doma, jsi vidět na
různých jeho akcích, vždy obklopen svými kamarády. Existuje kamarádství i mezi spoluhráči v Bohemians 1905 nebo jsou to vztahy spíše jako mezi spolupracovníky nebo jde dokonce o rivalitu?
O rivalitu vůbec ne, na hřišti musíme maximálně spolupracovat a mimo hřiště jsme všichni spoluhráči dobrými kamarády.
 Když dostaneš otázku odkud jsi, odpovídáš, že z Rohozné? Nezatloukáš, že jsi z malé vesnice?
Říkám, že jsem od Svitav, ale kdo chce vědět více, říkám z vesnice
Rohozná.
 Co by jsi vzkázal klukům, kteří by chtěli být fotbalistou?
Trénovat, makat, neflákat to, vydržet.
 A vzkázal bys něco i nám rohozeňákům?
Jsem rád, že mi fandíte, a tím i klubu Bohemians 1905, díky.

POVOLÁNÍM
FOTBALISTA
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S Honzou jsme si pak dále povídali a tak jsem se ještě dověděla, že
za sezónu (tj. podzim a jaro) sehrají 30 zápasů. Následující den po zápase se vždy schází na tzv. regeneračním tréninku a další den mají volno. Na ligový zápas odjíždí vždy 18 hráčů a 7 osob doprovodu. Obvykle
jezdí den předem, dopravují se autobusy různých dopravců, Bohemians 1905 svůj autobus nevlastní. Dovolenou – termín i délku určuje trenér, trenér jim rovněž sestavuje jídelníček – zajímavostí je, že nikdy
neměli knedlíky (pozn. na ty prý chodí k babičce Moravcové tady
v Rohozné, když přijede domů!!)
Ilona Židková
Pozn.: Nejčerstvější informace – v současné době je Honza na půlročním hostování v prvoligovém SK Kladno.

