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11 Martin Štěpánek
OSVČ, 48 let

12 Mgr. Miroslav Starý
senior, 64 let

13 Ing. David Otýpka,
regional finance  
controller, 35 let

14 Monika Nejezová
účetní, 45 let

15  Ing. Vladimír Bělík
senior, 74 let

16 Ing. Martin Strýček
projektant, 43 let

17 Ing. Arch. Zita 
 Řehůřková

architektka, 52 let
18 Ing. Lubomír Toufar

senior, 68 let
19 Petr Sehnal

IT specialista, 24 let
20 Anna Pavlů

seniorka, 76 let
21 Ing. Jiří Pícha

emeritní revírník LČR,  
70 let

22 Lumír Kala
pracovník THÚ, 56 let

23 Ing. Radmil Štěrba
lesní inženýr, 50 let

24 Milan Sýkora
senior, 68 let

25 Petr Velc
senior, 71 let

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE KANDIDÁTY  
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKO  

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH 23. A 24. 9. 2022

Ing. Pavel 
Rajtšlégr
ekonom, 42 let

doc. Mgr. Pavel 
Souček, Ph.D. 
vysokoškolský 
pedagog, 36 let

Mgr. Bc. Michal 
Souček
učitel, 51 let

Anna Štěrbová
manažerka, 
48 let

Aleš Klíma
CNC brusič, 
zástupce odborů, 
39 let

Mgr. Radovan 
Bartošek 
obchodní 
zástupce, 31 let

Lenka Dvořáková
office manager, 
48 let

Ing. Luděk 
Skoták
technik, 58 let

Ing. Vlastimil 
Bárta
OSVČ, 40 let

Mgr. Ivo Polák
místostarosta, 
65 let
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20. let kopané žen v Kotvrdovicích a dívčí fotbalové výběry OFS Blansko
	 Kdo	 navštěvuje	 na	 okrese	 Blansko	
fotbalové	 mistrovské	 zápasy	 přípravek		
a	žáků,	tak	může	potvrdit,	že	v	různých	
týmech	mezi	kluky	hrají	fotbal	i	děvčata.	
V	dnešní	době	trénuje	a	hraje	v	týmech	
na	našem	okrese	přes	80	děvčat	ve	věku	
od	6	do	15	let.	Pod	komisí	mládeže	OFS	
Blansko	 jsou	 již	 rok	 zvána	 děvčata		
na	společné	tréninky	a	turnaje.	Výběry	
OFS	Blansko	navštěvují	různé	velké	dív-
čí	turnaje,	kde	si	ve	svých	věkových	ka-
tegoriích	zahrají	i	proti	týmům	jako	Ba-
ník	Ostrava,	Sparta	Praha,	Slavia	Praha,	
1.	FC	Slovácko	a	spoustě	dalších.	Trené-
ry	 jsou	Katka	Zoubková,	Michal	Há-	
jek	a	 Jaromír	Kuda.	Hlavním	mozkem		
a	 organizátorem	 těchto	 dívčích	 výběrů	
je	 Tomáš	 Musil	 z	 Kotvrdovic,	 který	
všechny	 tréninky	a	 turnaje	domlouvá		
a	to	i	včetně	letního	kempu	dívčích	vý-
běrů	 žákyň	 OFS	 Blansko.	 Tento	 kemp	
byl	zorganizován	letos	podruhé,	poprvé	
v	loňském	roce.	Kemp	byl	od	úterý	až	do	
neděle	včetně	stravy,	přespání,	tréninko-
vých	jednotek,	soutěží	a	dalších	aktivit.	
	 Tomáš	Musil	není	na	okrese	Blansko	
z	 hlediska	 ženské	 kopané	 žádným	 no-
váčkem.	Byl	to	on,	kdo	v	létě	roku	2002	
byl	u	vzniku	prvního	ženského	týmu	na	
okrese	Blansko	v	novém	tisíciletí,	když	
zorganizoval	přátelský	zápas	žen	v	Kot-
vrdovicích.	 Děvčata	 byla	 rozdělena	 do	
dvou	týmů,	a	po	tomto	utkání	přišla	za	
Tomášem,	 že	 chtějí	 hrát	 fotbal.	 Svojí		
trpělivostí	 a	 zápalem	 přežil	 s	 děvčaty	
časté	výčitky	mužské	populace,	že	 fot-

bal	není	pro	ženy	a	čekala	ho	se	všemi	
trenéry	 několikaletá	 práce	 učit	 holky	
fotbalu	 jak	po	 individuální,	 tak	po	ko-	
lektivní	 stránce.	 Doménou	 fotbalistek		
z	Koas	nebyl	pouze	velký	fotbal,	účast-
nili	se	halových	turnajů	a	turnajů	v	malé	
kopané	 na	 venkovních	 hřištích,	 holky	
hrály	 okresní	 blanenskou	 malou	 kopa-
nou	 a	 odehrály	 již	 dva	 ročníky	 divize	
futsalu	žen.	Tomáš	Musil	již	několik	let	
zpátky,	před	vznikem	výběrů	OFS	Blan-
sko,	organizoval	okresní	děvčata	z	pří-
pravek	 a	 žáků,	 aby	 si	 společně	 mohla	
zahrát	 na	 různých	 turnajích	 a	 přátel-
ských	 zápasech.	Od	vzniku	 ženského	
fotbalového	 týmu	 v	 Kotvrdovicích	 se	
během	 několika	 dalších	 let	 na	 okrese	
Blansko	 rozsvítily	 majáky	 dalších	 dív-
čích	 a	 ženských	 týmů	 hrajících	 velkou		
i	malou	kopanou.	Postupem	času	majá-
ky	 zhasly	 až	 na	 fotbalistky	 z	 Černé	
Hory,	 které	 hrají	 soutěž	 malé	 kopané		
v	Brně.	Hlavní	baštou	celé	okresní	žen-
ské	a	dívčí	kopané	se	staly	Kotvrdovice,	
které	 zůstaly	 jako	 jediné	 na	 okrese.		
Ženy	v	současnosti	hrají	MSDŽ	a	žáky-
ně	 okresní	 přebor	 mladších	 žáků,	 od	
nové	 sezóny	 pod	 novým	 názvem	 SFA	
Kras.	
	 Vrcholem	 práce	 Tomáše	 Musila	 by-	
ly	 oslavy	 konané	 v	 rámci	 soustředění	
fotbalistek	 z	 Kotvrdovic	 a	 kempu	 dí-	
vek	OFS	Blansko.	V	sobotu	6.	8.	2022		
proběhly	 oslavy	 20.	 let	 kopané	 žen		
v	 Kotvrdovicích	 a	 na	 hřišti	 jste	 mohli	
vidět	hrát	fotbal	dívky	a	ženy	všech	vě-

kových	kategorií	od	osmiletých	fotbalis-
tek	z	okresních	přípravek,	přes	žákyně	
až	po	ženy	a	nechyběla	ani	nestárnoucí	
Jana	Matušková.	Byla	připravena	výsta-
va	 fotografií	 z	 historie	 kopané	 žen		
v	Kotvrdovicích	a	okresních	dívčích	vý-
běrů.	 Do	 Kotvrdovic	 přijela	 děvčata		
z	klubů	FK	Hodonín	a	Fastav	Zlín,	aby	
si	společně	s	děvčaty	z	OFS	Blansko	za-
hrála	na	dvou	dopoledních	turnajích	pří-
pravek	 a	 žákyň.	 Po	 obědě	 se	 postupně	
sešlo	 30	 bývalých	 a	 současných	 hrá-	
ček	Kotvrdovic,	 aby	 si	 zahrály	 fotbal		
a	po	něm	poseděly	a	 společně	zavzpo-	
mínaly	na	uplynulé	 roky,	které	strávily		
v	ženském	dresu	v	Koasích.	S	děvčaty	

společně	 zavzpomínali	 i	 trenéři	 jak		
současní,	tak	bývalí,	třeba	i	na	dva	nej-	
úspěšnější	ročníky	v	divizi	žen	–	2010/11	
a	 2015/16,	 kdy	 ženy	 skončily	 v	 koneč-	
né	 tabulce	 na	 druhém	 místě,	 pokaždé		
s	43.	body.	V	sezóně	2010/11	měl	první	
tým	DFK	Holešov	49	bodů	a	v	sezóně	
2015/16	měl	první	tým	SFK	Vrchovina	
stejně	bodů	jako	Koasy!	
	 Pokud	 je	 na	 okrese	 fotbalistka,	 bu	
začínající,	nebo	zkušená	a	má	zájem	se	
zapojit	do	těchto	aktivit,	a	zkontaktuje	
některého	z	trenérů,	nebo	přímo	Tomáše	
Musila	z	Kotvrdovic.

Na přání Jany Matuškové napsal TOMM
Foto: archiv TOMM

Mládež s Janou Matuškovou 
– foto děvčat kategorie přípravek s trenérem a Janou Matuškovou


