PRAVDA O TÝMU JAKUBA BENEŠE
aneb
KDO V OFS OLOMOUC STAVÍ POTĚMKINOVU VESNICI
(Jako Potěmkinovy vesnice bývá označována snaha vykreslit něco lépe, než tomu tak ve
skutečnosti je a falešně tak přikrášlit skutečnost a zastírat pravdivý stav věcí.)
Motto:

„Pravda je vůbec to nejobtížnější, co lze lidem předložit k věření“.
Marcel Pagnol, francouzský spisovatel
Vážení delegáti,
jmenuji si Jiří Kubíček a ve fotbale jsem toho zažil hodně. Útoky na mou osobu i rodinu
jsem s újmou přežil a přes 10 let jsem se fotbalu vyhýbal. Výjimkou bylo mé účinkování
v Řídící komisi pro Moravu v letech 2013-2017.
Na mé překvapení, i přes včasný odchod z fotbalu (2010), se nenašel nikdo v hnutí, kdo by
mě funkčně „přesloužil“. Jsem jedním z nejdéle působících funkcionářů ČR v jednom klubu
bez přerušení, kdy mužstvo nesestoupilo (26 roků v období 1984-2010), udrželo majetek a
rovněž je nejdéle působícím funkcionářem výkonného výboru FAČR (ČMFS) v období 19
roků (1990-2009, když v období 2005-2009 jsem působil v statutární funkci místopředsedy
ČMFS), a to bez přestávky ve volebních periodách. V roce 1990 jsem také přivedl do
českého fotbalu prvního cizince, kterým byl Saša Bokij.
Netušil jsem, že ještě najdu sílu se do fotbalových struktur vrátit. Vždy jsem zastával názor,
že Morava musí být pod svým Statutem jednotná a propojená. Tak jako báje o třech prutech
knížete Svatopluka. Sám nedokážeš nic a okresy a kraje odtržené od divizí a MSFL bez
spolupráce s první a druhou ligou jsou jen jakýmsi hraním si na vlastním písečku.
Ztratili jsme schopnost být Čechám konkurentem a schytali jsme to přezdívkou Asiati či
republika končí u Pelhřimova.
Netušil jsem, že když budu podporovat výborného kandidáta Pepu Ondrouška, dostane se i
mně označení Berbrovec, což je v dnešní době snad nejhorší prohřešek v hnutí. Proto mě to
nadzvedlo a donutilo sednout k počítači. Tímto materiálem proloženým konkrétními
důkazy, ať písemnými či video projekcí, Vám chci ukázat kdo je kdo.
V roce 1996 jsem na tlak kolegů z klubů zorganizoval hlasování o morálce rozhodčích a
následně byli někteří „odejiti“ z listin. Zadělal jsem si na celoživotní problém a útoky,
některé z kategorie hraničících se životem a zdraví. Viz přílohy JK.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/JK%20%20vy%C5%99azen%C3%AD%20Berbra%201996.6%20a%20dal%C5%A1%C3%ADch%
20rozhod%C4%8D%C3%ADch.mp4
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/JK%20%20%C3%BAtoky%20rozhod%C4%8D%C3%ADch%201996.8%20obvin%C4%9Bn%C3%AD%20JK%20a%20podvod%20K%C3%A1rolyiho.mp4

Jako kandidát do týmu Josefa Ondrouška jsem si po útocích na mou osobu z řad týmu
Jakuba Beneše dovolil předložit Vám fakta, která asi neznáte. Každý, kdo jde volit by měl
přece znát toho, kdo usiluje o jeho důvěru. Takže kdo je kdo.
JAKUB BENEŠ / lídr týmu nové doby fotbalové
Po odchodu z FAČR a Sigmy jsem se úplně stáhl do ústraní, začal učit na FTK UP Olomouc a
byl jsem spokojený stárnoucí muž. Přestěhoval jsem se do Jižní tribuny Androva stadionu a
o existenci Jakuba Beneše jsem neměl potuchy, když Sigmu a FAČR jsem pustil z hlavy.
Jako spolumajitele nemovitosti Jižní tribuna mě docela překvapilo, že klub nehodlá
svolávat shromáždění vlastníků. Vysvětlil jsem si to tak, že Gajda se bojí podívat se mi do
očí…
Protože nový občanský zákoník určil povinnost upravit stanovy SVJ, bylo svoláno
shromáždění na 11.12.2017. Jako správná „persona non grata“ (osoba nežádoucí pro Sigmu)
sedl jsem si do poslední řady a schoulil se, abych nerušil. K mému překvapení se za Sigmu na
schůzi objevil šikovný mladý hoch, ve stylovém obleku s nohavicemi nad kotník, jak velí
nová móda. Vzhledem k tomu, jak katastrofálně nám Distance s.r.o. prováděla a
účtovala v SVJ (jediným společníkem, to je majitelem, je spolek a v čele Distance je jednatel
Gajda – viz schéma ovládací vztahy v Sigmě) postavil se bývalý akcionář Sigmy pan Runták
a prohlásil, že spoluvlastníci si nepřejí, aby ve výboru byli zástupci Sigmy a města a
k mému překvapení řekl, ať to dělá Kubíček, když tady bydlí. A tak jsem byl zvolen
předsedou výboru a tuto funkci vykonávám dodnes.
Tak jsem převzal veškerou agendu a při jejím zakládání jsem dostal do ruky plnou moc
Jakuba Beneše. Překvapení bylo značné. Tuto plnou moc za SK Sigma Olomouc vydal
Gajda, a to přesto, že není statutárem. Nevím, jestli se jednalo o naivitu Beneše nebo
hloupost Gajdy, když plnou moc doložili další plnou mocí, a to v tu dobu předsedy
představenstva Mgr. Ing. Petra Konečného, který sice na všech jednáních zdůrazňuje, že
fotbalu vůbec nerozumí a nikdy ho nehrál, ale to že se mu ve funkci ani nechce pracovat,
to mně překvapilo.
Proč? Protože v té plné moci je něco neuvěřitelného. Plná moc je udělena na Gajdovi na
všechna rozhodnutí za klub do 20 milionů Kč, a navíc může i dále kohokoliv pověřovat,
např. toho Beneše. Takže vlastně Gajda ovládal vše i když se snaží budit dojem, že již odešel.
Viz příloha Plné moci a ovládací vztahy
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Bene%C5%A1%202017%20%20pln%C3%A1%20moc%20Gajda%20a%20Kone%C4%8Dn%C3%BD.pdf
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Bene%C5%A1%20%20Ovl%C3%A1dac%C3%AD%20vztahy%20v%20Sigm%C4%9B%20a%20vliv%20Gajdy
%20na%20Bene%C5%A1e.pdf
A tak se naplnilo Gajdovo pořekadlo z dob naší spolupráce: „nikomu nic nepředám a budu
vše řídit, mám plné skříně materiálů a ty jsem obstaral já“. Pochopil jsem. Našel si hezkou
tvář a za ni se schová, když v tu dobu již začal Ficner s pomluvami a tlakem, že by měl
z důvodu korupce a věku ze Sigmy „vypadnout“. A tak mě začal Beneš, jako nastrčený
bílý kůň zajímat.
Ale Gajda je „hlavička“ a vymyslel geniální tah, jak vyšachovat ze statutárních funkcí
prostřednictvím Beneše právě Ficnera. Na VH spolku v 6/2019 podstrčili do programu

změnu stanov, čehož si opakovaně „ovíněný“ Ficner nevšiml, a bylo mu to sdělena až při
zjištění ve výpisu z obchodního rejstříku v 8/2019.
A NASTALA V KLUBU VÁLKA MEZI GAJDOU A FICNEREM, KTERÁ SIGMU
ROZKLÁDÁ VZTAHOVĚ I PERSONÁLNĚ. Ostatně jsem o tom psal, když jsem
kandidoval v roce 2018 do zastupitelstva města Olomouce.
Jak jednoduché až dokonalé. Beneš jako právník samozřejmě musel tušit, co je to za
podvod na Ficnera a bez skrupulí se k tomu připojil. Viz justice.cz
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=811372&typ=UPLNY
Za rok na to bylo dílo dokonáno. Na další VH spolku, již pravidelně alkoholově vybaveného
Ficnera, vyřadili z rozhodování definitivně. Na kandidátce uvedli, že Beneš kandiduje na
předsedu, Gajdův člověk, jinak výborný chlap, se kterým spolupracuji při zajišťování správy
stadionu a SVJ, Milan Zapletal byl kandidován jako I. mpř. a Ficner jako obyčejný mpř.
A dílo bylo dokonáno. Jen je nutno dodat, že Gajda se nechal zvolit jako člen VV spolku,
aby měl Beneše pod kontrolou. Beneš sice tvrdí, že Gajda již v Sigmě nepůsobí, ale
náhledem do přiloženého schématu ovládacích vztahů je zřejmé, toto tvrzení je spíše
úsměvné.
A pak mně zavolal Zapletal, že by se se mnou Jakub rád setkal. Souhlasil jsem, neboť mě
mile překvapil, když na výjezdním zasedání sportovní komise města, kde jsem zastupitelem,
v klubu Pepi Ondrouška snášel obdiv na kandidáta na předsedu OFS, když on jako šéf
akademie našel na Nových Sadech vynikající prostředí pro zázemí akademie.
Schůzka se uskutečnila 15.11.2020. Můj archív je široký a Jakub z něj byl nadšen, a proto
jsme seděli od 10 do 16 hodin. A potom jsem mu ukázal velmi cenný materiál, který jsem
vytvořil v roce 2009, tedy ještě v době, kdy jsem netušil, že Gajda s Ficnerem způsobili
Sigmě problém s tou Bohemkou. Ten materiál se jmenuje Průser Sigmy Gajda a Fivner
aneb Příběhy obyčejného šílenství. Chtěl ho poslat mailem, tak ho dostal. Byl nadšen a na
druhý den mi poslal reakci, ve které píše, že Gajda je vlastně amorální břídil, neb Ficner je
ještě větší amorál. Což ovšem my v Sigmě jsme věděli dávno. Viz příloha email JB
z 16/11/2021.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Bene%C5%A1%20%20charakteristika%20Gajdy%20a%20Ficnera.pdf
Na schůzce mi řekl, že je dohodnut s Ondrouškem na tom, že Pepa bude kandidovat na
předsedu a on na místopředsedu, a kdyby se Ondroušek stal i předsedou kraje, tak by
poté, dělal předsedu sám.
A pak do Olomouce přijela Fevoluce a její duchovní představil Ruda Řepka, a byla udělána
dohoda. Musíš proti Ondrouškovi. Na schůzce byl také Nezval, Zahradníček a Ficner, jemuž
bylo přislíbena funkce ve FAČR v kontrolní komisi, když už v té Sigmě všechnu moc ztratil.
A 17/12/2020 začal úřadovat duchovní otec týmu, který raději než singulár JÁ, používá
hned plurál MY. Jmenuje se Pavel Hrazdil a jedná se o funkcionáře FK Šternberk. Vše o
dalším vývoji v kapitole poslední Hrazdil.

No a já jsem ztratil o tomto ambiciózním mladíkovi definitivně iluze. Budiž mu omluvou,
že i já jsem v mládí při nabídkách do velkých funkcí ztrácel půdu pod nohama.
JAN ZAHRADNÍČEK / muž Pavla Nezvala, který se dostal do vrcholných funkcí
rozhodčích ve vládě Kučera, Nezval a Hašek, který měl způsobit sestup Sigmy v sezóně
2006-2007, aby se zbavili ve FAČR JK.
Výňatek z článku na webu www.cernasvine.cz
Pro jeho osobu platí známé rčení "tichá voda břehy mele". Nesnaží se vystupovat v "přední
linii, nicméně velmi zdatně se pohybuje v zákulisí. Opakovaně a často jezdí na utkání Třince,
Karviné, Hlučína, kde podle oficiálního vysvětlení "dohlíží" na regulérní průběh zápasů a
sleduje výkonnost rozhodčích, nicméně rozhodčí, kteří na tato utkání jezdí, mluví o méně
"ušlechtilých" důvodech. Je s podivem, že například na zápasech Holic nebo rezervy
Olomouce se prakticky neobjevuje, přesto bydlí v malé vesnici na Olomoucku. Podobnou
praxi zavedl i v moravských soutěžích (MSFL, divize), kde se často jako delegát objevuje
právě na zápasech týmů, o nichž se v zákulisí hojně spekuluje, že ... Mezi rozhodčími panuje
názor, že právě Zahradníček je moravskou prodlouženou rukou Josefa Kruly. Z minulosti má
za sebou dva prohřešky-byl přítomen skandálnímu zápasu Hlučín - Zlín, kdy rozhodčí
výrazným způsobem poškodili hostující družstvo. Video z tohoto utkání se ztratilo, Hlučín
nebyl nijak za toto postižen a stížnost Zlína byla zametena pod stůl. Druhým skandálním
zápasem, ve kterém jeho jméno figurovalo, bylo pohárové utkání Zábřeh-Hlučín, kdy
rozhodčí nevídaným způsobem poškodili domácí tým ve prospěch Hlučína. O tomto utkání se
psalo v novinách jako o jednom z největších zářezů v českých soutěžích posledních let.
Zahradníček byl přitom požádán ještě před zápasem funkcionáři domácích, aby rozhodčího
komise vyměnila. Zahradníček však toto odmítl s tím, že vše proběhne v pořádku. Vliv si
udržuje také tím, že hráče a funkcionáře ligových a druholigových klubů jezdí školit z
pravidel fotbalu.
Tento muž dostal od Pavla Mokrého (po odchodu na post předsedy ČMFS) za funkci člena
komise rozhodčích v profesionálních soutěžích zajistit sestup Sigmy Olomouc, aby si
uvědomila, že měla sama zlikvidovat mou osobu v klubu. Po přečtení dopisu, který Sigma
v roce 2009 poslala na ligové shromáždění, a to právě za neuvěřitelná poškození klubu
v utkáních, kdy jej opět vládnoucí Nezval prosadil do komise rozhodčích, je zřejmé, co je
zač. Paradoxem je, že tabulku poškození v utkáních k dopisu vypracoval sám Jiří Ficner
(žlutě označeni rozhodčí a delegáti, kteří škodili nejvíce), dnes prosazující podporu pana
Zahradníčka.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Zahradn%C3%AD%C4%8Dek%20%20Dopis%20Sidma%202009%20na%20LS%20a%20Ficnerova%20tabulka%20po%C5%A
1kozen%C3%AD%20klubu.pdf
Pro všechny, kteří fotbalu rozumí, přikládám konkrétní video se sestřihem, aby bylo
zřejmé, pod jakým tlakem se Sigma nacházela.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Zahradn%C3%AD%C4%8Dek%20%202006-07%20Akce%20sestup%20Sigmy.mp4

PAVEL NEZVAL, DALIBOR KUČERA A IVAN HAŠEK
Propojená trojka, která se povedl manévr jak, nejen změnit na VH 2011 název
Českomoravský fotbalový svaz v posledním hlasování VH, když následně Hašek utekl
školácky z funkce, ale zlikvidovat díky utajenému statut z 2017 spolupráci na Moravě.
Kučera, pravomocně odsouzená osoba v roce 2012, kdy jej od nástupu na Mírov zachránila
nečekaná amnestie prezidenta Klause 1.1.2013, je Nezvalem využíván k tomu, aby při volbě
delegátů na VH FAČ za sekci divizí podsouval lidem jména těch vyvolených a tím
absolutně popřel výkonnostní a demokratický přistup klubů a VH.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Nezval%20a%20jeho%20podvod%2
0na%20Moravu%20Statut%20%C5%98KM%20a%20jeho%20utajen%C3%AD.pdf
Hašek jako prezident ČMFS pak posloužil Aleši Hušákovi, GŘ Sazky k udržení pozice
marnotratníka a poté co Sazka zkrachovala a zdroje vyschly utekl trestuhodně z fotbalu.
První, kdo mu přišel na VH pogratulovat nebyl nikdo jiný než jeho věrný Pavel Nezval.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Ha%C5%A1ek%202011.6%20Rezig
nace%20Ha%C5%A1ek%2C%20spojenec%20Nezval.mp4
Dlouho mně trvalo, než jsem rozklíčoval, co se stalo na VH 2009, kdy večer jsem měl 47
hlasů a ráno 14, když jeden jsem si dal já sám. Ano, na pokyn Haška se sdělením, že mě ve
VV nechce se po půlnoci v Průhonicích, začala úderka Kučera a Nezval obcházet pokoje a
večer dohodnuté hatit. Oběma se tak díky Haškovi naskytla obrovská šance chopit se na
Moravě funkce místopředsedy a předsedy ŘKM. Řekl, bych po těch 10 letech, že právě
oni tři a k tomu Pavel Mokrý jsou největší škůdci moravské politiky posledních 20 let.
Kdyby byl mezi námi Mojmír Fryčák, mohl by vyprávět.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Ha%C5%A1ek%202011.6.26%20Ku
b%C3%AD%C4%8Dek%20o%20Ha%C5%A1kovi.pdf
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Ha%C5%A1ek.%20Jak%20m%C4%
9Bl%20v%20roli%20po%C4%8Detn%C3%A9%20z%C3%A1klady%20v%20%C4%8CSTV
%20Ivan%20podr%C5%BEet%20Hu%C5%A1%C3%A1ka.mp4
JIŘÍ KRATOCHVÍL a RADEK SAIDL
Uvedení ve zvacím listu Pavla Hrazdila z 17.12.2021 jsou uvedení v týmu Beneše jako ti,
kteří jsou velmi důležití, a na které bude „spolehnutí“ a měli by tvořit „mozkový trust
skupiny. Protože jsem se v nimi potkával vždy jen na VH OFS jako oponenty Kalába, nemám
o nich moc informací. Takže jen stručně.
Jiří Kratochvíl se ve fotbalovém okrese Olomouc ocitl asi před 8 lety, na přímluvu
tehdejšího předsedy komise rozhodčích Augustina. Kratochvíl byl odejít z okresu Šumperk,
přesto, že byl kdysi kvalitní rozhodčí. Nechtěli s ním ve výkonném výboru, ani komisi
rozhodčích, spolupracovat. Důvod jsme zjistili po čase v Olomouci, kdy jsme mu řekli, chceš
u nás pískat, tak pískej, a o nic jiného se nestarej. Bohužel, staral se kromě pískání o vše
možné, co se kde odehrálo. V posledním období byl několikrát diskutován návrh, vyřadit

tohoto rozhodčího z listiny okresu Olomouc. Právě pro jeho způsoby chování. Má značnou
nadváhu a kluby ho moc nechtějí. Bohužel, jsme to nedotáhli do konce.
Radek Seidl je okresní, krajský a moravský rozhodčí, později člen VV OFS. Krátce
zástupce Olomouckého kraje v komisi rozhodčích na Moravě. Někdejší předseda rozhodčích
ŘKM na Moravě. Pavel Blaha (předseda ŘKM 2013-2017, byl jsem jejím členem) nás
několikrát upozorňoval na připomínky tehdejších členů, že na tuto funkci Radek nemá, ať
ho vyměníme, což se také stalo. To neunesl. V roce 2017 neúspěšně kandidoval v okresních
volbách. Tohoto kluka je škoda. Chybí mu trpělivost a pokora.
JAROMÍR JADA a JIŘÍ FICNER
Vše bylo vyřčeno v kapitole Beneš, a tak snad jen k počtení ten materiál, který se tak
Jakubovi líbil. Průser Sigmy Gajda a Ficner aneb Příběhy obyčejného šílenství. Viz příloha.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Gajda%20a%20Ficner%20%202009.9%20Pr%C5%AFser%20Sigmy%20Gajda%20a%20Ficner%20aneb%20p%C5%99
%C3%ADb%C4%9Bhy%20oby%C4%8Dejn%C3%A9ho%20%C5%A1%C3%ADlenstv%C
3%AD.pdf
RUDOLF ŘEPKA
Možná mám málo informací z Čech, vždyť se fotbalem nezajímám přes 10 let, ale to, co
vidím a čtu, a jak se někteří „čistí“ prezentují, je asi je potřebné připomenout některé
nezvratné skutečnost.
Tak za prvé. Řepka byl po vyhození Fouska od 7.4.2007 (ten dem mám s Lucií Bílou
narozeniny) a pracoval nejen proti Moravě s otcem proti dvoukomorového systému stanov
Vlastou Košťálem, ale zejména prožil krásné funkcionářské roky po boku Pelty a Berbra.
V rozhovoru s Martinem Mulačem 2.12.2020 mně tak o tomto funkcionáři a jeho morálce
rozšířil článek Nová iniciativa! S Řepkou ne! A v něm je mimo jiné uvedeno. „ Rudolf
Řepka v roce 2017, kdy proběhla v Ďolíčku veřejná diskuze o stavu fotbalu řekl: „Média
Romana Berbra démonizují, a to asi není dobře. Pro nás je to čitelné, stejně jako když pan
Řeoka v pořadu Máte slovo prohlásí, že Míra (Pelta) byl „profotbalový“ a že to vlastně myslel
dobře. To nemá se slušností a sebereflexí nic společného.
A protože jsem sběratelem archívních fotbalových zážitků, jistě si z přiloženého materiálu
uděláte obrázek o panu Řepkovi sami. Viz příloha
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/%C5%98epka%202020.11.9%20a%2
0jeho%20dvoj%C3%AD%20metr%20%20Dvoj%C3%AD%20metr.%20M%C3%A1te%20slovo%20M.J%C3%ADlkov%C3%A1.
mp4
PAVEL HRAZDIL / duchovní otec a koordinátor všech kroků Beneše a jeho týmu
Je pro mě doslova neuvěřitelné, že zdravý normálně uvažující člověk si neumí vyhodnotit,
s jakým člověk jedná a koho má před sebou. Studenty na to upozorňuji na začátku každé
přednášky a na videích to najdete v oddělení pro studenty, filozofický úvod k přednáškám.

Kokoti jsou věční, jak říká X. Crement a tyhle individua nazývá F.Koukolík psychopaty a
B.Kuras padouchy.
Takže velký duch skupiny to rozjel 17.12.2020 a dokonal arogantní a stupidním dopisem
delegátovi L.Rosskolhovi. Povýšenost, nadutost, ztráta sebereflexe z tohoto dopisu čnějí
na dálku. Zbytečně popisovat obsah, to si musíte přečíst, viz příloha schůzka kandidátů
z 17.12.2021a dopis L. Rosskohlovi z 12/3.2021.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Hrazdil%20%20dopis%20Bene%C5%A1ovu%20t%C3%BDmu%202020.12.17%20dopis%20Bene%C5
%A1ovu%20t%C3%BDmu%20%C5%A0T%20a%20Rosskohl.pdf
Vůbec nerozumím tomu, že člověk při smyslech, jak je napsáno v mottu mého webu, může
poslouchat tak slaboduchého člověka, jakým Pavel Hrazdil je. Navíc, když tento
člověk nemá zameteno před vlastním prahem. Ale o to se zaslepení delegáti asi
nezajímají a Benešovi to vyhovuje. Po přečtení přiložených materiálů z veřejných webů
státní správy Vám bude asi jasné, s kým máme tu čest.
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Hrazdil%202016%20z%C3%A1pis%
20VV%20-%20volba%20Palos%2C%20Hrazdil.pdf
https://www.jirikubicek.cz/data/videa_vh_ofs_olomouc/Hrazdil%20-%20exekuce.pdf
Jiří Kubíček

