VÍTĚZSLAV LAVIČKA
FOTBALOVÝ GENTLEMAN

DIECÉZE v ČR a bisk upové
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Nejstarší je diecéze pražská (od r. 1344 arcibiskupství), která vznikla již v roce 973. Po poslední českobudějovické v roce 1785 jsme čekali více
než 200 let, než vznikly poslední dvě nové diecéze:
plzeňská v roce 1993 a v roce 1996 ostravsko-opavská. Od té doby máme tedy
diecézí.
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ožná vás hned napadnou hvězdy světového
fotbalu, jako Ronaldo, Messi, Neymar, Lewandowski, Mbappe nebo někdo z českého prostředí – Schick, Souček, Hložek. Anebo to může
být právě někdo, kdo vám pomohl seznámit se
s tímto sportem a celkově fotbalovým míčem.
V dnešní době bohužel často v profesionálním,
ale i amatérském fotbale, vidíme velmi nepřátelské výjevy, ať už mezi protihráči nebo fanoušky.
A právě proto chceme v tomto článku poukázat
na to, že si člověk může respekt zřídit i slušnou
cestou, tak jako se to povedlo velmi úspěšnému
fotbalistovi a dnes trenérovi – Vítězslavu Lavičkovi.
PROFESIONÁLNÍ KARIÉRA
Tento rodák z Plasů u Plzně se do profesionálního fotbalu dostal již ve svých 16 letech (ačkoli
mu jeho třídní učitel říkal, aby si nemyslel, že by se
mohl jednou fotbalem živit). V 19 letech se dočkal
velkého přestupu do pražské Sparty. I přesto dokázal být, podle slov lidí z okolí, stále férový chlap:
„Můžete být na hřišti sebevětší soupeři, ale k vítězství musíte dojít férovou cestou.“ Vždy se snaží
být poctivý a týmový a totéž vyžaduje u svých svěřenců. „Rodiče mi vysvětlili, že porážky patří k životu a upevňují vnitřní sílu jít dál a překonávat je.“
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FOTBAL A VÍRA
Ačkoli tento úspěšný fotbalista a trenér, i kvůli
normalizaci, do kostela pravidelně nechodil, víru
bere jako velmi osobní a citlivou věc a zároveň
pevný a nezastupitelný bod v životě, který mu
v náročném povolání pomáhá držet se vytyčených
mantinelů a jít za svým cílem. „Součástí předzápasového rituálu mám i to, že zvednu hlavu k nebi
a požádám, aby v ten okamžik, v ten zápas, stál
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Milí mladí přátelé, tento
měsíc se v naší sportovní rubrice podíváme na nejoblíbenější
sport na světě z pohledu fotbalového trenéra.
Pevně věřím, že i vy si,
stejně jako já, občas
rádi kopnete do míče.
Zkuste si vzpomenout,
s kým jste si prvně v životě šli zakopat, kdo
vás učil základní pravidla fotbalu, kdo vám
pomáhal, abyste se
zlepšovali… Byl to tatínek, pan učitel, trenér,
kamarád? Ve fotbale,
stejně jako v životě,
máme různé vzory.

HRÁČ
7× mistr československé ligy (AC Sparta Praha)
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TRENÉR
2× mistr české ligy (FC Slovan Liberec, AC Sparta Praha)
1× vítěz českého poháru (AC Sparta Praha)
1× mistr australské ligy (FC Sydney)
Mistrovství Evropy 2017 (reprezentační tým ČR do 21 let)
2× vítěz ankety Trenér roku
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náš Pán při nás.“ Z lidí velmi obdivoval a uznával
papeže Jana Pavla II., který mu byl blízký i tím, že
jako mladý hrál aktivně fotbal. Jeho medailonek
nosí stále při sobě.
TRENÉR A ZÁROVEŇ VYCHOVATEL
Hráči, které během své trenérské kariéry Vítězslav Lavička vedl, oceňují, jak s nimi dokázal
pracovat a motivovat je. Nikomu nic „necpe“,
přesto je argumenty a vlastním příkladem dokáže přesvědčit. Sám říká, že ve fungujícím fotbalovém týmu nesmí chybět nic z trojice vášeň
– víra – radost. Jeden rok byl také patronem největšího fotbalového turnaje pro děti – McDonald´s cupu. „Děti nejsou svázány taktikou, užívají si fotbal, mají radost, když dají gól – je důležité, aby si tohle v sobě nesly i dál, případně
i na profesionální úroveň (ačkoli tam se dostane
skutečně jen málokdo). Tlak na výsledek nesmí
být v dětském věku to hlavní!“ Pomohl také vytvořit fotbalové desatero pro začínající děti, ve
kterém nesmí chybět pojmy jako smysl pro fair
play, týmovost, vytrvalost a především radost.
V současnosti působí Vítězslav Lavička u národního týmu Kuvajtu, každopádně stále častěji
se objevuje jako jeden z velkých adeptů na trenéra
českého národního týmu. Třeba se časem skutečně tohoto fotbalového gentlemana dočkáme, jak
s elegancí sobě vlastní řídí naši fotbalovou reprezentaci. A jaká je odpověď na otázku v nadpise
článku? Nevím, jestli se slušností člověk nejdál dojde, podstatné je ale to, že i se slušností se může
člověk stát skvělým fotbalistou, úspěšným trenérem a hlavně uznávaným člověkem.

Foto: nateejindakum, Sergey Nivens - Adobe stock; Camw - wikipedia.org
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Milí znalci liturgie a Pána Ježíše, vítejte!
Víte, kolik máme v naší krásné zemi diecézí?
Jestli víš, doplň číslovku sem:
, pokud ne,
spočítej na mapě a pak doplň. Každá diecéze
má i svůj znak, který vidíš na naší mapě.
Do prázdných políček napiš jméno otce
biskupa a do bílých kroužků číslo
obrázku katedrálního kostela
DIECÉZE
jednotlivých diecézí.
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Moji milí spolubratři,
žijeme v krásné zemi. Modleme se za naši církev, za naše
diecéze, biskupy, za naše farnosti, kněze a všechny věřící a nevěřící, kteří v nich žijí.
Krásné prázdniny!
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