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Třebíčské oční centrum je všeobecná 
oční ambulance pro dospělé a speciali-
zovaná dětská ortoptická ambulance, 
které poskytuje komplexní péči o zrak 
pro celou rodinu. Zabývá se diagnosti-
kou a léčbou širokého spektra očních 
chorob. 

Od 1. dubna 2015 byla rozšířena o 
specializovanou dětskou ortoptickou 
ambulanci, specializující se na scree-
ning, diagnostiku, plánování a vedení 
terapie šilhání, tupozrakosti a dalších 
poruch funkcí vidění.  Pod vedením 
lékařky MUDr. Marie Kousalíkové 
navazuje na mnohaletou tradici orto-
ptické ambulance v Třebíči. Lékařka je 
jedna ze dvou v kraji Vysočina, kdo má 
licenci k vyšetřování strabismu. Orto-
ptická ambulance je vybavena přístroji k 
diagnostice očních vad.

Třebíčské oční centrum s novým přístrojem
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Jako jediná ambulance v kraji Vyso-
čina nabízí diagnostiku očních refrakč-
ních vad ručním přístrojem, který je 
výborným pomocníkem při diagnostice 
refrakčních vad již u velmi malých dětí 
od 1 roku, u dětí i dospělých pacientů s 

tělesným či mentálním hendikepem.
Přístroj byl ortoptické ambulanci laska-

vě zapůjče Rotary klubem Třebíč. Pení-
ze na zakoupení přístroje byly získány z 
charitativních vánočních koncertů Rota-
ry klubu, z koncertu ve tmě, s přispěním 

parnerského Rotary klubu z Rothenbur-
gu v Německu, a také Nadace Rotary.

V rámci komplexnosti péče o dětské 
pacienty je od 8. června 2015 otevřena 
cvičebna, kde budou dětští pacienti pod 
vedením zkušených sester cvičit binoku-
lární vidění. 

Všeobecná oční ambulance pro dospě-
lé a specializovaná dětská ortoptická 
ambulance je umístěna v budově Poli-
kliniky Vltavínská v městské části Hor-
ka-Domky. Ortoptická a pleoptická cvi-
čebna nedaleko ambulance ve vedlejší 
budově Zubní Polikliniky. Na vyšetře-
ní do všeobecné ambulance lze přijít i 
bez objednání. Do specializované dět-
ské ortoptické ambulance a cvičebny 
je objednání nutné  na telefonním čís-
le 568808141 (vyšetření) a 568808140 
(cvičení). Jaroslav Šmarda, 

prezident RC Třebíč

Do České knihy rekordů se včera zapsal třebíčský fot-
balový rozhodčí, 77letý Jaromír Čejka. V Jemnici odří-
dil jubilejní šesti tisící zápas. 

A přitom stačilo málo a nikdy by k této metě nedo-
spěl. Před zhruba třemi roky se rozvedl, což mu po 
psychické stránce nepomohlo. Díky inzerátu v Jihlav-
ských listech, které vydává společnost PAROLA stejně 
jako Třebíčské noviny, se seznámil s přítelkyní Květou 
z Dobronína, se kterou mu to náramně klape.      

Když jste začínal s kariérou rozhodčího, měl jste 
představu, že odřídíte šest tisíc zápasů?

Možná bych dnes ani nevěděl, že jsem tuto metu 
dosáhl. Ale hned od úvodního zápasu mě napadlo, že 
jsem si každý zapisoval. A to kvituji s velkým povdě-
kem. 

Mám svoji kroniku, kde mám vše, co souvisí s mým 
životem, s kariérou rozhodčího. Pomohlo mi to i při 
zápisu do České knihy rekordů v Pelhřimově, kde jsem 
mohl vše doložit. 

Samozřejmě někdo může říct, já mám devět tisíc zápa-
sů, ale doložit to nemůže. Zpátky k otázce, nikdy jsem 
nepřemýšlel, že se dožiji takového věku a že se tohoto 
čísla ve zdraví dočkám. 

Pamatujete si na svoje začátky?
Začínal jsem v roce 1963. Před tím jsem hrál z třebíč-

ský fotbalový klub v Borovině, ale ozvaly se průdušky a 
nemohl jsem běhat natolik, abych mohl hrát dál. 

Oslovil mě matador borovinského fotbalu pan Žam-
pa, pojď nám zápasy aspoň odmávat na postranní čáře. 
Asi ho můj zájem o tuto činnost upoutal, a tak mi nabí-
dl roli hlavního rozhodčího s píšťalkou. 

Jak kariéra pokračovala?
Dva roky jsem byl na okrese, to tehdy bylo povinné. 

Pak jsem na doporučení třebíčského svazu putoval na 
kraj a po roce jsem stoupal přes I.B třídu, I.A třídu, přes 
krajský přebor, divizi, třetí ligu druhou ligu až do první 
ligy. 

V druhé lize jsem soudcoval jen půl roku. Po podzi-
mu jsem na jaře pískal první ligový zápas mezi Žilinou a 
Prešovem. Za sedm let jsem se dostal do první ligy. 

Působilo vám to nějaké problémy?
Nebylo jednoduché to zvládnout po psychické strán-

ce. Diváků přibývalo a tlak tam byl přece jen větší. 
Dostával jsem i upozornění, který hráč je takový a kte-
rý třeba rád provokuje, a s tím jsem se na hřišti musel 
vyrovnat. Asi jsem se takový narodil.

Takže respekt si rozhodčí musí zjednat?
Důležitá je určitě praxe. V přípravě jsem nikdy nic 

nepodcenil. Udržoval jsem si fyzičku pravidelným 
běháním. Dnes je ještě důležitější ve vrcholovém fot-
bale než tenkrát. Hra se přece jen zrychlila. Na druhou 
stranu je to fi nančně ohodnocené, hlavní rozhodčí má 
25 tisíc korun, 17 tisíc korun pomezní. My jsme měli 
v první lize 200 korun jako hlavní a 150 jako pomezní. 

Ale cesty vám propláceli?
To ano, ať už jsme cestovali vlakem, autobusem nebo 

JAROMÍR ČEJKA  se svou přítelkyní z Dobronína, 
se kterou se seznámil díky Jihlavským listům.
 Foto: Antonín Zvěřina

Jaromír Čejka je český rekordman
 53 let činnosti, 8 let v I.lize a na mezinárodním poli, 

odřízených 6000 utkání, z toho jako hlavní 4564 a na 
pomezí1436,- 1. liga 75 jako hlavní - 109 jako pomezní, 
nařízené pokutové kopy 1094 - proti domácím 456, proti 
hostům 638, gólů uznal  21.417, na pomezí jich viděl 
5242, celkem tedy 26.459 různých, jako delegát viděl 
585 golů

 rekordy: domácí 35 : 1, hosté 1:12, nerozhodně 9:9, 
nejrychlejší pokutový kop v 1 minutě utkání hosté dali, 
ve 2 minutě domácí nedali,  počet nařízených pokuto-
vých kopů v 1. lize Bohemians Praha - VSS Košice po 
dvou - vyrovnán rekord z roku 1936

 ujeto kilometrů - moto,auto, vlak, letadlo – 356.000, 
odřízených utkání za rok – 112, vyloučení domácí 98, 
hosté 150, domácí vyhráli 2936x hosté 2045x a neroz-
hodně 1019x

 odpískal všechna derby v ČSSR - In ter-Slovan 
Bratislava, VSS-LOKO Košice a všecha pražská derby 
- nejvíce si váží SLAVIA-SPARTA – největší návštěva 
na stadionu - r. 1979 Zbrojovka Brno - Slavia Praha- 
50.000 diváků a Zbrojovka byla mistrem republiky.

Střípky z kariéry rozhodčího Čejky

letadlem. Dnes ještě dostáváme takzvané kilomet-
rovné. Dnes je práce rozhodčího i v nižších soutěžích 
dobrý přivýdělek. Za okresní přebor se platí 500 
korun za zápas a za třetí či čtvrtou třídu 400 korun. To 
jsou slušné peníze, kdy si rozhodčí za víkend může při-
vydělat slušnou peněžní částku. 

Zmínil jste se o respektu, co je pro rozhodčího na 
hřišti nejdůležitější?

Musí jít na hřiště s tím, aby po zápase, ať už dopad-
ne jakkoli, byla obě mužstva s jeho prací spokojená. A 
samozřejmě on sám se svým výkonem. Vím to podle 
sebe, že když se mu něco nezadaří, vyčítá si to a pře-
mýšlí, jak se mohl rozhodnout lépe. Musí se tomu 
věnovat. To jde stranou osobní život, rodina, musí 
dodržovat životosprávu. Mně osobně to rozbilo prv-
ní a postupně i druhé manželství. Ten čas strávený 
mimo domov se partnerkám nelíbil, i když jsem při-
nesl nějaké peníze. 

Znamená to třeba sledovat i zápasy svých kole-
gů?

Rozhodčí se učí i z chyb svých kolegů. Sleduji i 
komentátory a už to nejsou osobnosti jako Vít Holu-
bec a Karol Polák. Dnes tam někteří říkají naprosté 
nesmysly. 

A jak hodnotíte dnešní prvoligové rozhodčí?
Jejich výkony se mně moc nelíbí. Přiznám se, že se 

raději dívám na anglickou či německou ligu. Dívat se 
na naši? To je škoda proudu. Úroveň našeho fotbalu 
po všech stránkách vážně není dobrá. 

Myslíte si, že opravdu dochází k ovlivňování 
zápasů? Třeba podplácením rozhodčích?

To opravdu nevím, v těch kruzích se nepohybu-
ji. Osobně si nemyslím, že by rozhodčí na tuto hru 
přistoupili. Je pravda, že tlak je na ně vyvíjený velký 
a různí šíbři se je snaží dotlačit, aby pískali pro jejich 
mužstva. A rozhodčí se pak bojí a podle toho jejich 
výkony vypadají. 

Plány do budoucna?
Někdo říkal, že už toho nechám. Už jsem konstatoval 

několikrát, i když jsem přebíral Cenu města Třebíče, že 
budu pokračovat. Musím přiznat, že jsem vděčný za kaž-
dý zápas, který ještě můžu odřídit. Dokud budu zdravý, 
chci se tomu věnovat. A až se jednou stane, že se mi na 
hřišti udělá nevolno, tak říkám, nevolejte sanitku, míč 
pod hlavu, praporek přes obličej, pustit písničku Zelená 
je tráva a píšťalka až na nás zavolá… Takže budu pískat, 
dokud to půjde.  

Dá se říct, že vás tato záliba životně naplňuje?
Těším se na každý zápas. Díky přítelkyni jsem zcela 

v pohodě. A rozhodně už nemám před sebou žádnou 
metu. Poprvé jsem byl do České knihy zapsán za pět tisíc 
odřízených zápasů, a tu jsem dvakrát po pětistovce pře-
konal. Zkusím se zeptat i v evropských fotbalových insti-
tucích, zda to není i v Evropě rekordní počet. Jen tak pro 
sebe. Soudcování je celý můj život. 

Co na to říká tělo?
V srpnu oslavím 77 let. Únavu znám, ale třeba klouby 

mě ještě nebolí. 

Vraťme se k přítelkyni? Jak vypadá její podpora?
Pochází z Dobronína na Jihlavsku a seznámil jsem 

se s ní díky inzerátu v Jihlavských listech. Jezdí všude 
se mnou, buď při zápase něco luští nebo si čte. Fotbalu 
nerozumí, někdy si plete míč s pukem. Ale už jen její pří-
tomnost je pro mě velice důležitá. Že má o mého koníč-
ka zájem a nevyčítá mi ho.      

 Antonín ZVĚŘINA


