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Výkony rozhodčích na mis-
trovství světa v Rusku se nelíbily 
nestorovi mezi rozhodčími 
Jaromírovi Čejkovi.
� Antonín Zvěřina

Krajský fotbalový svaz Vysočina 
uděluje panu Jaromíru Čejkovi cenu 
předsedy KFS Vysočina „Osobnost 
fotbalu KFS Vysočina“ za mimo-
řádný přínos fotbalu na Vysočině. 
V Jihlavě 2. července 2018, Miroslav 
Vrzáček, předseda KFS Vysočina. 

Dárkový předmět s tímto nápisem 
obdržel Čejka jako český, a prav-
děpodobně i světový rekordman 
s nejvyšším počtem odřízených fot-
balových utkání. Byl mu předán i 
v souvislosti s blížícími se jeho 80. 
narozeninami, které sudí oslaví 14. 
srpna. 

Jak si takového ocenění ceníte?
Určitě si ho cením hodně vysoko, a 

jsem rád, že si na mě krajský fotbalo-
vý svaz vzpomněl a že vědí, že pokra-
čuji pořád dál. Letos zahájím 56. 
sezonu. Ale žádnou další metu jsem 
si, vzhledem ke zdraví, nevytyčil, ale 
zatím mi slouží, a tak hodlám pokra-
čovat. Ale přece jen bych rád dosáhl 
na metu 6500 odřízených zápasů, ke 
které se blížím, a chybí mi nějakých 
30 utkání. 

 
Plánujete na osmdesátku ně-

jakou fotbalovou oslavu?
Ve spolupráci s fotbalovým svazem 

mám domluvený termín zápasu, kte-
rý budu pískat, abych mohl oslo-
vit novináře, televize. Pozval jsem i 

Agenturu Dobrý den Pelhřimov, kde 
jsem zapsaný jako český rekordman. 
Utkání se uskuteční v neděli 12. srp-
na od 16.30 hodin v Hrotovicích, a 
jedná se o derby s Myslibořicemi. 
Bude to první soutěžní zápas toho-
to ročníku. Samozřejmě přijedou 
zástupci okresního fotbalového sva-
zu. 

Udržujete si nějak kondici?
Zatím si nemohu stěžovat, udržuji 

si ji hlavně tím, že se stále pohybu-
ji na fotbalových zápasech. Přiznám 
se, že necvičím, a užívám si důcho-
du. Občas pracuji na zahrádce. 

Co jídelníček?
Jím tak, jak celý život. Žádná ome-

zení. Chutná mi, dám si i pivo. 

Probíhá mistrovství světa ve fot-
bale, sledujete zápasy? (Rozhovor 
se konal před závěrečnými zápasy). 

Sleduji, a hlavně výkony rozhod-
čích. Můžu říct, že jsem z jejich 
výkonů velice zklamaný. Ale mají to 
ztížené chováním hráčů. A přiznám 
se, že když nyní pískám a je nějaká 
sporná situace, ukazuji, že se půjdu 
podívat na obrazovku, což je samo-
zřejmě legrace. Ale i ta k fotbalu pat-
ří. 

Vítáte to video?
To ano, jsou i případy, kdy rozhod-

čí nařídí penaltu, a pak se ukáže, že 
nebyla. 

Zpřísnil byste tresty za chování 
hráčů?

Dal bych rozhodčím víc pravomo-
cí. Často se jedná při protestech o 
nesportovní chování, za které může 
udělit žlutou kartu. Pokud to udělá 
jednou, dvakrát, tak si to hráči roz-
myslí. Ale asi to tak má být. 

Co simulování?
To mně také vadí. A co mě rozči-

luje, jsou ta tetování. To se mi nelíbí 
v běžném životě, natož ve sportu. 

A ruce v pokutovém území, když 
se hráči drží za dresy?

Všichni se drží, rozhodčí je napo-
míná, trvá minutu, než se kop prove-
de, je to nesportovní.

Přivítal byste, kdyby se hrálo na 
čistý čas?

Nevadilo by mi to, zápasy by byly 
regulérní. 

Myslíte si, že tyto zmiňované 
výstřelky dávají špatný příklad 
mladým fotbalistům?

Děti tam mají své vzory, bohužel se 
tomuto trendu přizpůsobí. Ale ne-
jsou to pro ně ty nejlepší vzory. Ale 
to je záležitost rozhodčích, kteří to 
mají trestat. I komisí, aby za to udě-
lovaly tresty.

Co atmosféra v hledištích?
Jsem mile překvapen. V Moskvě 

jsem i pískal, zápas Spartak Mosk-
va proti Velež Mostar, takže jsem na 
tom stadionu byl, a byl to pro mě 
velký zážitek. Ale líbí se mi návštěv-
nost, i přítomnost fanoušků ze vzdá-
lených zemí. Pořadatelé to mají pod 
kontrolou.

Co říkáte na to, že příští mistrov-
ství světa bude v Kataru?

Vůbec si to neumím představit, ale 
uvidíme. 

Jak hodnotíte naše komentáto-
ry?

Jsou tam jedničky jako Bosák, Ča-
pek, i když ten je ve studiu, ale vyjá-
dření některých expertů jsou posta-
vená na hlavu. Třeba nemáme velké 
vápno, ale pokutové území, či malé 
vápno, to je brankové území. To jsou 
termíny, a i další, které do fotbalu 
nepatří.       

Rozhodčí Jaromír Čejka slaví jubileum

SUDÍ ČEJKA s oceněním, které 
obdržel od krajského fotbalového sva-
zu.  Foto: Antonín Zvěřina

Ekotechnické centrum Alternátor 
v Třebíči se zapojuje do celoprázdni-
nové soutěže ČT :D s názvem „Sežeň-
te ovečky“. Jejím cílem je přivést děti a 
jejich rodiče během letních dovolených 
do zajímavých destinací.

Soutěž probíhá do 31. srpna, a spočívá 
v hledání populárních oveček, které však 
najednou zmizely z obrazovek „Déčka“. 
Rozutekly se po celé republice, a děti 
mají za úkol je najít. Nyní se pohybují 
po zajímavých místech, jako jsou hrady, 
muzea, hezká místa v přírodě, či turistic-
ká centra. 

Tam všude jsou stanoviště, kde dítě 

může požádat o vydání letáku s heslem. 
Stanoviště jsou navíc rozdělena na čer-
vená a zelená. K zapojení do soutěže je 
nutné, aby dítě navštívilo minimálně 
dvě zelená stanoviště a jedno červené, či 
naopak. Na každém stanovišti lze kromě 
zmíněného hesla získat jako dárek teto-
vačku s motivem soutěže. 

Ke hře existuje také mobilní aplika-
ce, v níž lze kromě karet s nalezenými 
ovečkami získávat i virtuální samolepky 
k vyzdobení fotografií pořízených mobi-
lem. Hra je určena pro děti do 15 let, 
které v ní soutěží o hodnotné ceny.
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Alternátor se zapojil do soutěže
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Od 15. srpna bude ve sběrném 
dvoře v Borovině platit nový 
provoz. Po letech bude zejmé-
na z organizačních důvodů zru-
šen provoz v neděli. Ve sběrném 
dvoře najdou občané na vratech 
oznámení o zrušení provozu, i 
mapu s rozmístěním nejbližších 
kontejnerů na zeleň.

„K tomuto opatření přistoupi-
lo město po dohodě s provozova-
telem, vzhledem k personálním i 

organizačním problémům se zajiš-
těním nedělního provozu. V sobotu 
je v sezóně na tomto dvoře otevřeno 
až do 20 hodin, a v okolí je k dis-
pozici několik kontejnerů na zeleň, 
které jsou přístupné 24 hodin den-
ně. Režim nedělního provozu byl 
zaveden v době, kdy tyto zelené 
kontejnery ještě nebyly po městě 
rozmísťovány,“ uvedla místosta-
rostka města Marie Černá.
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Sběrný dvůr v Borovině 
ruší nedělní provoz


