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MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D. byl součástí mužstva České republiky, které z 19. mistrovství světa
ve fotbale lékařů přivezlo jako nováček soutěže stříbrné medaile. Hráči se stali obrovským
překvapením hlavně pro tradičně hrající týmy.
Výzvu k sestavení českého fotbalového týmu lékařů si přečetl v Tempus Medicorum a ani na minutu
nezaváhal. Dostal se do českého výběru po sérii sehrávacích a tréninkových utkáních.
Šampionát se konal na přelomu června a července v Budapešti, kam byla Světovou lékařskou fotbalovou
asociací poprvé pozvána také reprezentace českých lékařů, spolu s dalšími zeměmi z bývalého
východního bloku (Ukrajina, Rusko a Bělorusko). V turnaji odehrála česká reprezentace šest zápasů v
sedmi dnech (Jižní Korea, Švédsko, Německo, Rakousko, Velká Británie) a ani jednou neprohrála v
základní hrací době. Jediná prohra přišla až ve finále na penalty po remíze 0:0 s Německem.
A co o šampionátu říká sám lékař? „Byla to velmi náročná utkání a poslední zápasy jsme dohrávali
„na krev“, celí „otejpovaní“ i zranění. Ale byli jsme skvělá parta, která táhla za jeden provaz,
atmosféra v týmu byla vyhecovaná, fanoušci úžasní, a pro mě to byl neskutečný životní zážitek a
dosavadní vrchol v mé sportovní kariéře. Mám řadu nových přátel, společně sdílíme fotbalové
nadšení a už plánujeme, jak se příští rok v Brazílii pokusíme vzít Němcům zlatý pohár“.
Luboš Nachtnebl pracuje 15 let na I. ortopedické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde se
specializuje na endoprotetiku kyčelního, kolenního a ramenního kloubu. V rámci jednodenní chirurgie
působí jako specialista také v blanenské nemocnici. Stejný počet let kope jako záložník nebo útočník za
fotbalový tým Orchis ve Svatoanenské lize. V této jedinečné soutěži složené z šesti nemocničních týmů
vede tabulku střelců s 80 góly. Svatoanenská fotbalová liga byla založena zdravotníky, nadšenci a fandy
fotbalu v roce 1996. Letos tedy vstupuje do XVII. ligové sezóny. Tři týmy dali dohromady zaměstnanci
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (Orchis, Bjanconeri, Red Devils), jeden tým Fakultní nemocnice
Brno (Bohunice) a jeden tým Masarykův onkologický ústav (Raci). Mimobrněnští hráči jsou z Nového
Města na Moravě (New Town). Orchis patří mezi zakládající a nejúspěšnější tým ligy a na svém kontě má
3 zlaté, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí.
Mimo nemocniční kopanou hraje Luboš Nachtnebl také krajský přebor futsalu za tým Mitra Brno, kde při
letošní premiéře hráči obsadili skvělé 5. místo.
Syna Michala vede ve svých fotbalových „kopačkách“ a dámská část rodiny, žena Kristina a dcery
Dominika a Terezka mají ke sportu také velmi blízko. I když, jak sám říká: „Obdivuji jejich trpělivost,
dost často nejsem doma, i když se snažím dělit spravedlivě čas mezi rodinu, práci a sport, ne vždy
to ale podle předsevzetí vyjde. Proto jsem jim za podporu nesmírně vděčný“.
Trenérem stříbrného týmu v Budapešti byl bývalý aktivní fotbalista prof. Miloš Adamec, manažerskou a
organizační práci si vzal na starost velký fotbalový fanda Martin Engel. Ten dojednal s Fotbalovou
asociací České republiky zapůjčení obou sad oficiálních reprezentačních dresů (červené a bílé) a
reprezentačních teplákových souprav a s Českými drahami zdarma jízdenky do Štúrova. Česká lékařská
komora a Lékařský odborový klub se postaraly o další finanční zajištění. Příští rok se mistrovství koná v
asi nejfotbalovější zemi světa – v Brazílii, navíc v době konání velkého fotbalového mistrovství světa.
Pozvánku účastnit se díky stříbru už český tým dostal, ale bude potřeba podpory i dalších sponzorů.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou
diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Má 30 odborných pracovišť s centry vysoce
specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a
onkologického centra. Disponuje 913 lůžky, v roce 2012 zde bylo hospitalizováno 27 855 pacientů,
ambulantních vyšetření a ošetření bylo provedeno 1 337 249. Její pracoviště jsou výukovými základnami
LF MU. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků.
Realizuje unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), který je
financován především ze strukturálních fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace.
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