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SOKOLOV Během sedmi dnů lékař-
ského mistrovství světa v Brazílii
sehrál Josef Bolen, řízný obránce v
dresu českých lvů, šest zápasů.
Podlehl až ve finále domácím bra-
zilskýmdoktorům, a to gólem z pe-
nalty.

Simulují fotbaloví doktoři na
hřišti nebo je jim jasné, že kole-
gové poznají, že je kopanec bolet
prostě nemohl?
Já zrovna nesimuluju. Když lehnu,
tak ležím. Obránci to tak mají. A
naši útočníci se také snažili soubo-
je ustát. Oproti klasickému fotbalu
doktoři simulují určitě méně. Já
ale najisto nevěděl, jestli vůbec do
Brazílie pojedu. Byl jsemna opera-
ci s kotníkem. A tak intenzivně
jsem rehabilitoval, až jsem si zničil
koleno. Šel jsem ještě 9. května na
artroskopii.

Ukazují si soupeři navzájem lé-
kařské diplomy, aby bylo jasné,
že mezi sebou nemají nějakého
profíka?
Zaštiťuje nás lékařská komora, tak-
že k fixlování nemůže dojít. Je fakt,
že nás soupeři vloni na mistrovství
světa v Maďarsku zkoušeli na hřiš-
ti. To se smí. Pokládali otázky z kar-
diologie. Je jasné, že gynekolog
toho z kardiologie moc neví.

Takže když míč uteče do autu, je
prostor vyzkoušet protihráče?
To se stalo o poločasové přestávce.
Přijely nové země vesměs z výcho-
du a západní Evropa měla pocit,
že by mohlo dojít k podvůdkům.
Podezřívaví Němci to na nás zkusi-
li. Ale na hotelu pak při společ-
ných večerech zjistili, že jsme dok-
toři.

Jak oslavujete vítězství? V týmo-
vém deníku jsem četl něco o hro-
madném orgasmu...
Oslavujeme pěkně. Máme asi pět
songů, některé jsou publikovatel-
né a jiné ne. Je fakt, že jsme prohrá-
li až ve finále s Brazílií. V přípravě,
ve skupině a ani ve vyřazovací čás-
ti nás nikdo jiný neporazil. Vítěz-
ství zapíjíme, ale myslíme na to, že
druhý den hrajeme znovu. Pivko,
míchaný nápoj nebo víno jsme si
dali. Bylo třeba najít rozumnou
hranici, jak uspět a užít si dovole-
nou.

Nějakou trofej vám dali?
To byla slabší stránka organizáto-
rů. Vloni zMaďarska jsme si přivez-
li pohár amedaile, teď námdali ně-
jakou sošku a medaile žádné. Jen
knihy o sportovní medicíně. Jinak
organizace byla super. Hrálo se na
městském stadionu za umělého
osvětlení. Uvažovalo se i o hřišti v
Natalu, kde se hrálo velké mistrov-
ství světa, ale patřilo mezinárodní
fotbalové federaci FIFA a stálo by
to moc peněz.

Kolik na vás chodilo diváků?
Moc ne. Kvůli souběžně pořádané-

mu velkému mistrovství světa a
téměř žádné propagaci. Na finále
přišly možná stovky lidí, na zápasy
ve skupině pár desítek.

Hraje za vás ortoped, chirurg, re-
habilitační lékař i psychiatr. Po-
třebuje doktorský tým doktora?
Kdybychom hráli na profesionální
bázi, tak bychomhomožná i potře-
bovali. Někteří hráči pro sportovní
kluby v minulosti už pracovali a
mají zkušenosti sami se sebou.
Takže jsme s sebou vezli třeba in-
jekce na tahání vody z kolene, ban-
dáže, tejpy. To je pro chirurgy a or-
topedy standardní výbava.

Jak se vlastně sestavuje tým dok-
torů?
Vyšel inzerát v Tempusu, což je ča-
sopis České lékařské komory. Vlo-
ni 1. května jsme se poprvé potkali
na srazu v Praze, přijelo 32 dokto-
rů z celých Čech. Někteří uměli do
míče kopnout lépe, jiní hůře. Udě-
lali jsme výběr a po dvou měsících
jsme skončili druzí na mistrovství
světa v Maďarsku. To nikdo neče-
kal.

A fakt jste tak dobří nebo jinde
na světě to doktoři s míčem moc
neumí?
Jsme dobří (smích) a máme výho-
du, že v jiných zemích asi komora
nedělá výběr. Základ našeho muž-
stva tvoří hráči, kteří fotbal na něja-
ké úrovni hráli. Pravidlo zní, že v
týmu musí být nejméně dva ve
věku nad 35 a dva nad 45 let. A
musí být pořád na hřišti. Myslím
si, že hrajeme tak na úrovni I. A tří-
dy v krajském přeboru.

Zkoušeli jste to v přípravných zá-
pasech?
Hráli jsme s Kraslicemi a vyhráli
jsme 5:4. Ale střídáme jako v hoke-
ji, což je výhoda. Bez tohoto pravi-
dla bychom na mistrovství světa
nemohli zvládnout během sedmi
dní šest zápasů.

Jak vypadá fotbal, ve kterém se
střídá jako v hokeji? Vždyť spous-
tu času promarníte přecházením
na střídačku.
Ne, je to předem domluvené.
Máme vyčleněný A a B tým, někdy
i céčko. Není to chaos. Třeba na
stoperu se střídáme jednou za po-
ločas.

Berete utkání smrtelně vážně
nebo jsou to srandamače?
Je to hodně vážné. Když hráli Špa-
nělé s Venezuelou, tak rozhodčí
rozdal čtyři červené karty. Náš nej-
vypjatější zápas byl s Ukrajinou a
dostali jsme asi sedm žlutých.

To jste tolik faulovali?
Ukrajinci byli dobří a rychlí, muse-
li jsme jim hrát do těla. Nikdo nic
nevypustil.

Poznali jste, že jste v Brazílii v
době, kdy se tam odehrává to pra-

vé mistrovství světa?
Stoprocentně. Lidé fotbalem žili. Vi-
děli jsme dva jejich zápasy ve fanzó-
ně, kde se deset nebo patnáct tisíc
lidí dívalo na velkoplošnou televizi.
Neskutečné. Proti Němcům do sta-
vu 0:3 ještě Brazilci doufali, pak za-
čali fandit soupeři. Mysleli si, že
jsme takéNěmci, byť jsmeměli trič-
ka a bundy s nápisemCzech repub-
lic. Chovali se ale přátelsky a příjem-
ně, utěšovali jsme je.

Překvapili jste někoho postupem
do finále?
Po loňském druhém místě v Ma-
ďarsku už asi ani ne. Pomohlo, že
jsme posílili tým. Úspěch zMaďar-
ska přispěl k tomu, že na účasti v
Brazílii se významně podílela lékař-
ská komora, Český fotbalový svaz,
jedna banka. Letenky za 40 tisíc si
ale každý musel zaplatit sám.

Čím soupeře přehráváte?
Když postavíme náš A tým, tak
jsme schopni hrát dobrý fotbal.
Máme i gólmana s ligovými zkuše-
nostmi. Mužstvo má vnitřní sílu,
jsme dobrá parta i mimo hřiště.
Třetina z nás si pobyt v Brazílii pro-
dloužila.

Viděli jste něco z Brazílie?
Kdybychom jeli jen na turnaj, tak
by tohomoc nebylo. Jeden den vol-
namezi zápasy jsme využili k výle-
tu, který se moc nepovedl. Na
moři byla bouře a docela zima. Ji-
nak jsmemuseli zvažovat i to, jest-
li jít na sluníčko.

Opálený jste, takže na sluníčko
jste asi vylezl.
Hned první den země spadl veške-
rý pracovní stres a usnul jsem na
slunci (smích). Kromě toho, že
jsme chtěli udělat nějaký výsledek,
to pro nás byla samozřejmě dovo-
lená. Dva a půl roku jsem pořádné
volno neměl. Potřeboval jsem vy-
pnout. Zůstali jsme o osm dní déle
amohli jsme poznat Brazílii víc. Le-
tovisko Pipa u Natalu je neskuteč-
né - pobřeží, pláže, na bugynách
se dá jezdit, prales, zvířata, farma s
krevetami, ochutnávka rumu. Ten
týden jsme ralaxovali, brazilská ku-
chyně je výborná, s mořskými plo-
dy, steaky.

Dovolená pětadvaceti chlapů mu-
sela vypadat...
Zůstalo nás třináct, z toho dvě žen-
ské. Bylo to fajn.

Bavíte se o práci?
Naštěstí moc ne.

Zrovna vy byste asi mohl zajíma-
vě vyprávět, ne?
(Smích) Spoluhráči by se asi rádi
ptali, ale není to dobře. Když jsem
v práci nebo na kongresu, tak neře-
ším nic jiného. Když mám volno,
tak relaxuju. Nevybavuju si, že by-
chom se během toho týdne v Brazí-
lii bavili o práci, o pacientech a je-
jich diagnózách.

Váš kolega Jan Lukeš, internista
ze sokolovské nemocnice, dal na
mistrovství světa gól, přitom ne-

dávno se vykřesal snad z infark-
tu.
To bylo na podzim. Já pak měl
před Vánocemi taky drobnou sla-
bost. Chodím k němu i jako k ob-
vodnímu lékaři a řešili jsme něja-
kou prevenci (smích). Byli jsme
rozstřeleni oba. On se dal dohro-
mady výborně. Implantovali mu

dva stenty a kardiologie je dnes tak
dobrá, že pacienti jsou na tom pak
lépe po zákroku než před ním.
Honzovi se dýchá lépe než dřív.

Jsou doktoři lepší fotbalisté než
třeba bankéři nebo architekti?
Zkoušeli jste se s jinou profesí po-
měřit?
Měli jsme vloni hrát s právníky, ale
kvůli jejich plesu z toho sešlo.

Jste řízný obránce?
Vždycky jsem býval. Dnes už pře-
mýšlím trochu jinak. Mám obě ko-
lena operovaná, některé souboje
řeším už s větší rozvahou.

Berou vás spoluhráči jako šéfa
týmu?
Jsem předsedou občanského sdru-
žení Fotbalmedic.cz, ale i bez toho

patřím k vůdčím osobnostem. Je
super, že zázemí včetně dresů a tré-
ninkového hřištěmáme na Straho-
vě. Aby to mělo hlavu a patu po
všech stránkách.

Jak často trénujete a co děláte
pro udržení fyzické kondice?
Ještě hraju za Kraslice. Udržuju
se v posilovně, jezdím na kole,
chodímdo bazénu. Z koníčků ješ-
tě rád provozuju túry po horách
v létě, v zimě lyžuju. Ale fyzická
úroveň celého týmu je dobrá a
hodí se, žemůžeme střídat jako v
hokeji.

Sledují pacientky vaši fotbalovou
kariéru?
Některé určitě ano. Nějaké fanyn-
ky mám (smích).

Jak jsem zjistil, jste mezi dámami
oblíbený gynekolog.
Snažím se k nim chovat profesio-
nálně a příjemně. Nemám z toho
špatný pocit. Dokud mám nějaké
síly, tak se snažím postavit se na
nohy, abych nemusel jako můj
táta nebo někteří doktoři pracovat
do 75 let.

V kolika letech to zapíchnete?
Rozumnou hranici vidím v 65 le-
tech. Pracovat déle není ve finále
dobré ani pro pacienty. Existují ale
výjimky, které potvrzují pravidlo.

Kolik pacientek máte v registru?
Udělali jsme fúzi s paní doktorkou
Švarcovou a dohromady máme asi
šest tisíc pacientek. Dostaly od po-

jišťoven dopis,
takže chodí na
prohlídky častě-
ji. Jednou ročně
by měly a nic
tím nezkazí. Na
spoustu věcí se
dá včas přijít.
Prevenci v gyne-
kologii máme

jednu z nejlepších na světě.

Proč jste si vybral zrovna gyneko-
logii?
Jsem rád, že je to do značné míry
preventivní obor. Připadá mi, že
dělám záslužnou práci. Jsou obo-
ry, které bych asi nezvládl.

Jak moc jste vytížený?
Dost. Manažerskymám na starosti
fúzi ordinací i sestry, musí to fun-
govat jako jeden organismus. S ob-
chodním partnerem připravujeme
kliniku ve Varech pro lázeňské hos-
ty. Na Stříbrné mám dům se třemi
apartmány, který dávámdohroma-
dy. Je to trochu větší stavba, než
jsem si původně představoval. No
a protože ještě nemám žádnou se-
ňoritu - partnerku, tak jsem na
všechno sám. Bohumil Zeman

Josef Bolen Lékař-gynekolog je předsedou občanského sdružení Fotbalmedic.cz. Foto: Martin Stolař, MAFRA
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Výsledky fotbalové
reprezentace lékařů

■ 2013 - stříbro z MS v Maďarsku
■ 2014 - stříbro z MS v Brazílii, hrálo
se od 6. do 12. června ve městě
Natal. Výsledky v základní
skupině: ČR - Německo 0:0, ČR -
Jižní Korea 3:0, ČR - USA 4:1.
Čtvrtfinále: ČR - Ukrajina 2:1.
Semifinále: ČR - Venezuela 1:0.
Finále: ČR - Brazílie 0:1.

■ Lékaři hrají pod hlavičkou Czech
national medical football team
o.s., s podporou České lékařské
komory, Fotbalové asociace,
České republiky a sponzorů.

■ Gynekolog Josef Bolen je
předsedou občanského sdružení.
Za tým hraje i internista ze
sokolovské nemocnice Jan Lukeš.

Stříbrní Část české lékařské výpravy v Brazílii, uprostřed sokolovský
internista Jan Lukeš Foto: Archiv Fotbalmedic.cz

Gynekolog - fotbalista Bolen
přivezl stříbro z Brazílie,
mužstvo sestavil na inzerát

Zase sundal bílý plášť, oblékl dres,
obul kopačky a s fotbalovou
reprezentací složenou čistě jen z
lékařů vyválčil stříbrné medaile na
mistrovství světa v Brazílii. Zase o
důvod víc, aby pětačtyřicetiletému
soukromému gynekologovi Josefu
Bolenovi, který ordinuje v Březové u
Sokolova, přibyly další fanynky, a tedy
pacientky.

»Kromě toho, že jsme chtěli
udělat nějaký výsledek, to pro

nás byla dovolená. Potřeboval jsem
vypnout. Zůstali jsme o osm dní déle
a mohli jsme poznat Brazílii víc.


