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Derby na rakovnickém trávníku: 
Maryše vypršel trest. 
Nastoupí Vávra po těžkém zranění?
Začátek jarní sezóny přinesl rakovnickým sportovním fanouškům nevídanou příležitost. Ob-
líbené realistické derby „Maryša“ bude během tradičního šampionátu Wintrův Rakovník k vi-
dění hned dvakrát. Bez ohledu na výsledek prvního zápasu si fanoušci jistě nenechají ujít 
tak brzkou odvetu. 

Pořadatelé hlásí vyprodáno. Po mnohaleté 
pauze se archetypální souboj opět vrací na ra-
kovnický trávník. Do začátku klání ještě zbý-
vá několik hodin, přesto už nyní zápas budí 
ohromné emoce. Není divu, při posledním du-
elu nebyla nouze o dramatické momenty. Při-
pomeňme si, jak jej zaznamenala média: 

Domácí Maryša nastupuje tradičně na hro-
tu útoku, ale na soupisce se nečekaně objevuje 
mladá naděje domácího týmu – Francek, který 
obsadil pozici v bráně. Naproti tomu nejvýraz-
nější postavou hostí je zkušený středový zálož-
ník Vávra, kterého z obrany podporuje dvojice 
Lízal – Lízalka. Výkopu se ujímá Lízal a přihrává 
na Vávru. Ten kontroluje hlavní zbraně soupe-
ře a takticky zakládá útok. Po Vávrově rychlém 
průniku do pole se Maryša hned v počátku zá-
pasu dostává příliš daleko od Franckovy brány 
a hosté skórují poprvé. Mladý Francek neunáší 

situaci, vztekle mrští rukavicí do vápna a odchá-
zí do šatny. Maryša se ovšem nenechá vykolejit, 
v ostrém tempu uniká Vávrovi, který jí nestačí, 
a záhy obrací skóre na svou stranu. Hosté žá-
dají o taktickou poradu, sudí Hospodský však 
nemilosrdně zamítá. Dojde i na osobní potyčky, 
ale několik žlutých karet situaci zklidní. V nepře-
hledné situaci se nakonec zřejmě přece jen po-
vedlo něco dohodnout, jelikož hosté nasazují 
na Maryšu osobní obranu. Obránci Lízal – Lízal-
ka dostávají pod tlak Maryšu, která se nemůže 
vymanit ze sevření. Zkušený Vávra pak precizní 
technikou objede bezbrannou Maryšu a skóru-
je do prázdné branky. Absentující Francek, toho 
času stále trucující v šatně, Maryšu nepodržel. 
Vypadá to na zlomový moment zápasu, Mary-
ša se odevzdaně plouží v poli a skóre hostí ros-
te. Vávra tempo ve svých letech dlouho neudrží, 
tak si občas vypomůže drobným faulem. Lízal je 

z herní situace zmatený, přestává držet forma-
ci, dokonce přihraje Maryše k únikovému brej-
ku, ta však nahrávku cynicky zamete do autu. 
Situace se zdá neúnosnou, když v tom se vrací 
na trávník brankář domácích. Francek zaujme 
pozici na brankové čáře a začne motivovat spo-
luhráče k akci. Maryša ožívá a domácí začínají 
stahovat gólový náskok. Vávru vývoj zápasu vy-
budil k zuřivosti. Opět proniká hlouběji do po-
le a zasypává Francka střelami, ovšem míjí. Do-
chází ke slovní potyčce, konflikt eskaluje a opět 
musí zasahovat rozhodčí. V 81. minutě ve vypja-
té atmosféře dochází k hlavičkovému souboji 
o centrovaný balón mezi Maryšou a Vávrou. Vá-
vra překonává drobnější Maryšu ve výskoku, ta 
jej však ve vzduchu tvrdě zasahuje loktem do 
spánku. Vávra klesá k zemi, na hřišti se objevu-
je krev. Za stavu 5:4 pro Vávrovce je zápas před-
časně ukončen. 

Potud historie. Vávra byl po skočení zápasu 
hospitalizován a Maryše byl vyměřen trest na 
dva zápasy. O oprávněnosti zákroku, motiva-
ci i o předcházející situaci na hřišti se v odbor-
ných kruzích vedou debaty dodnes. Zápas však 
nenabudil pouze odborníky, ale přímo nadchl 
fanoušky. Zastánci obou týmů, ba i jednotli-
vých protagonistů se proto mobilizují k pod-
poře svých oblíbenců. Bulvární noviny dokon-
ce přinesly informaci, že by se po dvaceti letech 
mohl na tribuně znovu objevit obnovený gang 
Vávra-ultras. Vzhledem k vývoji předchozího 
zápasu bude vedle rozhodčího Hospodského 
kontrolovat situaci i etická komise Ministerstva 
kultury, sportu a neziskových organizací ve slo-
žení Milan Schejbal, Milan Strotzer a Zdeněk 
Janál, která bude hlídat úroveň zápasu a v pří-
padě nutnosti udělí ve zrychleném kárném ří-
zení patřičné tresty. Budou nadcházející zápasy 
stejně dramatické, jako ten předchozí? Jakých 
situací budou diváci svědky? A co vnesou do 
zápasu trenéři Urbanová a Matoušek? 

To se dozvíme již brzy. Zůstaňte s námi.  

-pes-

ZPRAVODAJ
W I N T R Ů V  R A K O V N Í K  2 0 1 9



 REDAKCE  Píší Petra Slížková, Honza Švácha  fotí Ivo Mičkal  ilustruje David Daenemark   
 sází Pavla Zimmermannová  korektury Lída Strejcová  Toto číslo vychází ve středu 13. března 2019

PROGRAM

Středa 13. března 2019
Tylovo divadlo, 10.00–10.50 hodin
Pavel Kohout

VÁLKA VE TŘETÍM 
POSCHODÍ 
Divadelní spolek Tyl Říčany

Tylovo divadlo, 19.00–20.20 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové

MARYŠA 
Divadelní soubor DK Krupka

Čtvrtek 14. března 2019
Tylovo divadlo, 14.00–15.30 hodin
Pavel Kohout

HAŠLER
Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava

Tylovo divadlo, 19.00–20.40 hodin
Jules Verne, Václav Tintěra

KARPATI
Slánská scéna Slaný

Pátek 15. března 2019
Tylovo divadlo, 10.00–11.00 hodin
Petr Matoušek

VÁVRA aneb VŠECHNO 
CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT 
O MARYŠE a báli jste se 
Mrštíků zeptat
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav

Tylovo divadlo, 19.00–21.15 hodin
Ray Cooney

NERUŠIT PROSÍM aneb 
DVOUPLOŠNÍK V HOTELU 
WESTMINSTER
Dobřichovická divadelní společnost

Sobota 16. března 2019
Jeviště Tylova divadla, 10.00–10.20 hodin
Jiří Cinkeis

PÁR BLBOSTÍ DO ŽIVOTA
Občanská vzdělávací jednota 
„Komenský“ v Choceradech

Tylovo divadlo, 14.00–15.10 hodin
John Morgan Evans

PĚT DCER
Bazilišek benátský Benátky nad Jizerou

Jeviště Tylova divadla, 19.00–20.15 hodin
Bohumil Hrabal

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
DS Ty-já–tr\Hrobeso Praha

Foyer Tylova divadla, 23.30 hodin

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
A ZAKONČENÍ PŘEHLÍDKY

ODBORNÁ POROTA 
WINTROVA RAKOVNÍKA 
2019

doc. Mgr. Milan Schejbal
umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka 
Příbram

PhDr. Milan Strotzer
vedoucí úkolu Databáze českého 
amatérského divadla a odborný pracovník
pro amatérské divadlo NIPOS ARTAMA

MgA. Zdeněk Janál
dramaturg Městského divadla v Mostě


