
Petr Nepraš patří do týmu lékařů, kteří se starají o zdraví fotbalistů Viktorie Plzeň. Ale také o pár desítek obyvatel Rokycanska, kteří mají potíže s pohybovým ústrojím

Nejhůř mi bylo, když jsem sděloval Mariánovi diagnózu
VÁCLAV HAVRÁNEK

Petr Nepraš. Vedoucí lékař
jednodenní chirurgie na or-
topedické klinice v Plzni a ta-
ké šéf lékařského týmu fot-
balistů Viktorie Plzeň. Přes-
tože občas počítá denní režim
na vteřiny a minuty, neod-
mítl žádost o rozhovor pro
čtenáře Rokycanského dení-
ku. A nešlo při něm jen o
hvězdy zeleného trávníku...

Kterému sportovnímu
odvětví jste dával v mládí
přednost?

Jsem rodák z Ostrova nad
Ohří a o vrcholovém sportu
jsem pochopitelně snil. Za-
mlouval se mi hokej, se kte-
rým jsem doma začínal a po
přechodu do Plzně v něm po-
kračoval. Ještě dnes si občas
zatrénuji s Ekonomickými
stavbami nebo s Pubcem. To
spíš ale kvůli kondici.

Jak jste se ale z Karlo-
varska objevil v Plzni?

V osmnácti letech jsem od-
cházel do Plzně a řešil dile-
ma. Zda ve studiu pokračovat
na pedagogické fakultě nebo
dát po vzoru maminky před-
nost medicíně. Lékařská pro-
fese to vyhrála a konkrétně
ortopedická specializace.

Navíc jsem se nezpronevě-
řil hokeji a na Fakultě těles-
né výchovy a sportu získal
trenérskou licenci B.

Co vám na nejrychlejší
kolektivním odvětví učaro-
valo?

Lákala mne práce s hráči,
kteří snesou maximální zatí-

žení. Dostal jsem šanci po-
znat jich desítky, a to u nás
nebo v zahraničí. Hodně měl
dala stáž v Pittsburghu. Teh-
dy ještě za éry Ivana Hlinky,
Jardy Jágra nebo Milana
Krafta mladšího, který je mi-
mochodem dnes téměř mým
sousedem.

Působil jsem ovšem i v ex-
traligové Plzni nebo jako člen
realizačního týmu reprezen-
tace do osmnácti let.

Přesto jste ale přesedlal
na fotbal...

První kontakty s Viktorií
Plzeň přišly ještě v éře šéfa
Valáška. Konkrétní obrysy
pak nabraly po příchodu Mi-
roslava Kříže. Dnes mimo-
chodem neprávem zapome-
nutého podnikatele, jehož

zmizení se dodnes nevysvět-
lilo a který nastartoval klub
mezi evropskou smetánku.
Podmínky, které vytvořil lé-
kařskému týmu, lze označit
za luxusní a vážím si toho, že
současné vedení pokračuje v
jeho stopách.

Jak vlastně vypadá zdra-
votní péče o ligové hvězdy?

V první řadě musím kon-
statovat, že je nepřetržitá. To
znamená, že já nebo někdo z
kolegů je 24 hodin na telefonu
připraven pomoci nejen hrá-
čům, ale také jejich rodin-
ným příslušníkům. V lékař-
ském týmu si vzájemně po-
máháme. Výměnou poznat-
ků, operativními přesuny
služeb, protože kromě tuzem-
ské ligy jsou tu evropské po-
háry, což je časově hodně ná-
ročné.

Jednou týdně fotbalisty
pravidelně prohlížíme a po-
vinností je předzápasová
kontrola. Nelze zanedbat se-
bemenší podnět, který by bě-
hem zápasu přivodil kompli-
kace.

Máte možnost být s elit-
ním českým klubem často.
Jak hodnotíte týmovou che-
mii?

Podařila se unikátní věc. Z
neznámých jmen nebo nao-
pak hvězd se podařilo vytvo-
řit skvělou partu, které šéfo-
val Pavel Horváth. A přestože
ukončil aktivní kariéru, jeho
duch je v kabině stále znát.
Starší kluci přijímají nováč-
ky perfektně. Předávají jim
zkušenosti, zacvičují je do od-

dílových rituálů a jsem pře-
svědčen, že tohle mužstvo to-
ho ještě dokáže hodně..

Přesto. Bylo vám ve funk-
ci lékaře někdy těžce?

Fotbal není jen o rados-
tech. Vyřazení z pohárů, ne-
úspěch v ligových dostizích o
titul, to bolí. Ale pořád je to
nicotné v momentu, kdy mu-

síte sdělit skvělému člověku
zdrcující diagnózu. V mém
případě to byl rozhovor s Ma-
riánem Čišovským...

ŠÉFLÉKAŘplzeňských fotbalistů Petr Nepraš si nesmírně váží dresu slovenské reprezentace. Věnovalmu
hoMarian Čišovský. Foto Deník/Václav Havránek

MUDr. Petr
Nepraš
Plzeňský lékař je specialistou na
úrazy sportovců. Patří sem vý-
znamný post v FC Viktoria Plzeň
a 17 let praxe na ortopedické
klinice FN Plzeň, kde vede oddě-
lení jednodenní ortopedie a ar-
troskopie. Jde o operace poško-
zených tkání (kolena, ramena) za
pomoci sondy a miniaturní ka-
mery. Tento miniinvazivní zákrok
je vůči pacientovi šetrnější a
umožňuje tak jeho rychlejší re-
konvalescenci.
MUDr. Nepraš kromě toho vyu-
žívá zkušenosti ze stáží na za-
hraničních klinikách (USA, Ně-
mecko, Francie).

REKREAČNÍ BRUSLAŘI ZAPLNILI ROKYCANY

Stovky návštěvníků vyrazily včera v pravé poledne na rokycan-
ský zimní stadion. Děti i dospělí tak zcela zaplnili ledovou plochu.
Ta až do půl druhé odpolední praskala ve švech. Také dnes jsou

zájemci o bruslení zvaní. Startuje se ve 14 hodin a závěr je
v 15.30.
Foto: Deník/JanaVaníková

Zítra si Mirošovští připijí se starostou
Mirošov – Občané Mirošova jsou srdečně zvaní na Novoroční
setkání se starostou. Uskuteční se před budovou knihovny od se-
dmnácti hodin. Téma diskuze bude o tom, jaký byl uplynulý rok
2015 a také o tom, co Mirošov čeká v roce nadcházejícím. (jawa)

Příkosičtí odpálí ohňostroj u mateřinky
Příkosice – Obecní úřad pořádá tuto sobotu, tedy 2. ledna 2016,
tradiční ohňostroj. Od osmnácti hodin se uskuteční u místní
mateřské školky. (jawa)

V Trokavci zvou dnes na party
s ovarem i skleničkou sektu

Trokavec – Příchod nového
roku dnes oslaví také
v trokavecké hospůdce Na
Pančavě.

Akci zahájí devatenáctá ho-
dina a na návštěvníky čeká

ovar, sklenička sektu, nebo
malé občerstvení. Zapomenu-
to nebude ani na novoroční
ohňostroj.

Ti, kteří se obejdou bez jídla,
zaplatístokorunu. (jawa)

Občanský průkaz? O svátcích jste měli smůlu
JANA VANÍKOVÁ

Rokycany – Překvapení byli
po svátcích návštěvníci Měst-
ského úřadu v Rokycanech.
Kvůli plánovaným změnám
v přijímání žádostí o cestov-
ní doklad a o jeho vydání je
od 24. prosince do konce roku

celostátní odstávka systému,
aby mohl být nově nastave-
ný.

Několik desítek lidí tak
mělo smůlu. Občanský prů-
kaz si na konci roku nevyří-
dili. Už od října různými způ-
soby vyzývali pracovníci ob-
čany, aby svou návštěvu na

úřadě neodkládali na posled-
ní chvíli. Mohli by být pak ne-
mile překvapeni, že zůstanou
bez platného dokladu. A to se
také některým z nich stalo.
„Včera jsem si chtěl podat žá-
dost o občanku. Bohužel jsem
měl kvůli výpadku systému
smůlu. Musím tedy vyrazit za-

čátkem příštího roku,“ svěřil
se návštěvník úřadu.

Odstávka se ale týkala i vý-
deje už hotových dokladů. Bez
tohoto systému je totiž v do-
bě odstávky nemohli pracov-
níci předat. I s tím tak v zá-
věru roku bylo nutné počí-
tat.

Obchody mají první den nového roku zavřeno

Lidl
31. prosinec
- 7 – 15 hodin
1. ledna 2016
- zavřeno
Další dny běžná otevírací doba

Kaufland
31. prosinec
- 7 – 18 hodin
1. ledna 2016
- zavřeno
Další dny běžná otevírací doba

Albert
31. prosinec
- 7 – 19 hodin
1. leden
- zavřeno
Další dny běžná otevírací doba

Penny market
31. prosinec
- 7 – 17 hodin
1. ledna
- zavřeno
Další dny běžná otevírací doba
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