V Harrachově je prostě fajn – říká „sporťák ČT“ Jiří Rejman
Po nedávno proběhlé akci „Pomáháme fotbalem“ hostilo harrachovské fotbalové hřiště další známé
tváře. Zápasové dostaveníčko si zde v úterý 11. 6. 2013 tentokráte proti Staré gardě Harrachov dala
partička sportovních redaktorů České televize. Přátelský, leč napínavý“ souboj skončil po hodině
(hrálo se 2 x 30 minut) nerozhodným stavem 7:7. Rozhodovaly proto penalty, kde šťastnějším týmem
byli nakonec „sporťáci ČT“. V zápase se mj. fotbalovým hattrickem blýskl hokejový spíkr Robert
Záruba. Nám se po zápase podařilo pořídit krátký rozhovor s jeho redakčním kolegou Jiřím
Rejmanem.
Na úvod se začnu jednoduchou otázkou. Co Vy a Harrachov?
Já jsem v Harrachově prakticky "lyžařsky odkojen". Už od 4 let mě naši brali na podnikovou chatu na
Mýtiny, pak jsme hodně jezdili taky k Zátiší zase na chatu Elektrárny Mělník, no a posledních cca 15
let jezdím do Anenského údolí ke kamarádovi na chatu, na které se drží stále "odborářský-podnikový"
režim. V Harrachově s rodinkou a taky kamarády slavíme vždy Štědrý večer, ale v posledních letech
nás možná tady baví víc léto - větší klid, kola, túry, tenis, houby… Prostě je to tady fajn a dá se tady v
létě dělat hrozně moc věcí.
Proběhlé přátelské utkání s harrachovskou Starou gardou se neslo i tak v bojovném tempu. Jak se
Vám vůbec hrálo na našem umělém trávníku?
My už jsme si chtěli přijet zahrát jako tým ČT SPORT na konci května, kdy tady byl turnaj v rámci akce
"Pomáháme fotbalem", jenže pracovní vytížení to většině kolegů nedovolilo. Tak jsme si to alespoň
částečně vynahradili teď v týdnu, kdy jsme sem přijeli v rámci redakčního výjezdu taky na kola. Vráťa
Fremr i Tomáš Ploc to skvěle zorganizovali a pro většinu z nás to byl super zážitek. Někteří třeba
"baskeťák" Jiří Kalemba, nebo "atlet" David Lukšů si zahráli velký fotbal 11 na 11 vůbec poprvé a další
včetně mě se dostanou k takové příležitosti tak cca 2-4 krát za rok. Takže super, hřiště paráda a ještě
jednou Staré gardě patří dík.

V České televizi působíte již delší čas. Jaký profesní vrchol byl pro Vás zatím z pozice moderátora,
komentátora, redaktora…?
Z pozice moderátora asi Branky, body, vteřiny, které jsem dělal víc než 2 roky 1999-2002. Teď
moderuji zpravodajství ve Studiu 6 a cením si toho, že jsem při vstávání ve 4 hodiny ráno zaspal za 18
let pouze jednou. Komentátorsky jsem se dostal 6 krát na olympijské hry, ale asi nejvíc si cením, že
jsem se mohl podílet na projektu MS v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě. To mně dalo víc než
komentováním zabrat dramaturgií.

Profesně se specializujete na komentování biatlonu, volejbalu, basketbalu a také malým sportům,
jako boxu a judu? Předpokládám, že ty míčové si pravidelně zahrajete, ale co biatlon a právě ty
zápasnické sporty?
Jojo, máte pravdu, co je s míčem to mě baví. Biatlon jsem si vyzkoušel jen epizodně, běh ani nebyl
takový problém, přece jen jsem párkrát dal Jizerskou 50. Ovšem spojit to se střílením, tam už to
trochu skřípalo. Nic jednoduchého, o to víc biatlonisty obdivuju. No a co se týká juda, tak v tom mám
základ z dětství. Judu jsem se 4 roky věnoval a mám i medaili z krajského přeboru. Ale před každou
velkou akcí je třeba zajít na trénink k Petru Lacinovi spolužákovi a momentálně trenérovi
reprezentace, který mně pomůže s Lukášem Krpálkem vzpomínky oživit. Nutno dodat, že někdy to i
bolí :-))
Martin Soukup
Výběr obrázků ze zápasu níže

Jiří Rejman (vlevo stojící) společně s Robertem Zárubou sledují napínavé rozhodující penaltové kopy.

