Vznik Týdne divů
(volná, avšak pravděpodobně nejpřesnější interpretace vzniku TD)
V dubnu roku 2014 proběhla emailová rozprava na téma vzniku Týdne divů (TD) resp. toho, co
vzniku TD předcházelo. Stále mladší ročníky nesoucí na svých bedrech osud TD si jistě zaslouží
historické střípky, které vedly ke zrodu TD. Debaty se účastnili pamětníci ve složení Jindřich Doktor
Kubesa, Dalibor Profesor Fronček, Jan Honza Horák, Milan Míla Janovský, Tomáš Tom Vaca, Luděk
LU2 Zdražil, Jiří Labe Lebeda (aniž by si dělali, až na výjimky, nárok na svou jedinou pravdu).
Bohužel či bohudík, ani po 40 letech nevyprchal z tehdejších iniciátorů společensko-sportovního dění
prvek soutěživosti, ač zúčastnit se, v té době, bylo vyšší hodnotou než zvítězit dnes. Na detailech
událostí, které předcházely vzniku TD, se ne všichni účastníci debaty úplně shodli. Budou tedy vedle
sebe existovat fakta, dokumenty, ale také drobně se lišící interpretace, které pomohou udržet události,
předcházející vzniku TD, v magickém a žádoucím oparu nejistoty např. pro badatelskou práci
následujících pokolení.
Pro mladší ročníky narození (řekněme 1958 a výše), je dobré předeslat, že klíčovou okolností, která
sehrála roli pro vznik TD, byla tzv. normalizace politických poměrů v zemi. Ta se samozřejmě
neobešla bez vzdoru tehdy ještě relativně svobodomyslně chovajících se studentů gymplu, kteří se
chtěli postavit všeobecnému trendu politické organizace všeho, co se organizovat dalo.
Dále bylo lze vypozorovat tři tematické osy, které daly následně vzniknout věcem dalším.
První osou byl společensko-intelektuální kvas, jehož dominantním středobodem byla konzumace
alkoholu na Tyršáku. Druhou osou nemohlo být nic jiného než starý dobrý rockenroll, jehož motorem,
na četných dýzách, byli Honza Horák a Míra Dostál. Třetí osou pak různé sportovní projevy s
nepominutelnou průvodní rolí vodního póla.
Účastníci rozpravy zaznamenali fakta, která ve větší či menší míře vedla až k ustavení prvního TD.
Předchůdcem fotbalových klání v rámci TD byl tzv Apple Wine World Cup (jehož název byl odvozen
od tehdy mimořádně populárního jablečného vína tzv. jabčáku). Turnajům AWWC však předcházely
ještě dílčí aktivity, které byly později zarámovány pod TD.
Šlo např.o fotbálky 4.B. maturitního ročníku 1971/72 v tělocvičně, které se nazývaly dusálky. Skupina
kolem Dalibora Frončka zase sehrávala fotbálky v tzv. malé kopané i mimo rámec gymplu pod
názvem Blesk z Kateřinek (pomni - Valerij Borzov, Blesk z Kyjeva), později KMK Uganda.
Již zmíněné tematické osy, přirozená ročníková rivalita, společný vzdor proti establishmentu a snaha
dělat si věci po svém, vedly k výzvám utkat se v prestižních fotbalových zápasech na Tyršáku. První
takový zápas se datuje na jaře 1973 a tyto zápasy se pak proměnily právě v turnaje AWWC (s cenou
pro vítěze v podobě zcizeného cementového poháru z cintorínu v Karlovce, Bratislava), jehož I. ročník
se uskutečnil na podzim roku 1973 a to mezi družstvy FCN a Uganda. Patrně přetlak hráčů v týmu
FCN pak vyústil v krizi v tomto týmu, která vedla k založení týmu University (UOT) a následně
dalších týmů, jak prokazují následné dobové písemné dokumenty. Na Velikonoce 1974 (30.4.) se
konal II. ročník AWWC, již za širší účasti. V létě 1974 byl vyhlášen I. ročník TD, kterému
předcházela koncepční myšlenková ekvilibristika Dalibora Frončka a Jindřicha Kubesy v Bratislavě o
podobě a organizaci TD, širší týmové účasti ve více disciplínách, aby se ověřila komplexní vyzrálost
jednotlivých týmů.

Komentář k následujícím dokumentům:
1. Písemné provolání Honzy Horáka jako reakce na ohlášení vzniku týmu University a
následující přestupy tak řečeno "druhořadých" hráčů z FCN, případně registrace nových hráčů
pod hlavičkou University.
2. Rozlosování druhého ročníku AWWC svědčící o tehdejší skladbě fotbalových týmů s
přihlašujícím se týmem University.
3. Reakce Dr. Doktora Kubesy na Honzovo provolání, kterým se ohrazuje vůči textu
provolání ad 1. Oba tyto dokumenty daly vzniknout velké vášni a rivalitě mezi oběma týmy a
zároveň přinesly elektrizující atmosféru, která se přenesla i na fotbalovou škváru.
4. Universita a Uganda vyhlašují tímto dokumentem vznik prvního /a již v té době tradičního/
Týdne divů. Není bez zajímavosti, že se uvažovalo též o anglické verzi názvu TD (Week of
Wonders).
5. Soupiska týmu University s výčtem původních hráčů, dalo by se též říci zakládajících členů
UOT.
6. Fotodokumentace týmu FCN (FC Notoric), manager týmu Honza Horák a hráči týmu FCN.
Tento text vznikl jako non autorská snaha zaznamenat co ještě zaznamenat lze. Zejména
doplnění dokumenty by bylo vítanou pomocí obohatit události vzniku TD. Text a
dokumentace, oproti mailové korespondenci jsou zveřejněny tak, aby byla prezentována fakta,
ale zároveň aby nebylo necitlivě zasáhnuto do rodinných či profesních životů jednotlivých
protagonistů té doby.
Z mailové rozpravy zaznamenal L.Zdražil

