Nekrolog - Václav Faifr: „Nýřanská házená u mě byla vždy až na
prvním místě!“
Jen několika málo lidem se Václav Faifr opravdově vyznal, z toho,
co cítil a co skutečně miloval. A když už tak svým svérázným způsobem
činil, nezapomněl nikdy zmínit svou rodinu a nýřanskou házenou. O
nýřanské házené pak vždy dodával, že ta u něj byla vždy až na prvním
místě. A odpověď na otázku “Proč?” byla jednoduchá. “Protože jsem ji
měl rád”, odpovídal upřímně. Bohužel, nikomu dalšímu pozemskému se už
nevyzná.
V pondělních nočních hodinách dne 4. 6. 2018 pan Václav Faifr zemřel ve věku
čtyřiaosmdesáti let. Završil tak svůj opravdový, upřímný a bohatý život, který přesáhl život
obyčejný lidský život, když ovlivnil životní osudy mnoha dalších osob, celého města a určitě
celé velké házenkářské rodiny.
S rodinou Faifrových a se všemi pozůstalými sdílíme se zármutkem v srdci upřímnou
soustrast v této těžké chvíli.
Václav Faifr, narozený 14. května 1934, byl skutečnou ikonou nýřanské házené. Byl přímým
zakladatelem novodobé historie oddílu, která dodnes je a již navždy bude s jeho jménem
všeobecně spojována.
Rodák z Letkova u Plzně se do Nýřan přistěhoval v roce 1957, kdy začal na zdejší škole
působit jako učitel. Ihned po příchodu na nýřanskou školu kolem sebe začal sdružovat
mládež, se kterou začal trénovat národní házenou. Pro všeobecnou oblibu a nadšení, které
získal, přesvědčil v roce 1958 po dvacetileté odmlce výbor tělovýchovné jednoty k
znovuustavení nového oddílu – oddílu české házené.
Tou dobou měl za sebou již část aktivní sportovní kariéry, kterou začal v roce 1943 jako žák
v rodném Letkově a pokračoval po dobu vojenské služby v PDA Hradčany, kde stál u zrodu
oddílu. Hráčskou kariéru symbolicky zakončil v roce 1968, kdy Nýřany vybojovaly postup do
I. Ligy, kde bez přestávky hrají dodnes.
Václav Faifr, velký nýřanský patriot a zapálený propagátor našeho jediného národního sportu,
věnoval Nýřanům, a nýřanské házené, celý svůj život. Bez jeho elánu a schopností by Nýřany
na mapě házenkářské republiky neexistovaly.
Od znovuzaložení oddílu až do posledních dnů svého života pracoval pro oddíl. Byl bez
přestávky aktivním členem oddílového výboru, ať už jako dlouholetý předseda, člen,
organizační pracovník či v posledních letech hospodář. Zároveň byl trenérem mládeže i
dospělých a v letech 1972-1979 také trenérem ligového celku. V letech 1981-1985 také
působil jako rozhodčí ligových soutěží 1. třídy.
Práci pro národní házenou, nýřanský oddíl, ale i další aktivity, vždy vykonával se svým
osobitým, „faifrovským“ zápalem a razantním, ale přitom čestným přístupem.
O tom, že osobnost a práce přesáhla obyčejný život, svědčí mnohé, nejen sportovní úspěchy.
Například vybudování a rozvoj nýřanského areálu v několika etapách, a to při zrodu oddílu, v

80. letech a zejména po roce 2000. Areál je dnes výrazným prvkem centra města. Mimo
materiálních zásluh je tu, ale hlavně výchova několika generací nýřanských házenkářů, žáků a
občanů města vůbec, stejně jako přivedení dalších výrazných osobností do Nýřan. Mimo to
Václav Faifr také úspěšné působil v roli předsedy nýřanské tělovýchovné jednoty, či člena
okresního výkonného výboru svazu tělovýchovy. Nelze opomenout ani působení v
porevoluční radě města Nýřany, kdy se formovala nová podoba správy města, ze které Nýřany
těží dodnes. V neposlední řadě a především pak spolu s manželkou Věrou dokázal vychovat
dva syny, Václava a Víta, kteří se svými potomky pokračují v rodinné tradici, a to nejen
sportovní.
Získaná ocenění jako Zasloužilý funkcionář, Zasloužilý trenér národní házené a především
Čestné uznání ČSTV a vůbec nejvyšší současné tělovýchovné uznání – Medaile za zásluhy o
rozvoj tělovýchovy a sportu – jsou pouze dokladem toho, že Václavovi kvality nezůstaly bez
povšimnutí.
Životní postoj Václava Faifra je o to cennější, že mnohdy mu k úspěšné práci chyběly
základní předpoklady – lidé, materiální vybavení, podpora. Připomeňme perzekuce, které jej
postihly v roce 1968 následkem srpnových události. Tehdy musel přestat učit a na několik let
přestat oficiálně figurovat ve veřejných, či oddílových funkcích.
I přesto se nikdy nenechal odradit a šel svou cestou. A právě za to Václavovi patří dík mnoha
z nás, kterým svou osobitostí a řízným humorem ovlivnil naše životy. Nikdy si nekladl malé
cíle a nikdy se nespokojil s tím, čeho dosáhl. Naopak dosažený cíl byl pro něho vždy
impulsem pro budoucí plány.
Navíc dokázal strhnout další jedince a i díky jeho přístupu v průběhu dalších let přišly
významné úspěchy naší komunity, našeho města i jednotlivců z našich řad.
Bohužel, žádnou další kapitolu ke svému naplno prožitému, naplněnému pozemskému životu
již nepřidá.
Za všechny bývalé, současné a budoucí členy oddílu nýřanské národní házené a určitě i za
mnoho dalších osob, které jsi v životě potkal, Ti Václave děkujeme a vzdáváme velký hold a
dík.
S Václavem Faifrem se naposledy rozloučíme v pondělí 11. 6. 2018 v 14:00 hodin ve
smuteční síni v Nýřanech. Žádáme celé házenkářské hnutí, aby panu Václavu Faifrovi
věnovalo alespoň krátkou, tichou vzpomínku. Kondolence zaslané na adresu oddílu budou
předány pozůstalým.
Děkujeme!
nýřanští házenkáři

