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Svérázný vládce sportu
Siganova rodina
Bedřich Sigan se narodil jako slyšící
roku 1919 v obci Vinoř u Prahy. Rodiče
Bedřich Sigan st. a Helena, roz. Karasová, měli už dvě starší dcery, Květu
a Helenu. Pak se rozvedli a Bedřichovi
Siganovi st. a jeho druhé ženě Františce, roz. Matouškové, se narodil ještě
syn Vladimír.
V šesti letech Bedřich onemocněl
spálovou angínou, v nemocnici dostal antibiotika, po nichž téměř přišel
o sluch a až do konce života byl silně
nedoslýchavý. Do školy přesto nastoupil ve Vinoři. Jako učeň později
bydlel v dnes už zrušeném Domově
hluchoněmých učňů v Radlické 30.
20. 7. 1940 se na Staroměstské
radnici oženil s neslyšící Vlastou Šerpánovou a z tohoto manželství se
mu narodili dva synové: Pavel (1943–
2000) a Petr (1946). Manželství vydrželo jen deset let, v roce 1950 bylo rozvedeno. 28. 6. 1952 se Bedřich Sigan
oženil podruhé, tentokrát s Jiřinou
Netušilovou. S ní měl také dva syny
– Milana a Jana, oba již zemřeli. Žili
pak společně na Žižkově v Bořivojově
ulici.
Sigan se vyučil hodinářem, ale
většinu života se hodinkám a mechanickým hračkám věnoval jen jako
svému koníčku. Vystřídal několik zaměstnání v Praze (Avia Letňany, Aero
Vodochody) a Ostravě, ale pak se stal
sportovním funkcionářem. Jeho celoživotním posláním byl sport neslyšících, především fotbal.
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Šikovný hodinář, vynikající fotbalista a velmi schopný, ale také pánovitý
funkcionář. Tak vzpomínají pamětníci na nejvýraznější osobnost sportu
československých neslyšících. Dlouholetý fotbalista a pak 20 let předseda I.PSKN. To byl Bedřich Sigan.

Sigan fotbalista
V roce 1936 jako 17letý střední útočník
začal hrát v československé reprezentaci. Byl zároveň hráčem I.PSKH, za
něj v roce 1936 sehrál všech 26 přátelských a 2 mezinárodní zápasy.
Oba se hrály proti vídeňskému
klubu TFC. Hned při své premiéře
se nejmladší hráč Sigan stal s 20 góly
druhým nejúspěšnějším střelcem branek hned po Prokopu Lukešovi.
O rok později, v létě 1937, podnikl
I.PSKH úspěšný zájezd do Francie.
Pařížský sportovní klub Etoile Paris
uspořádal mezinárodní fotbalový
turnaj u příležitosti Mezinárodního
sjezdu hluchoněmých.
S Etoile Paris prohráli Pražané
0:1, se Sportif Club de Paris naopak
zvítězili 4:0, když tři góly vstřelil
mladý talent Sigan. Byl zároveň oporou I.PSKH při fotbalových oslavách
15. výročí od založení I.PSKH, když
Pražané hostili 26. 9. 1937 na hřišti ligových Bohemians Drážďany (3:2).
Aktivně hrál Sigan fotbal 12 let, až
do léta 1948. Ještě odjel jako náhradník na deaflympiádu do dánské Ko-

daně (1949), ale jeho nejlepší léta už
minula.

Bedřich Sigan
Itálie 1972

Sigan funkcionář
Po skončení aktivní fotbalové kariéry
se stal ze Sigana funkcionář. Dlouhých 20 let byl předsedou I.PSKH, pak
dalších 10 let jeho tajemníkem.
Začátky jeho práce v 50. letech
nebyly snadné. Dva roky řídil klub na
dálku z Ostravy. Po návratu do Prahy
pracoval od roku 1955 ve Svazu invalidů jako referent. V letech 1960–1969
byl předsedou Československého svazu neslyšících sportovců a sekretářem
ČSTV v komisi neslyšících sportovců.
Jaroslav Paur na něj vzpomíná
takto: „Béďa Sigan byl výborným finančním manažerem. V roce 1968 jsme
připravovali oslavy 100. výročí organizace neslyšících. Vedle společenských
akcí to byly i mezinárodní sportovní soutěže a rozpočet se tehdy blížil k 100 000
Kčs. Béďa zpracoval pro přípravný výbor
rozpočet příjmů a výdajů, sehnal slevy
na nájmy a ubytování. Klaplo to. Celá
akce pak byla zisková.
Jako sekretář ČSNS jezdil často po
celém Československu. Na sportovních
akcích vyplácel cestovné, ubytování
a nájmy vždy v hotovosti. Převody peněz
byly zdlouhavé. Peníze, někdy i 50 000
Kčs, vozil ve staré odřené aktovce. Tu po

nástupu do vlaku hodil nad sebe do zavazadlové přihrádky a dále ji vůbec nehlídal. Na naše námitky: ,Béďo, někdo
Ti to ukradne!‘ odpovídal: ,Staré krámy
se nekradou a nikdo neví, že tam jsou peníze.‘ Bedřicha Sigana jsem poznal jako
věčného optimistu.“

Sport jsem já!
Bedřich Sigan byl velmi cílevědomý
a pracovitý funkcionář, který šel tvrdě za svým cílem. Projevilo se to třeba
v lednu 1949, kdy odjel jako vedoucí československé výpravy na první
zimní deaflympiádu do rakouského
Seefeldu. V běžecké štafetě postavil Josefa Brožíka st. do dvou úseků

a doběhli jsme třetí. Jenže tím, že tři
závodníci běželi čtyři úseky, byla porušena pravidla a ostatní státy proti
tomu protestovaly. Sigan si to nenechal líbit a dostal se do konfliktu. Na
protest proti diskvalifikaci se pak
Československo odmítlo zúčastnit
závěrečného ceremoniálu a předčasně
odjelo domů.
Na neslyšící sportovce, především
fotbalisty, nedal dopustit. Na druhou stranu si neodpíral ani požitky,
které mu z jeho funkcí plynuly. Sigana asi nejvýrazněji charakterizuje
jeho vlastní výrok, který měl po jedné schůzi říct: „Volby? Valná hromada?
Díky, ale předsedou budu já!“
Sigana přemohla až jeho nemoc.
Na podzim 1982 oslavil I.PSKH 60 let
své činnosti. Novým předsedou fotbalisté zvolili Luďka Lauermanna.
Bedřich Sigan se stal čestným předsedou, ale vážná nemoc stále více odčerpávala jeho zdraví. Zemřel 10. 10.
1984, jeho manželka ho přežila o 13
let. Neslyšící však na Sigana nezapomněli a jeho jméno po deset let připomínal fotbalový turnaj Memoriál Bedřicha Sigana.
I dnes, 100 let od jeho narození, je
odkaz Bedřicha Sigana stále viditelný.

Příště: Boris Masník

Bedřich Sigan
(1919–1984) ve zkratce:
• 375 zápasů za I.PSKN
• 125 branek za I.PSKN
• 12 let v reprezentaci
• 20 let (1952–1972) předseda
I.PSKN
• 9 let předseda ČSNS a sekretář
ČSTV

Bedřich Sigan 1946
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