
Josef DOMINIK - „Dušan“

I když vloni odehrál pouze jediný zápas (Před potokem-Za potokem), 
určitě si zaslouží, aby byl v této galerii představen. Také on patří do 
kategorie ,,padesátníků“ a v knize lhotských fotbalových úspěchů je navždy 
zapsán zlatým písmem.

Narodil se v Uherském Hradišti 20.ledna 1954 a už od útlého dětství 
ho okouzlil fotbalový míč. Vždycky hrál pouze za místní Ostrožskou Lhotu 
a to od žáčků až po muže. Byl u toho, když se slavil postup do 1.B třídy a do 
Lhoty jezdili na fotbal fanoušci z celého okolí.

S manželkou Ludmilou vychovali tři děti. Není bez zajímavostí, že 
kluci Richard a Jirka jsou také vynikající fotbalisté (momentálně oba 
zranění). Prošli mládežnickými mužstvy Synotu a vždy patřili k oporám 
týmu. Nyní reprezentují SK Ostrožskou Lhotu v 1.B třídě zlínského kraje.

Josef se ale hlavně proslavil jako fotbalový trenér. Vedl hráče všech 
věkových kategorií. Trénoval žáky a dorostence Jiskry Staré Město (později 
Synot), muže Velké nad Veličkou, Hradčovic, Hluku a Ostrožské Lhoty, se 
kterou slavil postup třikrát za sebou!!! To se ve Lhotě zatím nikomu 
nepodařilo a hned tak nepodaří. Dušan učil první fotbalové krůčky také 
žáčky v přípravce O.Lhoty, za což mu patří velké uznání.



V roce 2007 byl za svou obětavou práci 
odměněn a stal se trenérem roku všech 
kategorií okresu Uherské Hradiště! Cenu mu 
tehdy předávala legendární olympijská 
vítězka paní Dana Zátopová. 

Momentálně je sice Josef bez trenéřiny, ale myslíme si, že brzy 
převezme  některé fotbalové mužstvo. Má přehled nejen o kopané, ale je 
fanda snad všech sportů, které existují. Když se ho zeptáte jak kdo hrál, tak 
vám okamžitě řekne přesný výsledek.

Všichni věříme,když bude ovšem zdravý, tak ho ještě v oranžovém 
dresu bývalých hráčů Ostrožské Lhoty, co nejdříve uvidíme. První 
příležitost bude mít už 8.května, kdy se hraje už čtvrté lhotské derby Před 
potokem - Za potokem. 

DUŠAN JE DOST DOBRÝ TRENÉR, NEVADÍ MU ŽÁDNÝ TERÉN




