
Stanislav DUFKA

S manželkou Ilonou společně  tvoří  vynikající 
sportovní dvojici a perfektně se doplňují jak v běžném 
životě,  tak  i  na  poli  sportovním a  novinářském.  O 
jejich  aktivní  činnosti  a  všestrannosti  by  se  dala 
napsat kniha.

Staňa se narodil 31.října 1962 a v příštím roce 
ho čeká oslava jeho abrahámovin. Jako malého kluka 
ho  přivedl  k  fotbalu  jeho  otec,  který  býval 
vynikajícím funkcionářem v klubu Ostrožské Lhoty. 
Od malička vynikal především rychlostí a obratností, 
které dělaly obráncům soupeřů velké problémy. Jako 
hráč nakoukl i do uznávaného mužstva Lhoty, které hrávalo 1.B třídu se slavnými 
soupeři a na stadion chodívaly velké návštěvy.

Stanislav je velmi aktivní i v současnosti. Devět 
let  pracoval  jako  předseda  tenisového  oddílu,  byl 
členem hlavního výboru SK, je členem turistického a 
fotbalového  oddílu  a  samozřejmě  je  nedílnou 
součástí  internacionálů  SK  Ostrožská  Lhota. 
Neexistuje  snad  žádný  sport,  který  by  nezvládl.  V 
zimě jezdívá na hory lyžovat, hraje hokej, jezdí na 
kolečkových  bruslích  a  na  kole,  provádí  pěší 
turistiku, sjíždí řeky, hraje kolektivní sporty a obouvá 
kopačky,  aby  pomohl  starým  pánům  na  zeleném 
pažitu.  Jeho  paleta  sportovních  aktivit  je  velmi 
bohatá  a  pestrá.  Před  nedávnem  připravoval 
nejmladší  fotbalisty  SK  jako  trenér  přípravky.  Je 
organizátorem  několika  tenisových  turnajů  v 
Ostrožské  Lhotě,  při  kterých  se  cítí  jako  ryba  ve 

vodě.  Také  turnaje  bývalých  hráčů  má  na  starosti  on  (DoDna  cup,  nohejbal, 
badminton).

Samostatnou kapitolu tvoří v jeho životě 
novinařina.  Pracuje  externě  jako  sportovní 
redaktor  pro  Slovácké  deník  a  také  pro 
prvoligové mužstvo 1.FC Slovácko, kterého je 
také  velkým  a  věrným  fanouškem.  Je  až  k 
neuvěření, jak to všechno může stihnout. Velkou 
oporou je mu jeho žena Ilona, která ho v jeho 
činnostech velmi toleruje a také podporuje.



Skvěle se prezentuje i v našem kolektivu, kde 
využívá  svých  novinářských  zkušeností  a  na  konci 
každého roku připraví na naše webové stránky nějaké 
překvapení. Není bez zajímavostí, že s webmasterem 
Broňkem  Zámečníkem  jsou  švagři  a  jednatel 
fotbalového klubu SK Ostrožská Lhota Dušan Dufka 
je  jeho  mladší  bratr.  Zajímavostí  je,  že  má  velkou 
sbírku kšiltovek, která čítá na 130 kusů.

Všichni Standovi přejeme aby mu jeho elán a nadšení ke sportu a novinařině 
hodně dlouho vydrželo a byl ještě dlouhá léta součástí naší party, které je pevným a 
důležitým článkem.

KDYŽ TO FOTÍ STAŇA, JE TO PŘECE BAŇA!


