
Razgovor: dr. sc. Tomislav Madžar ‘Ljubušak na Pantovčaku’ 
očekuje da sportski uspjesi 
nastave ujedinjavati Hrvate 
te smatra kako je zajedništvo 
ono što danas najviše treba

Susret Hrvatske i Turske savjet-
nik za zdravlje i sport hrvatske 
predsjednice Tomislav Madžar 
promatrao je s tribina premda je 
žarko želio biti na klupi hrvatskih 
Vatrenih gdje je već dulje vreme-
na i dio medicinskoga tima. Ipak, 
dužnost je dužnost. Ovaj  svestrani 
Hercegovac s adresom u Zagrebu 
je menadžer, poduzetnik, liječnik, 
savjetnik predsjednice..., a ne za-
boravlja ni rodni kraj.

Kakvo je raspoloženje hrvatske 
nogometne reprezentacije na 
ovome prvenstvu?
- Cijelu reprezentaciju i stručni 
stožer karakterizira izniman tim-
ski duh, a entuzijazam je svakim 
danom sve veći. Igrači se odlično 
poznaju i besprijekorno funkcio-
niraju kao ekipa. Psihička snaga 
svakog pojedinca pridonosi osob-
noj motivaciji. Kad tako visoko-
motivirane vrhunske igrače i pro-
fesionalce objedinite u jedan tim, 
dobijete dodatnu snagu i sinergiju 
kakva je stvorena u hrvatskoj no-
gometnoj reprezentaciji. Vjerujem 
i nadam se kako će ih ta pozitivna 
energija, popraćena onom navi-
jačkom srčanih hrvatskih navija-
ča, voditi kroz utakmice u nimalo 
lakoj skupini i dalje u natjecanju. 
Pozivam sve navijače na sportsko 
navijanje i nultu toleranciju pre-
ma huliganizmu, rasizmu i širenju 
mržnje bilo koje vrste. 

Imaju li snage doći do kraja, 
Francuska sve ponovno asocira 
na 1998. i broncu na Svjetskom 
prvenstvu?
- Nijedna reprezentacija na Euro 
nije došla slučajno. Sve su, osim 
domaćina Francuske, prošle za-
htjevni kvalifikacijski ciklus. Po-
vijest nas uči kako je nezahvalno 
unaprijed davati prognoze i da 
su prvenstva vrlo često obilježila 
kako pozitivna tako i negativna 
iznenađenja. Važno je usredoto-
čiti se na početak i na svaku slje-
deću utakmicu, iskoristiti maksi-
mum potencijala i kvalitete, koje 
nesumnjivo imamo, funkcionirati 
kao tim uz čvrstu potporu s tribi-
na. Onda je sve moguće.

 Što su slabe, a što jake strane ove 
momčadi?
- Ova reprezentacija ima izniman 
potencijal i dokazanu kvalitetu. 
Imamo igrače s iskustvom i kva-
litetom, nositelje igre u najvažni-
jim europskim klubovima. Osim 
ponajboljim europskim igračima, 
pojačani smo mladim iznimnim 
talentima čije vrijeme tek dolazi. 
Iako veliki u svojim klubovima, 
nagrađivani i cijenjeni, većina 

njih još čeka pravi veliki reprezen-
tativni uspjeh. Ta prilika je pred 
njima i siguran sam kako će uči-
niti sve da ostvare taj uspjeh. Pred 
ovu reprezentaciju su postavljena 
velika očekivanja. To može biti i 
pozitivan čimbenik, međutim, 
smatram kako se za veliki rezultat 
mora podudariti dosta stvari i uz 
nužnu dozu sreće, potpora navi-
jača, kako s tribina u Francuskoj 
tako i od svih Hrvata diljem svije-
ta, iznimno je važna. Sport postoji 
zbog sportaša, ali natjecanja ne-
maju smisla bez navijača. Uspjesi 
u sportskim arenama oduvijek su 
nas ujedinjavali i zajedništvo je 
ono što nam danas treba.

Kako je biti dio liječničke ekipe 
hrvatske repke i koliko je ova 
ekipa fizički spremna, ali i iscr-
pljena s obzirom na to da su naj-
veće njezine zvijezde igrale sve 
do prije nekoliko dana. Modrić i 
finale Lige prvaka?!
- Nakon što sam diplomirao na 
Medicinskom fakultetu Sveuči-
lišta u Zagrebu, odlučio sam se 
usavršavati u području sportske 
medicine te sam magistrirao, spe-
cijalizirao i naposljetku doktorirao 
iz područja sportske medicine na 
matičnom Fakultetu. Posebna 
čast i zadovoljstvo je nakon više-
godišnjeg rada s mlađim vrstama 
HNS-a, te u nogometnim i ruko-
metnim klubovima, biti dio struč-
nog stožera A nogometne repre-
zentacije i Zdravstvene komisije 
HNS-a. Ovim putem želim ista-
knuti rad Zdravstvene komisije 
na čelu s prof. dr. sc. Borisom Ne-
mecom, kao i rad kolega fiziotera-
peuta i liječnika koji rade na svim 
razinama hrvatskog nogometa. 
Činjenica je da svake godine igra-
či u najjačim klubovima i ligama 
igraju sve veći broj utakmica i da 
su sezone sve napornije. Na sre-
ću, igrači su na ove pripreme došli 
bez velikih ozljeda i naš je izbornik 
Čačić, zajedno sa svojim suradni-
cima, pomoćnim i kondicijskim 
trenerima, te fizioterapeutima i 
doktorima, pravilno dozirao op-
terećenje te nije bilo teških ozlje-
da i izostanaka. Često smo velika 
natjecanja započinjali žaleći za 
ozlijeđenim pojedincima. Danas 
to nije slučaj. Svi igrači su zdravi, u 
formi i spremni. Iznimno su moti-
virani, uigrani i složni. Točno je da 
su pojedini igrači imali iznimno 
dugu i napornu sezonu, ali, uz to 
što su veliki profesionalci, to su 
dečki s velikim srcem koje kuca 
za Hrvatsku. Vjerujte mi, nikakav 
trag umora neće postojati nakon 
što se odsvira hrvatska himna i 
sudac označi početak utakmice.

Kako objašnjavate ovakve uspje-
he Hrvatske nogometne repre-
zentacije i takvu popularnost 
nogometa, kao i reakcije nakon 
pobjede protiv Turske.
- Bio sam jako žalostan kad sam 
prije utakmice na portalima vi-
dio transparent “Dabogda izgu-
bili sve” koji se pojavio u jednom 
hrvatskom gradu. Hrvatska se od 
svoje neovisnosti plasirala na 9 
od 11 najvećih natjecanja . To je 
ogroman uspjeh za jednu ovako 
malu zemlju. Turska, koja je s više 
od 75 milijuna ljudi mnogo veća 
zemlja sa sustavnim ulaganjem 
puno više novca u sport i sportsku 
infrastrukturu, bila je u podređe-
nom položaju tijekom svih 90 mi-
nuta utakmice. Za te naše iznimne 
uspjehe treba zahvaliti sustavnom 

Igrači su iznimno 
motivirani i čine 
snažan tim, možemo 
daleko dogurati

radu brojnih nogometnih entuzi-
jasta, djelatnika, nogometnih za-
ljubljenika i volontera koji su kroz 
sustav Hrvatskog nogometnog sa-
veza te 1700 nogometnih klubova 
i više od 160.000 registriranih no-
gometaša uspjeli izboriti sudjelo-
vanja na dosadašnjim natjecanji-
ma. Svi su oni u uspjehe koji nas 
oduševljavaju ugradili svoj veliki 
dio i važno je zahvaliti svim dosa-
dašnjim izbornicima, igračima, 
članovima stručnog stožera, kao 
i vodstvu saveza. Nažalost, Hr-
vatska nema nacionalni stadion i 
nadam se kako će nakon sljedećih 
velikih uspjeha konačno riješiti i 
to krucijalno pitanje.

Obnašate i dužnost posebnog 
savjetnika predsjednice Kolin-
de Grabar-Kitarović za zdravlje 
i sport. Zašto se u medijima jed-
no vrijeme navodilo kako vas se 
predsjednica “riješila” s te pozi-
cije?
- Samostalno sam donio odluku 
o podnošenju ostavke na mjesto 
povjerenika predsjednice za sport 
i mlade. Navedenu sam odluku 
obrazložio predsjednici i ona ju 
je prihvatila. Član sam HDZ-a i 
aktivno sam sudjelovao u kam-
panjama za dosadašnje izbore, 
od dva europarlamentarna iz-
bora, preko predsjedničkih, do 
parlamentarnih izbora, vodeći 
odjel organizacije, potpore i logi-
stike. Jedini pravilan postupak 
u toj situaciji bio je podnošenje 
ostavke i odlazak iz Ureda pred-
sjednice. Naglašavam kako to 
nije bilo pravno obvezno niti su 
takva bila dosadašnja iskustva u 
političkom djelovanju kod drugih 
političkih opcija. Recimo, savjet-
nica Tamara Mazal-Obradović, 
koja je vodila kampanju profeso-
ra Josipovića, nije dala ostavku 
na mjesto savjetnice, što nikad 
nitko nije problematizirao. Svoju 
odluku smatram profesionalnim 
i etičkim potezom i ponovno bih 
tako postupio. Po završetku izbo-
ra i nakon što je Hrvatski sabor 
potvrdio novu hrvatsku Vladu, 
imenovan sam posebnim savjet-
nikom predsjednice RH Kolinde 
Grabar-Kitarović za zdravstvo i 
sport i od tada tu dužnost u Ure-
du predsjednice s velikom čašću 
obnašam volonterski.

Kada se spomene vaše ime, još 
uvijek se prepričavaju detalji s 
obrane vašeg doktorata kada je 
predsjednica postavljala pitanja 
iz publike, a na proslavi je pjevao 
i Halid Bešlić. Je li vam sve to bilo 
opterećenje, a ponajprije da vas 
“šefica” ispituje?
- To je dan koji ću uvijek pamtiti i 

na koji ću zauvijek biti ponosan. 
Nakon desetogodišnjeg medicin-
skog rada u nogometu i rukometu, 
doktorirao sam na temi “Psihološ-
ki predskazatelji sportskih ozlje-
da u profesionalnih nogometaša 
i rukometaša”. Bavim se iznimno 
bitnim aspektom u modernom 
sportu. Nažalost, pojedini novi-
nari važnost te teme nisu prepo-
znali, već su se odlučili baviti go-
stima na obrani moje doktorske 
disertacije. Ponosan sam što je, 
osim članova moje obitelji, obra-
ni nazočio i dio mojih prijatelja, 
kolega i poslovnih suradnika od 
kojih su mnogi istaknuti i ugled-
ni pojedinci iz hrvatskog javnog 
života. Možda je to javnosti zani-
mljivo, međutim, u tome nema 
ničega spornog kao ni u raspravi 
koja se na temelju pitanja gostiju 
može razviti nakon službenog 
dijela prezentacije doktorske 
disertacije i odgovora na pitanja 
komisije. Jako sam sretan što 
sam predsjednici Republike Hr-
vatske Kolindi Grabar-Kitarović, 
predsjedniku Hrvatskog sabora 
akademiku Reineru, predsjedni-
ku Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnost akademiku Kusiću, 
rektoru zagrebačkog Sveučilišta 
profesoru Borasu, kao i brojnim 
drugim profesorima, suradnicima 
i prijateljima iz svijeta znanosti, 
politike, sporta mogao prikazati 
rezultate svog višegodišnjeg rada.

Doktor ste znanosti i specijalist 
medicine rada i sporta. Kakvi su 
vaši planovi i gdje se, kao struč-
njak, vidite u budućnosti? Ima-
te li ambicija za menadžment u 
zdravstvu i sektoru zdravstve-
nog turizma?
- Osim u sportskoj medicini, oso-
bito nogometu i rukometu na koje 
sam najviše usmjeren, svakako se 
namjeravam i dalje angažirati u 
akademskoj i znanstvenoj zajed-
nici. U posljednje vrijeme inten-
zivirao sam aktivnosti vezane uz 
osnivanje centra za sportsku me-
dicinu i unapređenje zdravlja na 
radu pri Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. Smatram 
kako je osnivanje jednog takvog 
referentnog centra izvrsnosti od 
iznimne važnosti, kako za razvoj 
sportske medicine u Hrvatskoj 
tako i od velikog značaja u ostva-
renju konačnog cilja, a to je susta-
van napredak i razvoj hrvatskog 
sporta, te očuvanje i unapređenje 
zdravlja sportaša, rad na maksi-
malnoj kvaliteti i brzini oporavka 
od ozljeda, psihičkoj pripremi 
sportaša i produljenju natjecatelj-
skog vijeka vrhunskih sportaša. 
Osim usmjerenosti na vrhunski 
sport, u fokusu mojeg djelovanja 
je i usmjeravanje na bavljenje 
sportom svih dobnih skupina, od 
vrtićke do umirovljeničke, i su-
stavni razvoj rekreacijskog i ama-
terskog sporta. Vjerujem kako će 
budući centar pridonijeti podiza-
nju opće svijesti o važnosti sporta 
na jednu novu razinu. U područ-
je mojeg interesa i rada spada i 
antidoping koji se kontinuirano 
mora razvijati i unapređivati, kao 
i nutricionistički pristup ne samo 
u životu sportaša već i svih poje-
dinaca. Debljina i njezine poslje-
dice bolesti su s kojima se bori sve 
veći broj ljudi i svi liječnici u svoj 
rad s pacijentima nužno moraju 
uključiti i brigu o tjelesnoj aktiv-
nosti i težini kako bi prevenirali 
nastanak ozbiljnijih kroničnih ili 
teško izlječivih oboljenja. Također 
smatram kako Hrvatskoj nedo-
staje obrazovanih menadžera za 
područje zdravstva, što je bio moj 
glavni motiv za završavanje spe-
cijalističkog poslijediplomskog 
studija menadžmenta u zdrav-
stvu. Trenutačno radim na magi-
starskom radu iz područja zdrav-
stvenog turizma za koji smatram 
da ima iznimno veliki potencijal 
u razvoju hrvatskog turizma i gos-
podarstva u budućnosti. 

Funkcionirate na više kolosije-
ka, menadžer ste i glazbenim zvi-
jezdama, imate privatni biznis, 
savjetnik ste predsjednice, liječ-
nik nogometne reprezentacije... 

Kako sve to stižete?
- Od malena sam navikao na rad. 
Za vrijeme studiranja počeo sam 
honorarnim studenskim poslovi-
ma zarađivati za financiranje stu-
dija, sebe i svoje obitelji da bi od 
nas petero djece, troje postalo dok-
tori znanosti. Bio sam aktivan i u 
studenskoj zajednici te sam imao 
potrebu društveno se angažirati 
kroz humanitarni rad. Iza mene 
je više od 20 godina svakodnev-
nog intenzivnog rada, vrlo često 
bez vikenda, blagdana i odmora. 
Radio sam sve što ste nabrojili, a 
danas, osim što sam aktivno an-
gažiran u svojoj struci, čast mi je 
obavljati posao posebnog savjetni-
ka predsjednice RH za zdravstvo 
i sport.

Hercegovci su jedno vrijeme 
bili problem za sve u Hrvatskoj, 
vodilo se pravo natjecanje  u šo-
vinizmu tko će ih više ocrniti. 
Kakva je danas situacija i je či-
njenica da ste iz Ljubuškog bila 
zapreka u vašem životu?
- Osobno ljude cijenim po njiho-
vim znanjima, sposobnostima, 
ambicijama, karakterima, pa i na-
činima na koje se nose za zapreka-
ma koje život pred njih postavlja. 
U eri globalizacije kad je Hrvatska 
članica EU bespredmetno je voditi 
ozbiljne razgovore temeljene na 
lokal-patriotizmu, kao i na netrpe-
ljivosti pojedinaca ili skupina ljudi 
spram drugih skupina temeljenoj 
na njihovoj regionalnoj pripadno-
sti ili mjestu rođenja. 

Kako ocjenjujete aktualnu kri-
zu s vlašću? Neki kažu - dječje 
bolesti, drugi - ozbiljna kriza. 
Kakvom je vi doživljavate i gdje 
vidite izlaz?
- Trebamo se posvetiti našim 
glavnim problemima, a među 
njima je odlazak mladih i školo-
vanih ljudi punih potencijala u 
inozemstvo. U svojoj najproduk-
tivnijoj dobi odlaze vani i tamo 
zasnivaju obitelji i karijere. Ne od-
laze samo zbog lošeg gospodar-
skog stanja, odlaze i zbog lošeg, 
demotivirajućeg i besperspektiv-
nog ozračja u društvu. To su teme 
kojima se svi moramo baviti. 

Podrijetlom ste iz BiH, kako gle-
date na situaciju u ovoj zemlji, 
položaj Hrvata i mogućnost rje-
šenja višegodišnje krize?
- Iznimno mi je drago što je pred-
sjednica RH aktivno uključena u 
rješavanje pitanja Hrvata u Bosni 
i Hercegovini. Siguran sam kako 
će, s obzirom na veliko iskustvo i 
iskrenu želju za rješavanjem svih 
preostalih problema, biti uspješna 
u svome naumu. •

Savjetnik predsjednice RH, menadžer, liječnik hrvatske repke za 
Večernjak govori o Vatrenima, suradnji s predsjednicom 
Republike Hrvatske, trenutačnoj krizi i položaju Hrvata u BiH

Pred polazak Vatrenih Prijam u Uredu predsjednice 
Kolinde Grabar-Kitarović prije odlaska u Francusku

Nogometne legende Uoči susreta s Turskom na  
Euru s Arsènom Wengerom i Thierryjem Henryjem

Kauboji Madžar je bio i dio tima hrvatskih rukometnih 
Kauboja - na fotografiji s Markom Kopljarom

Trebamo se posvetiti 
našim glavnim 
problemima, a među 
njima je i odlazak 
mladih i školovanih ljudi 

Vjerujem kako 
će predsjednica 
Republike 
Hrvatske 
uspjeti pomoći 
rješavanju 
problema 
Hrvata u BiH

O KRIZI U RH

O ODNOSU PREMA  
BH. HRVATIMA

Zoran Krešić
zoran.kresic@vecernji.net 
MOSTAR

Nikakav trag umora 
ne postoji nakon što se 
odsvira hrvatska himna 
i sudac označi početak

S iznimnom čašću 
obnašam dužnost 
savjetnika za zdravlje i 
sport predsjednice RH

Cijela hrvatska 
nacija ponosna 
je na sadašnju 

nogometnu 
reprezentaciju 

i ima velika 
očekivanja od 

nastupa na Euru 
u Francuskoj

Tomislav je savjetnik hrvatske 
predsjednice za zdravlje i sport

DOKTORIRAO na Medicinskom fakultetu, 

diplomu mu uručio rektor Damir Boras 


