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Vážení čtenáři,
 
po roce opět nadešel čas adventní, čas, kdy bychom se měli na chvíli zastavit a najít si chvíli 

na své přátele a blízké. A já věřím, že si najdete i čas na náš magazín, který oslaví letos Vánoce 
poprvé. A já osobně našemu „Speciálu“ přeji, aby dostal pod stromeček mnoho spokojených čte-
nářů v příštím roce.

Společně s novým vydáním našeho časopisu vám přinášíme dárek v podobě stokorunového 
kuponu na sázky od společnosti bet at home. Věřím, že zrovna s dárkem od nás budete mít štěstí 
a díky bohaté výhře i o něco veselejší svátky!

Kromě toho najdete v prosincovém čísle Pražského fotbalového speciálu i jednu soutěž navíc. 
Líbí se vám seriál Okresní přebor a klub Slavoj Houslice? Můžete mít jeho dres. Nebo dokonce 
míč podepsaný Vladimírem Šmicerem. Neváhejte, zabojujte o výhru a udělejte někomu blízkému 
radost třeba tímto dárkem…

Rád bych vám tímto chtěl rovněž poděkovat jménem svým i jménem svých spolupracovníků 
a kolegů z VV PFS za spolupráci a přízeň v tomto roce.

Dovolte mi popřát vám spokojené a radostné Vánoce a mnoho štěstí a osobní pohody v roce 2011.
 
Ing. Dušan Svoboda
předseda PFS

Pražský fotbalový speciál již tři měsíce žije svým životem, a tak bychom chtěli využít možnosti 
jej slavnostně pokřít a popřát mu mnoho spokojených čtenářů při příležitosti konání tradiční-
ho silvestrovského derby pražských „S“, které se uskuteční 31. prosince v areálu pražské Slavie 
v Edenu. Všichni čtenáři a jejich blízcí jsou srdečně zváni!

ZAJÍmAVOST str. 5
rekord bohemians praha

HISTORIE str. 12
radotín: sázka na odchovance

STADION str. 13
sk viktoria Štěrboholy

TRÉNINK str. 10 -11
4. díl seriálu

PODPORA str. 16 -17
pojiŠtění, to je trefa!

TRáVNÍK str. 17
péče o hřiŠtě v prosinci 

POD PALBOU str. 19
rozhodčí tomáŠ ulrich 
odpovídá čtenářům

mIX str. 18
Dozvuky poDzimu v pražských klubech

FOTOSOUTĚŽ str. 20
Další výherci se mohou těšit na ceny!

Foto na obálce: Ondřej Hanuš
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Pane Capoušku, jaký jste byl fot-
balista?

(Směje se) Ježišmarjá, to je těžké. 
Řekl bych, že jsem byl průměrný fot-
balista, ale bavilo mě to. Kdyby ne-
přišly moje zdravotní potíže, tak bych 
hrál asi dodnes.

Pomáhá vám fakt, že jste sám 
hrál, v rozhodování? Dokážete se 
lépe vcítit do toho, co se hráčům 
odehrává v hlavě?

Svým způsobem to určitě pomá-
há. Člověk na hřišti zažil spoustu 
věcí a situací, takže si to dokáže lépe 

představit. Vím, jak je hráči, když tým 
dostane gól, když cítíte, že verdikt 
rozhodčího byl nespravedlivý, nebo 

když je hráč k něčemu vyprovokován 
soupeřem. Vcítit se do specifik toho 
sportu je bezesporu výhoda.

Přihlížíte k těmto okolnostem při 
udělování trestů?

Nejde to takhle říct paušálně. Je to 

případ od případu. Obecně se přihlí-
ží ke všemu, co hráč uvede na svou 
obranu. Zvažuje se, jestli nebyl k ně-

jakému jednání vyprovokován nebo 
jestli nedošlo k chybě rozhodčího 
a podobně.

Jaká je vůbec vaše disciplinární 
komise? Jste přísní, nebo spíš bene-
volentnější?

To je těžké říct, ale myslím si, že 
jsme v porovnání s velkou strahov-
skou disciplinárkou v zásadě přísnější, 
když se dívám na jejich tresty.

Opravdu?
Myslím, že ano. V porovnání se 

starou komisí, kterou vedl pan doktor 
Károlyi starší, jsme přísnější. Nová 
komise pod vedením pana Goldy tres-
ty zpřísnila, vzala to do ruky ostřejším 
způsobem, tam už je to tak nějak po-
dobné.

Zmínil jste, že se díváte na vý-
sledky „velké“ disciplinárky na Čes-
komoravském fotbalovém svazu. To 
takhle sledujete všechny možné ver-
dikty jednotlivých disciplinárních 
komisí?

Pro zajímavost to sleduji, abych 
měl přehled.

Takže hráči sledují výsledky sou-
peřů, zatímco vy zápisy ze zasedání 
disciplinárních komisí?

Dá se to tak říct, dívám se třeba 
i na to, jak rozhoduje UEFA.

I oproti ní jste přísnější?
Oni rozhodují jinak. Kladou mno-

hem větší důraz na finanční postihy. To 
je v podstatě nesrovnatelné. Tak třeba 
kauza dvou vyloučení Realu Madrid 
v závěru zápasu Ligy mistrů za zdr-
žování. Řešilo se to velkou pokutou. 
Je to profesionální fotbal, hráčům spíš 
sáhnou na peníze. Zato my nemůžeme 
v amatérských soutěžích jít do něja-
kých drastických finančních trestů.

Jak byste to, co udělali hráči Re-
alu, ocenil vy v Praze?

Jde o to, v jaké soutěži by se tohle 

stalo. Vyjma přeboru nemá člověk 
k dispozici video a postupuje pouze 
podle toho, co je uvedeno v zápise 
o utkání nebo ve zprávě delegáta. 
Kdyby takové vyloučení bylo zhod-
nocené jako červená karta po dvou 
žlutých, bylo by to zastavení činnosti 
nepodmíněně na jedno utkání. Pokud 
bych měl ale k dispozici video, byl by 
trest pravděpodobně přísnější.

Proč?
Tohle do fotbalu nepatří. Hráči Re-

alu vyloženě čekali na to, až dostanou 
kartu. Z mého pohledu je to přitěžující 
okolnost.

Pojďme k vaší komisi. Jaké pro-
hřešky na ní nejčastěji řešíte?

Vyloučení po dvou žlutých kartách 
za běžné přestupky jako je faul, nedo-
držení předepsané vzdálenosti, pro-
mluvy k rozhodčím. Pak také případy, 
kdy jsou hráči vyloučení rovnou. To 
jsou zákroky, kdy fotbalisté používají 
v uvozovkách záchrannou brzdu.

Stoupá obecně počet trestaných 
hráčů?

Myslím, že je to pořád plus mínus 
stejné. Moc se to nemění.

A co agresivita účastníků praž-
ských soutěží?

Občas samozřejmě taky trestáme 
nějaké neslušné vyjádření k rozhod-
čím, ale neřekl bych, že se to zhoršu-
je. Případy inzultace jsou tak jednou 
za sezonu, já větší agresivitu nepozo-
ruji.

Před sezonou se v nejvyšší praž-
ské soutěži přeboru zrušilo sčítání 
žlutých karet. Máte radost? Ubylo 
vám práce, ne?

(Směje se) Je pravda, že práce uby-
lo, ale platí to hlavně pro sekretáře 
naší komise Slávu Houšku, který už 
karty nemusí tak pečlivě sledovat.

A váš názor na zrušení počítání 
žlutých karet?

Chápu jak výtky rozhodčích, tak 
argumenty klubů a hráčů. Kádry jed-
notlivých týmů nejsou tak široké, hrá-
či nežijí jen fotbalem, prioritní je pro 
ně rodina a zaměstnání, takže může 
někdy být problém dát dohromady je-
denáct fotbalistů. Já bych na tom počí-

tání v pražských soutěžích netrval.
Ve funkci šéfa pražské discipli-

nárky jste téměř tři roky. Jaký jste 
zatím udělil nejvyšší trest?

Myslím, že to bylo dvanáct měsíců 
za inzultaci.

A na podzim?
Tam nic podobného nebylo. Jedno-

mu hráči jsme zastavili činnost na dva 
měsíce za neoprávněné nastoupení 
k zápasu. Větší trest myslím nepadl.

Pamatujete si na nějaký kuriózní 
trest?

Jeden takový případ byl. Při utká-
ní došlo ke zranění hráče, a když pak 
přišla zpráva od policie, zjistili jsme, 
že ten zraněný hrál na černo. Takže se 

chudák zranil a ještě se na to přišlo. 
Bylo to pro něj velmi nešťastné utká-
ní. (Usmívá se)

Policie vám v takových přípa-
dech běžně posílá zprávy?

Když je tam nějaké vážnější zraně-
ní, tak potřebujeme zprávu o zdravot-
ním stavu. Má to vliv na výši násled-
ného trestu. Když je jako následek 
pracovní neschopnost, tak se podle 
řádů tresty výrazně zvyšují.

Jak vůbec probíhá udělování 
trestů od začátku až do konce?

Prozkoumá se zápis o utkání, kde 
rozhodčí popíše skutek. Pak je otázka, 
jestli se k tomu vyjádřil kapitán po-
trestaného mužstva formou námitky. 
Když je přítomný delegát, zkoumá se 
i jeho zpráva. V pražském přeboru se 
někdy hodnotí podle videa. Na zákla-
dě toho se rozhoduje. Otázka je, jestli 
se dostaví na zasedání provinilci. Po-
kud ano, mají samozřejmě možnost se 
vyjádřit, a pak se to souhrnně zhod-
notí.

To zní jako docela dlouhý pro-
ces.

V nižších soutěžích jsou ty popisy 
kratší a jednoznačné, tresty jsou pak 
víceméně taxativně vymezené. Na-
příklad když se jedná o zmaření jasné 
brankové příležitosti a není k tomu 
žádná námitka či přitěžující okolnost, 
tak je úzus, že se dává jedno utkání 
nepodmíněně. Jde to docela svižným 
tempem. Další příklad: podražení bez   

Skluz ve vyložené šanci + červená karta = stop na 1 zápas.

Až se na vás bude za zábradlím usmívat tento muž, dávejte si pozor!

„Při utkání došlo ke zranění hráče, a když pak přišla zprá-

va od policie, zjistili jsme, že ten zraněný hrál na černo.“

ROZHOVOR
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Pro fotbalistu v Praze je lepší, pokud nezná jméno TOMÁŠ CAPOUŠEK. Když tohoto muže nepotká-
te, znamená to, že vám nehrozí žádný disciplinární postih. Ale narazit na něj přesto můžete: sám se 
občas chodí dívat na pražské soutěže, dřív hrával třetí třídu za Radlice. „Už jsem toho ale ze zdravotních 
důvodů nechal,“ říká Capoušek, který tak u fotbalu zůstal aspoň jako „soudce“ pražských hříšníků.

JSME PŘÍSNĚJŠÍ NEŽ 
VELKá DISCIPLINáRKA
ROzhOvOR SE ŠéFEM PRaŽSké diSciPliNáRNÍ kOMiSE TOMáŠEM 

caPOUŠkEM, kTERý kaŽdý čTvRTEk ROzhOdUJE O TOM, Jaké TRESTy 

dOSTaNOU FOTbaliSTé hRaJÍcÍ SOUTĚŽE v hlavNÍM MĚSTĚ

Prosinec/2010

JEDNIČKA NA 
POLI SPORTOVNÍCH 

SÁZEK NA INTERNETU

SPORTOVNÍ SÁZENÍ - CASINO - HRY - POKER

Sledujete sportovní přenosy a chcete si vsadit na svůj 
oblíbený tým nebo oblíbeného hráče? Sázení přes internet 
se těší velké oblibě a nejlepší na něm je, že ještě můžete 
vydělávat. Například řecký hráč vyhrál v casinu 
bet-at-home.com při sázce 2,50 EUR „Mega-Fortune- 
Jackpot“ ve výši 3.015.906,28 EUR!

S více než 2 miliony registrovaných zákazníků z celé Evropy 
patří bet-at-home.com mezi nejoblíbenější online sázkové 
kanceláře. V České republice, kde působí již od roku 2006, ji 
důvěřuje více než 70 tisíc zákazníků. 

Společnost bet-at-home.com nabízí na svých stránkách 
www.bet-at-home.com kromě sportovních sázek také 
online casino s vysokými jackpoty, zábavné hry s 
propracovanou grafikou, napínavé turnaje v pokeru proti 
hráčům z celého světa a velmi moderní server nabízející live 
casino, live sázení a live přenosy.

V případě dotazu se můžete kdykoliv obrátit na zákaznickou 
podporu bet-at-home.com, a to 7 dní v týdnu - 365 dní v 
roce.

Získejte zdarma 500 Kč ještě dnes!

Chcete se sami přesvědčit o kvalitách bet-at-home.com? 
Všem novým zákazníkům nabízí bet-at-home.com možnost 
získat zdarma až 500 Kč při prvním vkladu na sázkařský účet. 
Jednoduše si založte účet u bet-at-home.com a pusťte se 
do hraní ještě dnes!

Nečekejte, vždyť  ŽIVOT JE HRA!

RCD Mallorca
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míče, to jsou dvě nebo tři utkání,  
pokud tam není nějaká přitěžující  
či polehčující okolnost.

V komisi jste čtyři. Kdo má ko-
nečné slovo, když je stav 2:2?

Vždycky se nějak dohodneme, 
většinou se shodneme, už jsme sžití. 
Když je stav, který jste zmínil, vez-
mu to na sebe a rozhodnu já. Ale to je 
opravdu málokdy.

Co když se projednávají prohřeš-
ky hráčů Radlic?

Už se to stalo, a pak to řeší ostatní 
členové komise, já se toho neúčast-
ním. Tohle dodržujeme, jsme rozumní 
a normální.

Chodí k vám hráči na zasedání 
osobně, nebo se spíš omlouvají?

Přijde jich tak deset procent. Pokud 
někdo zmařil jasnou brankovou příle-
žitost a je to popsané v zápise, nemů-
že k tomu nic moc dodat. Většinou se 
provinilci jen písemně vyjádří nebo 
pošlou souhlas, že se ten případ může 
projednávat bez jejich účasti.

Je účast na zasedání braná jako 
polehčující okolnost? 

To, že někdo přijde, samo o sobě 
polehčující okolnost není. Komise sa-
mozřejmě přihlédne k tomu, co hráč 
uvede, ale může si paradoxně i přití-
žit.

Jak?
Kolikrát se stane, že rozhodčí na-

psal přestupek nějakým způsobem 
do zápisu, ale hráč na sebe prozradí 
daleko horší věci, než byly uvedeny 
v zápise. Pak, bohužel pro toho hráče, 
rozhodujeme podle všech podkladů, 
takže to pro něj ve výsledku může být 
i horší.

Když hráči dorazí, jak se chova-
jí? Jsou krotcí?

Jak kdo, většinou přijdou, omluví 
se, řeknou, že udělali chybu, že jsou 
u nás poprvé a je jim to líto. Pak jsou 

typy hráčů, kteří se hájí, že jsou u nás 
neprávem. Ale že by byl někdo aro-
gantní, to ne.

Jsou v Praze nějaké známé hráč-
ské firmy?

Pár takových jedinců je. Jejich jmé-
na se objevují častěji. Každý případ se 
hodnotí zvlášť, ale nějaké povědomí 
tam vzadu, že ten hráč je u nás už po-
několikáté, máte. Pár zástupců oddílů, 
kteří chodí disciplinární prohřešky 
za kluby vyřizovat, už znám dobře.

Je to tak, že když udělají stejný 
prohřešek dva hráči a jeden z nich 
je „recidivista“, dostane pak vyšší 
trest?

To ne, za stejný přestupek dostanou 
hráči stejný trest. U toho recidivisty 
by se k tomu přihlédlo jen ve chvíli, 
kdyby byl stav hlasování komise 2:2. 
Že by ale někdo dostal vyšší trest jen 
proto, že je u nás častěji, to ne.

Když jsem jednou viděl zasedání 
disciplinární komise ČMFS vedené 
panem Károlyim starším, byl doce-
la přísný. Opravdu jsem si připadal 
jako u fotbalového soudu. Jak to 
vypadá na zasedání disciplinární 
komise v Praze?

U nás je to rozhodně uvolněnější. 
Profesionální fotbal je o něčem jiném, 
pro hráče je to zaměstnání, nároky 
na chování jsou vyšší. My to bereme 
tak, že v uvozovkách vychováváme 
lidi, kteří si chodí zahrát po práci. 
Také jsme věkem v průměru mladší 
komise, takže třeba postarší trenéry 
nijak zbytečně nevychováváme.

Je funkce předsedy disciplinární 
komise placená?

Ne, je to neplacená funkce. Všich-
ni to děláme „radostně po večerech 
ve volném čase“. Ale já mám k fotba-
lu vztah, nevadí mi to. Ta práce mě po-
řád baví, když se mnou bude spokoje-

né vedení svazu, rád budu pokračovat. 
Peníze pro mě nejsou v tomto ohledu 
rozhodující věc.

Živíte se jako právník. Je nezbyt-
né, aby měl šéf disciplinární komise 
právní vzdělání?

Není to nikde předepsané, ale je to 
svým způsobem určitá výhoda. Práv-
ník se lépe orientuje v řádech a má 
zkušenosti s jejich aplikací.

Když se chodíte dívat na fotbal 
v Praze, prozraďte mi: máte nějaký 
oblíbený klub, tedy kromě Radlic?

Ne, žádný vyloženě oblíbený klub 
nemám. Chodím se na fotbal dívat, 
dám si párek a užívám si to. Ani se ne-
snažím, aby byl někdo oblíbený.

A snaží se kluby, abyste je měl 
v oblibě?

Ne, ne, ne, ne, ne... Že by někdo no-
sil na zasedání komise jídlo ze zabíjač-
ky, to opravdu ne, takhle to nefunguje. 
(Směje se)                  Radim Trusina

„Že by někdo nosil na zasedání komise jídlo  
ze zabíjačky, to opravdu ne, takhle to nefunguje.“
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Šéf pražské disciplinárky Tomáš Ca-
poušek má drobné výhrady k platnému 
disciplinárnímu řádu, který je stejný pro 
hráče první ligy i třetí třídy. „Jedná se 
hlavně o nemožnost udílení podmíně-
ných trestů za vyloučení. U dospělých to 
beru, ale u přípravek a žáků je to špat-
né,“ myslí si Capoušek. „Když je malý 
kluk vyloučený, nemůže za týden hrát, 
je to pro něj to nejhorší, v této kategorii 
jsou to velmi přísné tresty. Spíš by ti kluci 
měli dostat, obrazně řečeno, od rozhod-
čího na zadek, než abychom je trestali. Je 
mi jich pak líto.“
Další problematickou věcí podle Ca-
pouška je, když jde hráč například z pře-
boru pomoct B-týmu do nižší soutěže 

a je vyloučený. Pak si musí trest odpykat 
v té soutěži, v níž červenou kartu dostal. 
„Stalo se nám, že hráč z přeboru byl 
za béčko vyloučený, ale trest se mu pro-
dloužil na mnohem víc zápasů, protože si 
ho musel odpykat v té nižší soutěži. Jen-
že přebor se hraje déle a začíná dřív,“ 
vysvětluje Capoušek. Sám s tím ale nic 
neudělá. Disciplinární řád se schvalu-
je na úrovni ČMFS. „Můžu jen poslat 
nějaký návrh, který pak projde připo-
mínkovým řízením a možná ho na svazu 
schválí. Praha jinak nemá žádné kompe-
tence do toho zasahovat. Třeba zrušení 
podmínek za vyloučení, to přišlo z ČMFS 
a my to musíme respektovat,“ konstatuje 
Capoušek.

co změnit v řádech podle Tomáše capouška?

Nebýt pouhých dvou klopýtnutí v po-
době vysoké porážky 2:5 v srpnu 
v Ovčárech a remíze 1:1 v pražském 
derby s béčkem Viktorie Žižkov, jež 
přišla o týden později na počátku září 
v Horních Měcholupech, získal by ce-
lek ze Střížkova plný počet 51 bodů ze 
sedmnácti zápasů. Takhle jich má 46, 
což ale i tak stačilo k tomu, aby po pat-
nácti letech o tři body překonal dosa-
vadní podzimní rekord, který držely 
společně týmy Děčína a České Lípy.

Rekordem je vlastně i dvanáct vy-
hraných střetnutí ČFL v řadě. „Uni-
kátní bilance,“ pravil spokojeně trenér 
Jaromír Jindráček. Jeho mužstvo ji 
může navíc klidně dál vylepšovat ještě 
na jaře.

Po pádu kralují
V předešlých dvou sezonách hráli 

fotbalisté Bohemians Praha v nejvyšší 
soutěži a na jaře z ní sestoupili do dru-
hé ligy. Protože ale včas neuhradili vy-
sokou pokutu, která jim byla udělena 
po známých událostech jednak v sou-
vislosti s nenastoupením k mistrov-
skému utkání ve vršovickém Ďolíčku, 
jednak kvůli nepředložení důkazů 
v korupční kauze Olomouc, byli v létě 
přeřazeni ještě o jeden soutěžní stupeň 
níže, do ČFL. A tady kralují.

V létě přitom kádr zeštíhlil o tvůrce 
hry Romana Dobeše, který se po dvou 
letech vrátil do Zlína, zatímco útočník 

Marek Kincl opustil scénu velkého 
fotbalu a vzal zavděk divizními Jirny. 
Nigerijský forvard Stanley Ibe, jenž 
nastřílel v letní přípravě osm branek, 
zkusil na podzim hostování v Příbra-
mi. Do Českých Budějovic zamířili ze 
Střížkova slovenský brankář Jaroslav 
Belaň a běloruský stoper Dmitrij Len-
cevič. Navíc v Písku, tedy v týmu nej-
většího konkurenta v ČFL, hostoval 
útočník Jiří Chrdle.

Naopak do Bohemians Praha se 
po dvou a půl letech a vyléčeném zra-
nění vrátil ofenzivní záložník Jiří Šisler 
a stal se hlavním tahounem mužstva. 
Pomohly mu k tomu i výborné výkony 
Michala Demetera na postu štítové-
ho záložníka, takže se nemusel tolik 
věnovat defenzivním úkolům. Mistr 
standardek Šisler byl u velké většiny 
ze 46 branek nastřílených v podzim-
ní části třetí ligy. Sedm jich dal sám, 
nejlepším střelcem týmu je ale s osmi 
góly slovenský útočník Peter Očovan.

Z Jihlavy se pro změnu vrátil bran-
kář Václav Winter a také on patřil 
k pilířům týmu, na podzim vychytal 
devět utkání s čistým kontem. I sto-
per Jan Penc už dříve za střížkovskou 
Bohemku hrával. Na podzim se mj. 
blýskl hattrickem v Karlových Va-
rech a se šesti góly je za Očovanem 
a Šislerem střelcem týmu č. 3.

„V úvodu sezony jsme se na třetí 
ligu teprve adaptovali, ale po srp-
nové facce v Ovčárech se naše hra 
rychle zlepšila a projevily se i zku-
šenosti z nejvyšší soutěže. S tím šla 
ruku v ruce i fotbalovost týmu, jeho 
vyzrálý herní projev. Máme konsoli-
dovaný kádr osmnácti hráčů, které 
živí fotbal, to se musí v soutěži jako 
ČFL projevit. Je to podobné jako 
u Opavy, která pro změnu suverénně 
vládne MSFL. Nechci předjímat, ale 
měli bychom si s ní zahrát v přiští 
sezoně ve druhé lize,“ tvrdí trenér 
Jindráček.

Pronásledováni!?
Jeho svěřenci přezimují s náskokem 

17 bodů na své tři nejbližší pronásle-
dovatele, Ovčáry, Mladou Boleslav B 
a Hlavici – dá-li se vůbec v takovém 
případě použít slovo pronásledova-
telé. Ale je to další z „balíčku“ pod-
zimních rekordů. Pro srovnání, Opa-
va vede MSFL o 13 bodů před HFK 
Olomouc.

Jindráčka si pamatují pražští fa-
noušci hlavně v dresu Slavie, který 
oblékal na vrcholu své kariéry. Ale 
ještě teď patří k oporám jirenského 
lídra divize B, kde nejenže stále střílí 
dost branek, ale nosí také kapitánskou 
pásku. V únoru mu bude 41 let.

Už letní příprava dala tušit sílu hrá-
čů Bohemians Praha, vždyť zdolali 
1:0 i jednoho z favoritů II. ligy Jihla-
vu, vedenou koučem Lubošem Urba-
nem. „Žák porazil svého učitele,“ řekl 
tehdy Jindráček. Urban totiž odešel 
do Jihlavy právě odsud ze Střížkova, 

kde byli Jindráček a s ním ještě Daniel 
Šmejkal jeho asistenty.

Zelenobílí hráli naposledy ČFL 
v sezoně 2006/07, vyhráli ji o 12 bodů 
před Spartou Krč. „Teď máme lepší 
tým, než byl tehdejší,“ prohlásil sebe-
vědomě Jindráček. Ale převahu nad 
zbytkem soutěže musejí zelenobílí po-
tvrdit i na jaře. „Velký náskok v tabul-
ce odpovídá kvalitám našeho mužstva. 
Jediným cílem je postup do druhé 
ligy,“ dodal kouč.                       (wyl)
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PODZIm PLNÝ REKORDŮ
bOhEMiaNS PRaha hRaJÍ O dvĚ SOUTĚŽE 
NÍŽ NEŽ PŘEd ROkEM
Rekordy jsou od toho, aby byly znovu a znovu překonávány. To je sice fráze, leč platná. Týmu Bohemi-
ans Praha chybělo v úvodní polovině letošní sezony ČFL jen málo a nebylo už co překonávat. Příbližil 
se totiž k maximálnímu možnému bodovému zisku.

Radosti zažívali hráči Bohemians Praha během podzimu opravdu dost!Tak kolikpak zápasů můžeme hříšníkovi dát podle řádů?

U počítače v sídle PFS sedí Capoušek během sezony každý týden.

Prosinec/2010

ZAJÍmAVOST

46 bodů: 
Bohemians Praha (podzim 2010)
43 bodů: 
Pelikán Děčín (podzim 1994) 
Brümmer Česká Lípa (podzim 1995)
40 bodů: 
Sparta Praha B (podzim 2001)

Nejlepší podzimní 
bodové zisky v čFl:

17 bodů:
Bohemians Praha (podzim 2010)
8 bodů: 
Pelikán Děčín (podzim 1994) 
6 bodů: 
Graffin Vlašim (podzim 2008)

Největší náskoky 
podzimních lídrů čFl:



76

zástupců klubů tipuje na celkového ví-
těze Duklu B, ale i ostatní týmy mají 
ambice. „Chceme na jaře zlobit a čeřit 
vody nahoře,“ říká třeba bojovně Zde-
něk Herink, trenér ČAFC. Jeho tým 
ztrácí na vedoucí Aritmu pouze pět 
bodů, což není v tříbodovém systému 
žádný neřešitelný problém.

Všechno ale přesto v tuhle chvíli 
hraje pro Duklu B. Hráči mají vytvo-
řené profesionální podmínky, soupeři 
chválí její herní projev a tým z Prahy 
6 nastřílel suverénně nejvíc gólů ze 
všech. „Je to důkaz toho, že hrajeme! 
Hrát znamená mít radost a všichni 
mají především radost z toho, že gól 

vstřelí. Pokud má někdo při hře radost 
z toho, že neinkasuje jako primární, 
zřejmě je něco špatně. Neřešíme, kolik 
dostaneme gólů, jen musíme dát aspoň 
o jeden víc,“ nastiňuje svou filozofii 
trenér Dukly B Michal Prokeš, který 
dobře ví, že jeho tým ostatní hodně 
chválí a favorizují ho. „My a první 
místo? Cílem je přece být první, to je 
princip sportu,“ říká muž, který má 
v přeboru k dispozici nejmladší kádr 
ze všech.

Počítat se ale musí také se čtvrtým 
Radotínem. Druhý tým z minulé se-
zony měl tragický rozjezd, kdy zís-
kal z prvních pěti kol pouze tři body. 

Pak se ale dostal do formy a dotáhl se 
na čelo. Je trochu v závětří, ale když 
mají futsalisté v sestavě svůj den, jsou 
téměř k nezastavení. Radotínu se ale 
zatím nedaří v koncovce. Tak třeba 
obávaný kanonýr Martin Dlouhý si 
sice stále drží pozici nejlepšího střelce 
týmu, má ale na kontě pouze pět gólů. 
Celkově nastřílel mužstvo v 15ti zá-
pasech 26 gólů. Na poměry Radotína 
žádná sláva. „Spíš je to tragédie,“ ne-
skrývá zklamání v tomto směru trenér 
Richard Bogdanov. „Je jasné, že ne-
můžeme každému dávat šest gólů, ale 
mělo by jich být víc. Věřím, že se to 
zase jednou protrhne.“

Střelec čejka
Jen o dvě trefy navrch oproti Rado-

tínu nastřádala Uhřívěves, lépe řečeno 
se o to hodně zasloužilo její útočné duo 
Čejka – Nykl. Tihle dva dali dohroma-
dy 19 gólů, což je 68 procent branek 
celé Uhříněvsi. Čejka je s 11 góly vů-
bec nejlepší střelec přeboru. „Tabulku 
střelců sice vede, ale my máme vůbec 
silnou útočnou dvojici. Ty jejich čísla, 
to je pro ně vynikající vizitka,“ chválí 
trenér Petr Königsmark.

Sám Čejka bere své první místo 
mezi střelci s humorem. „Kluci říka-
li, ať dávám góly, že pak za mě budou 
běhat. Tak je dávám. Je to výhodné   
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PŘEBOR

Ještě v září to vypadalo, že bude 
přebor jen soutěží dvou celků: nástup 
Aritmy a Tempa do přeboru, to byl 
uragán. Úvodních pět kol a jen samé 
výhry. Od Aritmy se dobré výsledky 
čekaly, patřila do okruhu největších 
favoritů. Ale Tempo? Nováček sou-
těže pražskou fotbalovou veřejnost 
dokonale šokoval. I když se od něj 
čekalo, že přebor oživí, tým trenéra 
Libora Kollera předčil i ta největší 
očekávání. Ač nastavenou laťku vý-
sledků mužstvo neudrželo, je z toho 
celkově druhé místo s jednobodovou 
ztrátou na Aritmu. „Věděl jsem, že 
budeme hrát nahoře, ale že přezimu-
jeme na druhém místě, to je i pro mě 
překvapení, to jsem opravdu nečekal,“ 
neskrývá kouč Koller.

aritmu nikdo netlačí
Tempo má sezonu výborně rozjetou, 

starosti se záchranou ho trápit nemuse-
jí a hráči se mohou pokusit o vylepšení 
historického maxima klubu, což je 4. 
místo ze sezony 2005/2006. „Jsme 
dobře nastartovaní, chtěli bychom to-
hle historické maximum atakovat, ale 
prvořadý cíl to pro nás není,“ tvrdí 
Koller, který počítal s podzimním zis-
kem 20 bodů, ale mužstvo bylo ještě 
o 9 bodů úspěšnější.

To Aritma v minulosti patřila 
po dlouhá léta do divize a klub je 
teď po letech na dobré cestě k návra-
tu do čtvrté nejvyšší soutěže u nás. 
„Do postupu nás nikdo netlačí, kdyby-
chom ale přebor vyhráli, tak bychom 
postup neodmítli. Budeme o první mís-

to bojovat,“ prohlásil už dřív trenér 
Tomáš Kubr, který ale zároveň dodává: 
„Divize sice znamená radost po po-
stupu, ale je to z přeboru velký skok. 
Dovolím si říct, že úroveň přeboru teď 
moc dobrá není. Ukazuje to třeba Zli-
čín, který šel výš a teď má po podzimu 
v divizi nula bodů. Myslím, že tým, 
který by teď v klidu mohl hrát divizi, 
v přeboru momentálně není.“

Obdobný názor zastává i Koller 
z Tempa. „Když se podívám na pře-
bor, tak z něj v současné době na divizi 
nemá nikdo. Možná Dukla B. Kouk-
něte se na Zličín. V přeboru musí být 

jeden tým, který ho bude ovládat, bude 
top a přehraje ostatní soupeře, což 
tady v minulém ročníku nebylo a není 
to ani teď.“

Favoritem dukla b
Tvrdá slova, ale nejspíš pravdivá. 

Od dob, kdy v přeboru jasně vládly 
Horní Měcholupy, Admira, Meteor, 
nebo Přední Kopanina, jsou, zdá se, 
nenávratně pryč. Zličín v minulé se-
zoně vybojoval postup až v posledním 
kole, podobné to asi bude i v tomto 
ročníku. Stále se přitom snižuje bodo-
vý zisk vítězů. Zličínu v červnu stačilo 

na divizi 60 bodů, přitom dřív postu-
pující běžně získávali přes 70 bodů, 
spíš se blížili k 80.

Na druhou stranu: pokud měla sou-
těž jasného lídra, nebylo zpravidla 
o postupujícím pochyb nebo se rozho-
dovalo pouze mezi dvěma týmy. Teď je 
přebor o dost dramatičtější. Příkladem 
je třeba tým ČAFC. Kdyby ve 14. kole 
porazil doma Aritmu, vedl by tabulku. 
Nepovedlo se a Čafka přezimuje „až“ 
šestá. Mezi oba celky se vklínilo už 
zmiňované Tempo, Dukla B, Radotín 
a Uhříněves. Mezi těmito mužstvy by 
se mělo rozhodnout o vítězi. Většina 

Hráči Dukly (ve vínovém) se rozjížděli pomalu, teď jsou ale bráni za favority. Fotbalisté Aritmy přezimují na prvním místě.

CO PŘINESLA 
PRvNÍ POlOviNa?
kdO PŘEkvaPil? kdO zklaMal?

Ve většině krajských přeborů v Česku by fotbalisté Aritmy s 30bodovým podzimním ziskem nebyli 
první v tabulce. V Praze ovšem přezimují jako lídr. I to svědčí o tom, že je nejvyšší soutěž v hlavním 
městě hodně vyrovnaná, a tím pádem také atraktivní pro fanoušky. Na jaře bude o co hrát: třeba i je-
denáctá Libuš ještě může při vydařeném startu hrát o nejvyšší příčky. I na konci tabulky jsou týmy 
srovnané s nevelkými odstupy. Ztrácejí jen Cholupice, které se první polovinou protrápily a získaly 
pouze 7 bodů. Jsou tak největším kandidátem sestupu.

Na jaře čeká většinu týmů tuhý boj.

Prosinec/2010

NejprOduktivNější tým: 
44 gólů – Dukla B
Nejlepší ObraNa: 
13 obdržených gólů  – ČAFC
Nejvíc udržeNýcH čistýcH kONt: 
8 – ČAFC
Nejvíc gólů v zápase: 
7 (Aritma – Motorlet B 4:3, 
Háje – Uhříněves 5:2, 
Cholupice – Aritma 1:6) 
Nejvyšší výHra: 
Vršovice – Dukla B 0:6, 
Dukla B – Cholupice 6:0 
Nejvíc výHer: 
9 – Aritma, Dukla B
NejméNě výHer: 
2 – Cholupice

Nejvíc pOrážek: 
12 – Cholupice
NejméNě pOrážek: 
2 – Tempo, ČAFC
Nejvíc remíz: 
7 – ČAFC
NejméNě remíz: 
1 – Dukla B, Újezd, 
Meteor B, Cholupice
Nejlepší střelec: 
11 – David Čejka, Uhříněves
Nejlepší tým dOma: 
Uhříněves (8 zápasů/22 bodů)
NejHOrší tým dOma: 
Cholupice (8 zápasů/6 bodů)
Nejlepší tým veNku: 
Radotín (8 zápasů/13 bodů)

NejHOrší tým veNku: 
Cholupice, Háje (7 zápasů/1 bod)
NejtrestaNější tým: 
ČAFC (34 ŽK, 2 ČK)
NejslušNější tým: 
Dukla B (9 ŽK)
NejkuriózNější gól: 
Ondřej Renský, Vršovice (trefa z téměř 70 
metrů, když proti Bohemians Praha B od-
kopával míč z vlastní poloviny hřiště)
Nejlepší výrOky:
1. „Kolik vážím? To tam nemůžeme napsat. 
Když to řeknu, bude to ostuda všech těch 
mladých a naběhaných atletů. No dob-
ře, mám 95 kilo a bojuju. To je paráda, 
33letý Čejka s touhle váhou vede tabulku  
střelců.“

Kanonýr Uhříněvsi David Čejka vesele 
vyprávěl o svém vedení v tabulce střelců.
2. „Pokud by se péče o naše mladíky ne-
projevovala tímto způsobem a hráči nezís-
kávali náskok před ostatními přeborovými 
fotbalisty, pak byste musel napsat, že jsem 
výrazně nekompetentní.“ 
Trenér Dukly B Michal Prokeš reagoval 
na otázku, jestli se fakt, že jeho tým má 
k tréninku profesionální podmínky, proje-
vuje a jeho tým získává před konkurencí 
náskok.
3. „Ani jsem nedělal dusno. Kluky jsem ne-
sjezdil, nemělo cenu řvát. Dukle B ten zá-
pas sedl, byla to jiná váhová kategorie.“
Trenér Vršovic Přemysl Renský hodnotil 
domácí porážku 0:6 od Dukly B.

Podzimní přeborová NEJ
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Závěr podzimní části se hrál z části i na sněhu.
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pro obě strany,“ směje se zanedlouho 
34letý útočník, který už chtěl před se-
zonou končit, ale nechal se přemluvit 
a pokračuje. „Vyhrát korunku pro nej-
lepšího střelce, to by mě lákalo. Byla 
by to hezká cesta do důchodu.“

Všichni ale logicky nemohou hod-
notit jen úspěchy. Loko Vltavín B 
předváděl solidní hru, ale podle trené-
ra Milana Šafra mohl mít prý klidně 
o 10 bodů víc. To by tým ze sedmého 
místa posunulo do čela. Uhelné sklady 
neudržely formu ze začátku soutěže 
a přezimují osmé, víc se čekalo také 
od Motorletu B. Háje přivezly z venku 
pouze bod, Libuš trápila velká marod-
ka. I proto tyhle celky tvoří jen silný 
střed tabulky.

výměny trenérů
Na jejím konci se pak seřadila pě-

tice Bohemians Praha B, Újezd nad 
Lesy, Vršovice, Meteor B a Cholupi-
ce. Kromě střížkovských Bohemians 
už všechny zbylé celky v průběhu 
podzimu vyměnily trenéry. Pomohlo 
to třeba Újezdu nad Lesy. Pod Karlem 
Svobodou se Újezd zvedl z počáteční 
mizérie a nastřádal celkem 16 bodů, 
ač před příchodem Svobody v sedmi 
kolech získal pouze tři. Přesto nebyl 
Újezd v té chvíli v tabulce poslední: 
ještě horší byl Meteor B, po Tempu 
druhý nováček.

Ten se do přeboru dostal po letních 
dohadech místo Stodůlek. Ty už byly 
v přeboru nalosované, protože Přední 
Kopanina B odmítla postup a Stodůl-
ky za ní skončily ve skupině B druhé. 

Meteor B byl druhý ve skupině A – ač 
Pražský fotbalový svaz rozhodl, že 
Stodůlky mají na přebor právo, stejně 
jako jeho Odvolací a revizní komise, 
obrátil se libeňský tým k Odvolací 
a revizní komisi Českomoravské-
ho fotbalového svazu, která poslala 
do přeboru právě Meteor B. Ten tak 
na sebe výrazně upozornil ještě před 
startem soutěže. A v ní poutal pozor-
nost také, i když jinak, než si před-
stavoval: Meteor B prohrál 8 zápasů 
v řadě a nemohl se chytit. Skoro už 
to vypadalo, že napodobí Spartu Krč, 
která v minulém ročníku přeboru 
na podzim nebodovala proti žádnému 
soupeři. Změna ale přišla s bývalým 
ligovým hráčem Ivanem Čabalou, 
který Meteor B pozvedl a ve druhé 
polovině podzimu uhrál solidních  
13 bodů.

Přesto čeká tým boj o záchranu. 
Z přeboru totiž budou s velkou prav-
děpodobností sestupovat dva týmy, 
jelikož udržení Zličína v divizi by se 
rovnalo zázraku. O divizní příslušnost 
bude tvrdě bojovat i Přední Kopanina. 
Pokud by neuspěla, sestupovalo by se 
i ze 14. místa. Na něm jsou teď Vršo-
vice, které půjdou do jarní části také 
s novým trenérem – Přemysl Renský 
skončil na vlastní žádost, jeho ná-
stupce nebyl v době uzávěrky známý. 
„Hráči málo trénovali, jejich přístup 
nebyl stoprocentní. Neviděl jsem šan-
ci, že by se to do budoucnosti mohlo 
změnit. Já jsem zvyklý dělat všechno 
naplno, nemělo smysl pokračovat,“ 
vysvětlil Renský.

cholupická čistka
Nejohroženější jsou ale Cholupi-

ce, které uhrály chabých sedm bodů, 
z toho čtyři v prvních dvou kolech. 
I proto skončil dlouholetý trenér  
Roman Truneček, kterého nahradil  
bývalý reprezentant Pavel Novot-
ný. Ten měl tým pozvednout z bídy,  
ale pod jeho vedením neuhrál z pěti 
zápasů ani bod. „Je to nepříjemná  
situace, ale budeme bojovat a zkusí-
me to zlomit. Je ale jasné, že v zimě  
přijde radikální řez,“ nastínil své  
plány vicemistr Evropy z roku 1996. 

„Problém je v tom, že přeborové mě-
řítko snese nějakých pět hráčů.“

Se začátkem „čistky“ už Novot-
ný začal v průběhu podzimu, kdy  
vyřadil z kádru dva hráče, další  
budou následovat. „Nelíbil se mi  
přístup těch fotbalistů k trénin-
ku i k zápasům. Přebor je soutěží,  
kdy nejde chodit trénovat jednou  
dvakrát za čtrnáct dní. Moje předsta-
va je úplně jiná. Vím, do čeho jsem  
šel. Budeme bojovat,“ vyhlásil  
Novotný.                    Radim Trusina

                         

1. Tomáš kubr, 
 trenér Aritmy

„Co se týče kvality soutěže, tak jsem 
čekal, že to bude vyrovnané a nebude 
žádné mužstvo, jako byla naposledy 
Sparta Krč. Každý z týmů se nevyhnul 
určitým problémům. Jinak pro mě bylo 
na podzim zklamáním to, jak se změ-
nilo prostředí na stadionech v Praze. 
Zhoršila se kvalita hřišť, tady by přece 
měla být kvalita hlavní věcí. Fotbalis-
tům se na dobrém trávníku lépe hraje 
a dobrá hra přiláká i fanoušky.“

2. libor koller, 
 trenér Tempa

„Překvapila mě kvalita rozhodčích, 
kteří jsou v přeboru na jiné úrovni než 
v I. A třídě. I když se ti kluci někdy 
upísknou, nedělají to podle mého ná-
zoru záměrně. Já s rozhodčími žádné 
problémy neměl a ani mít nebudu. Jak-
mile něco písknou, stejně to nezměním. 
K tomu nabádám i hráče. Co se týče 
sportovního hlediska přeboru, všech-
no se dalo tak nějak očekávat.“

3. Michal Prokeš, 
 trenér Dukly B

„Absolutně mě překvapila vysoká 
úroveň rozhodčích v přeboru. Všech-
na čest. Rozhodčí jsou opravdu super. 
Většinou jsou mladí, perspektivní, 
pohybliví, fakt výborní. Jinak se uka-
zuje, že je přebor opravdu vyrovnaná 
soutěž.“

4. Richard bogdanov,  
 trenér Radotína 
„Překvapila mě nabitá špička tabulky. 

Svědčí to o tom, že šla úroveň přeboru 
spíš do průměru. Nikdo nevyniká, je 
tam šest, sedm vyrovnaných celků. 
My jsme měli na prvního ztrátu na za-
čátku soutěže dvanáct bodů a během 
pár kol se nám povedlo manko hodně 
snížit. A to jsme se ani my nevyhnuli 
výkyvům. To není úplně normální, 
není to celkově pro přebor dobré. 
Soutěž oživilo béčko Dukly. Jsou tam 
mladí kluci, kteří vědí, co mají hrát.“

5. Petr königsmark, 
trenér Uhříněvsi
„Trochu mě zaskočila ta vyrovna-

nost přeboru. Čekal jsem, že tady bude 
tým, který ostatním trochu odskočí. 
Mohla to být třeba Aritma. Místo toho 
je to strašně vyrovnané. Někdo třikrát 
prohraje a pomalu aby se začal bát 
boje o záchranu. Výhoda všeho je snad 
jedině v tom, že je pořád o co hrát. Co 
se týče mého týmu, tak Uhříněves vedu 
čtvrtým rokem a jsem rád, že za tu 
dobu zatím v téhle sezoně hrajeme 
nejlépe.“

6. zdeněk herink, 
trenér ČAFC
„Předpokládal jsem, že nahoře bu-

dou týmy, které tam jsou. Překvapily 
mě velice kvalitní výkony Uhříněvsi. 
Také jsem nečekal, že se Háje budou 
po odchodech klíčových hráčů držet 
tam, kde jsou, i když jim závěr podzi-
mu moc nevyšel. Trochu mě zklamaly 
Uhelné sklady a Motorlet B, od těch 
jsem čekal víc. Obecně je přebor 
opravdu vyrovnaný. Z dvanáctého mís-
ta se můžete během několika kol dostat 

do špičky. Je dobře, že má díky tomu 
přebor náboj. Jarní část bude velmi 
zajímavá, favorizuji Duklu B.“

7. Milan Šafr, 
trenér Loko Vltavínu B
„Měl jsem sice v Radotíně tro-

chu nepříjemný výstup se sudím, ale 
na druhou stranu musím říct, že se 
výkony rozhodčích v přeboru určitě 
zvedly. Zápasy byly až na výjimky říze-
ny opravdu fér. U fotbalu jsem dlouho, 
takže si to dovolím zhodnotit: rozhodčí 
šli dopředu a podzim zvládli. Budu si 
moc přát, aby to tak bylo i na jaře, kdy 
to bude určitě složitější v tom, že čeká 
řadu týmů velká bitva o záchranu.“

8. Miroslav Pauřík,
trenér Uhelných skladů
„Nepřekvapilo mě asi nic. Už před 

začátkem jsem tipoval, že bude hrát 
vysoko Dukla B. Ti mladí kluci se mi 
líbili, dopředu hrají velmi slušně, 
i když dozadu je to trochu horší. Budou 
stoprocentně hrát o první místo. Áčko 
hraje o první ligu, přebor by pak byl 
pro béčko málo. Myslím, že půjde na-
horu. Jinak mě trochu zklamala Arit-
ma v našem vzájemném zápase. Doma 
jsme ji porazili 3:0 a čekal jsem od ní 
víc. Ale ostatní zápasy vyhrávala, takže 
je první asi zaslouženě.“

9. Jaroslav Šturma, 
trenér Motorletu B
„Vadilo mi, že se poslední dvě kola 

hrála zbytečně pozdě. V létě jsou krás-
né trávníky, ale přebor se nehraje. Pak 
nastupujeme na sněhu a v mínusových 
teplotách na umělkách. Kdo chce hrát 
přebor, což je velmi kvalitní soutěž, tak 
si prostě musí udělat čas a začít v létě 
o dva týdny dřív. Jinak se mi líbila hra 
Dukly B, která chce hrát za každou 
cenu fotbal. Touhle cestou se snažíme 
jít také.“

10. zdeněk Slabý, 
trenér Hájů
„Přebor je hodně vyrovnaný, stejně 

jako minulý rok. Nechci dělat chytré-
ho, ale už v minulé sezoně jsem říkal, 
že v něm není mužstvo, které by mohlo 
hrát divizi, aniž by do něj přišlo třeba 
pět hráčů, kteří už divizi hráli. Letos 
to vidím podobně. A zklamání? Nic mě 
nenapadá.“

11. zdeněk hruška, 
trenér Libuše
„Určitě je to postavení Tempa v ta-

bulce. Klub toho dělá pro fotbal hodně, 
ale nějak zázračný fotbal Tempo ne-
hraje, spíš hodně účelný. To, že bude 
na špici Aritma a Dukla B, jsem před-
pokládal. Áčko Dukly má našlápnuto 
směrem k první lize, a tak bude i její 
juniorka pro mě velkým favoritem jara. 
Napínavé to bude i v boji o udržení. 
Určitě bych neodepisoval Cholupice. 
Jsou sice poslední, ale Pavel Novotný 
je slušný a schopný trenér. Myslím, že 
přitáhne posily a tým pod jeho vedením 
bude hrát jiný fotbal než na podzim.“

12. Jan Trousil, 
asistent trenéra 
Bohemians Praha B
„Za sedm let, co se pohybuji oko-

lo pražského přeboru, je nyní soutěž 
nejvyrovnanější. První půlka tabulky 
je vměstnaná do několika bodů a těžko 
teď říct, jak to na jaře dopadne. Ne-
čekal jsem, že to tak bude. Vždycky se 
o to první místo přetahovaly dva nebo 
tři týmy, tohle je výjimka. Třeba se to 
ale na jaře rychle roztrhá.“

13. karel Svoboda, 
trenér Újezdu nad Lesy
„Na prvním místě musím říct, že 

mě určitě překvapila vyrovnanost 
přeboru. Hodně často je po zápasech 
slyšet názor: prohráli jsme, ale nikdo 
nás nepřehrál. V tabulce je to fakt  
dost namačkané. A druhá věc, která  
mě zaskočila – nikdo z týmů nevyslal 
jasný signál, že by chtěl postoupit 
do divize. Asi je pro všechny tako-
vým strašákem Zličín, který postoupil  
v minulé sezoně a teď je po podzimu 
bez bodu.“

14. Přemysl Renský, 
bývalý trenér Vršovic
„Mile mě překvapila jedna věc: byť 

jsem dostal od Dukly B šestku, moc se 
mi její hra líbila. Nastoupili za ni mladí 
kluci, sympatičtí, už od gólmana chtějí 
všichni hrát fotbal, vystupují ukázněně, 
tak bych si představoval lídra tabulky. 
Tím je teď Aritma a mě se velmi dotklo 
vyjádření hráče Jindráka po zápase 
u nich, když označil můj tým za simu-
lanty a chodce. On byl nejslabší člá-
nek Aritmy, takový Hordubal. My jsme  
při hodnocení zápasu s naším kapitá-
nem Honzou Šimrem mluvili slušně,  
on ne. Je vidět, že má nějaký mindrák. 
Já bych tohle v žádném případě neu-
dělal. V tom vidím ten rozdíl – Aritma  
pro mě v tomhle směru ten pravý  
lídr není. Má kvalitní tým, ale úcta 
k soupeři je základ. Když s ní porov-
nám Duklu B, tak ti mladí kluci jsou 
bombarďáci. Kromě toho, že se uměli 
chovat, měl jsem radost, že opravdu 
umějí kopat.“

15. ivan čabala, 
trenér Meteoru B
„Nepotkal jsem se se všemi týmy 

v soutěži, ale za dobu, co vedu Meteor 
B, jsme hráli s celky ze špičky i spodku 
přeboru a musím říct, že je to hodně 
vyrovnané. Zápasy byly velmi slušné, 
měly dobrou úroveň. Hlavním znakem 
přeboru je pro mě vážně ta obrovská 
vyrovnanost.“

16. Pavel Novotný, 
trenér Cholupic
„Myslím, že od doby, co jsem v pře-

boru trénoval naposledy, se soutěž 
velmi zkvalitnila. Týmy šly nahoru. Sa-
mozřejmě mě v negativním smyslu pře-
kvapily výsledky mého mužstva. Z pěti 
zápasů jsme pětkrát prohráli. Ale jinak 
můžu o přeboru mluvit jen v dobrém.“                       
            (tru, sks)

ANKETA TRENÉRŮ
CO VáS PŘEKVAPILO NEBO ZKLAmALO 
Na POdziMNÍ čáSTi PŘEbORU?

Meteor zažívá v přeboru těžké časy..

Podzimní tabulka přeboru:

 1. aritma 15  9  3  3 32:17 30
 2. Tempo 15  8  5  2 24:14 29
 3. Dukla B 15  9  1  5 44:29 28
 4. Radotín 15  8  2  5 26:18 26
 5. Uhříněves 15  8  2  5 28:22 26
 6. čaFc 15  6  7  2 21:13 25
 7. Loko Vltavín B 15  6  5  4 24:18 23
 8. Uhelné sklady 15  7  2  6 19:16 23
 9. motorlet B 15  6  3  6 25:21 21
 10. háje 15  6  2  7 24:20 20
 11. libuš 15  6  2  7 27:28 20
 12. bohemians b 15  5  2  8 19:28 17
 13. Újezd nad lesy 15  5  1  9 18:30 16
 14. vršovice 15  4  3  8 14:29 15
 15. meteor B 15  4  1  10 21:33 13
 16. cholupice 15  2  1  12 9:39 7 Fo
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TRÉNINK

herní situace 5:5, cvičení č. 1 herní situace 5:5, cvičení č. 2 herní situace 5:5, cvičení č. 3 herní situace 5:5, cvičení č. 4

hra 5:5+1 tvůrce hry a 4 neutrální nahrávači
Cílem této průpravné hry je naučit hráče držet míč s omezeným počtem doteků 
v o jednoho hráče početně výhodnější situaci. Neutrální tvořivý hráč středové 
řady má za úkol měnit těžiště a rytmus hry. Důraz by měl být také kladen na ori-
entaci v přehuštěném prostoru a za schopnost komunikovat a předvídat vývoj 
kombinace, kterou je třeba vést pomocí krátkých přízemních přihrávek. Hru je 
vhodné zařadit do hlavní nebo případně závěrečné části tréninkové jednotky, je 
určena mládežnickým věkovým kategoriím od mladších žáků. Je velice vhodná 
pro intervalové zatížení.

Popis herního cvičení:
 herním prostorem cvičení je čtverec o rozměrech 35 x 35 metrů
 hra je určena pro 15 hráčů do pole 
 hráči jsou rozdělení na tři týmy v poměru 5:5:5
 dva týmy 5:5 se pohybují pouze uvnitř hrací plochy
 uvnitř hrací plochy se pohybuje tvořivý neutrální hráč
 na obvodu, na každé straně, je jeden z hráčů třetího týmu
 hráči týmů uvnitř hrací plochy mají počet doteků omezený na dva
 hráči na obvodu mají počet doteků omezený na jeden  
 tvůrce hry nemá omezený počet doteků
 tvůrce hry nemůže nahrát nahrávačům na obvodu
 cílem týmu s míčem je:

 a/ udržet míč co nejdéle pod svou kontrolou
 b/ měnit rytmus a tempo hry (dlouhé, krátké přihrávky)
 c/ měnit těžiště hry tak, aby to bylo výhodné pro tým
 d/ využít k držení míče hry tvůrce hry 
 e/ a tím pádem i početní převahu
 druhý bránící tým se snaží získat napadáním míč
 při zisku míče se ho snaží pomocí tvůrců udržet pod svou kontrolou
 akce končí:

 a/ po vypršení časového limitu
 b/ když míč opustí hrací plochu nebo hráč fauluje
 c/ po předem stanoveném počtu přihrávek týmu držícího míč
 d/ míče se musí při jeho držení dotknout všichni hráči týmu i nahrávači
 týmy si po skončení akce mění role

Trenérské poznámky:
 po hráčích požadujeme, aby využívali neutrálního středového hráče
 středový hráč by se měl vždy nacházet poblíž těžiště hry
 vyspělé týmy mohou hrát na jeden dotek
 hráči na obvodu musí hrát vždy na třetího

hra 5:3+2 hráči v křídelních zónách   
Cílem průpravné hry je naučit hráče s míčem udržet ho pod svou kontrolou 

i s omezeným počtem doteků proti soupeři, který se pokouší o maximálně mož-
ný presink v prostoru před pokutovým územím. Při případném zisku míče se pak 
napadající hráči okamžitě pokouší o protiútok, přihrávku do křídelního prostoru 
na neobsazeného krajního hráče (obránce, záložník) a jeho následnou finální při-
hrávku z tohoto prostoru na zakončující hráče nacházející se v bezprostřední blíz-
kosti branky soupeře.

Popis herního cvičení:
 prostorem průpravné hry je polovina hrací plochy
 hlavní hrací plocha je zúžena na prostor protaženého pokutového území
 po stranách hlavní hrací plochy jsou křídelní zóny
 před každou z branek je 10metrová koncová zóna
 hra je určena pro 12 hráčů:

 a/ 10 hráčů do pole   b/ 2 brankáře
 hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 5:5
 ve středním herním prostoru hráči hrají v poměru 5:3
 v křídelních zónách je vždy jeden krajní hráč 
 akci zahajuje vždy jeden z brankářů
 brankář vždy vyhazuje na nejvzdálenějšího hráče početnějšího týmu
 hráči početnějšího týmu se snaží udržet míč pod svou kontrolou
 hráči týmu s pěti hráči mají počet doteků omezený (na 2, 3)
 bránící hráči se pokoušejí o konstruktivní odebrání míče
 po odebrání míče se hráči napadajícího týmu snaží o přihrávku 

 na křídelního hráče
 krajní hráč se v zóně pohybuje sám bez obránců
 krajní hráč se snaží o finální přihrávku z křídelního prostoru
 do koncové zóny nabíhají:

 a/ 2 útočící hráči ze střední zóny
 b/ na zadní tyč nabíhá hráč z druhé koncové zóny
 c/ třetí útočící hráč čeká na případný odražený míč
 d/ do koncové zóny se smí vrátit i jeden z obránců, situace 3(4):1
 jednotlivé akce končí:

 a/ po vypršení časového limitu, kdy tým s míčem drží balon
 b/ když míč opustí hrací plochu nebo hráč fauluje
 c/ po předem stanoveném počtu přihrávek týmu držícího míč
 d/ bránící tým získá míč a úspěšně/neúspěšně akci zakončí
 po skončení akce (2, 3, 5) se role týmů mění

Trenérské poznámky:
 hráč v křídelním prostoru má omezený počet doteků na odcentrování míče
 hráče v křídelním prostoru může napadat jeden z obránců
 hráči, kteří přijdou o míč, musí situaci odbránit a „dohrát“

hra 5:5 na 4 branky na 4 stranách 
Cílem průpravné hry je naučit hráče držet míč v menší skupině pod svou kontro-

lou tak, aby vhodným pohybem a správným výběrem místa bylo možno efektivně 
měnit těžiště hry, relativně bezpečně kombinovat a připravit si výchozí pozici pro 
„zakončení“ kombinace přihrávkou do jedné z branek. Bránící tým se vhodným 
přesouváním a posuny snaží o konstruktivní odebrání míče, obvykle zařazujeme 
do hlavní části tréninkové jednotky.

Popis herního cvičení:
 herním prostorem je čtverec o rozměrech 35 x 35 metrů
 v osách stran jsou umístěny branky, ve středu každé strany po jedné
 branky jsou neutrální, nejsou rozdělené podle týmů
 hra je určena pro deset hráčů do pole
 hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy v poměru 5:5
 jeden z pětičlenných týmů má ve svém držení míč
 snahou hráčů tohoto týmu je udržet míč pod svou kontrolou
 hráči s míčem nemají omezený počet doteků
 po stanoveném počtu přihrávek (4, 5, 6, 8), kdy drží míč pod svou kontrolou,  

 je snahou ukončit držení míče přihrávkou do libovolné branky na obvodu
 při vstřelení branky další akci zahajuje tým, který branku dostal
 bránící hráči se snaží o:

 a/ vytěsnění kombinace do nevýhodného postavení
 b/ konstruktivní odebrání míče
 c/ vlastní kombinace a zakončení akce
 hru je vhodné organizovat:

 a/ intervalovým způsobem (důraz na kondiční aspekt)
 b/ na počet vstřelených branek (důraz na motivační aspekt a týmovou práci)

Trenérské poznámky:
 po hráčích týmu držícího míč požadujeme neustálou cirkulaci míče
 míč do branky lze zakončit pouze přihrávkou prvním dotekem
 hráči bránícího týmu se snaží osobně „pokrýt“ hráče soupeře

hra 5:5 s brankáři – nabíječka
Cílem této průpravné hry je zlepšit u hráčů bez míče jejich výběr místa, samotný 

pohyb bez míče, čtení hry a předpokládat její vývoj, schopnost zapojit se do kombi-
nace s omezeným počtem doteků a touto kombinací zrychlovat hru. Hráči s větším 
počtem povolených doteků se musí zapojovat do hry a nabízet se svým spoluhráčům, 
kteří mají omezení. 

Popis herního cvičení:
 hrací plocha má rozměry 35 x 45 m
 na koncových autových čarách jsou umístěny branky
 hra je určena pro:

 a/ 10 hráčů do pole
 b/ 2 brankáře
 brankáři chytají v brankách a hrají pouze prvním dotykem
 týmy jsou barevně odlišené v poměru 5:5
 hráči v týmu mají čísla od 1 do 5
 hráči 1 a 2 mají počet doteků omezen na 3
 hráči 3 až 5 mají počet doteků omezen na 1(!)
 u obou týmu jsou dva hráči se 3 doteky, tři pouze s 1 dotekem
 úkolem hráčů s 3 doteky je podporovat hráče s jedním dotekem
 hráči se 3 doteky musí hru organizovat a řídit
 úkolem týmu s míčem je vstřelit branku
 bránící tým se snaží míč odebrat soupeři a také vstřelit branku
 branku lze vstřelit pouze prvním dotekem
 interval zatížení je 2–4 minuty s dostatečným odpočinkem
 počet doporučených intervalů 4–8x
 ideálním počtem je 5 intervalů, kdy se všichni hráči rovnoměrně vystřídají
 v následujícím intervalu se mění hráči se 3 doteky

Trenérské poznámky:
 v průběhu hry dbáme na správný výběr místa, pohyb hráčů bez míče 

 a podporu pro hráče s míčem
 důraz klademe na jednoduché a pohotové zakončení prvním dotekem
 hru je možné zařadit do průpravné části tréninkové jednotky Fo
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Pokud nechcete, aby se tréninky ve vašem klubu staly pro hráče rutinou, přináší vám Pražský fotba-
lový speciál novou inspiraci. Po nácviku jednoduchých křídelních kombinací, které jste si mohli najít 
v minulém čísle, dnes nabízíme treninkové tipy na důležitý proces obnovy kondice a její udržování. 
Všechna cvičení pro vás připravil JIří FORMÁNEK (na snímku), trenér divizního Vyšehradu 
a provozovatel stránek www.trenink.com. 

Vysvětlivky:                  pohyb hráče /                  přihrávka /                  zakončení, střelba /                vedení míče  
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„V polovině sezony přezimujeme 
na čtvrtém místě, ale na vedoucí Aritmu 
ztrácíme jen čtyři body. Podle mě zů-
stává ve hře o prvenství celá první po-
lovina tabulky,“ počítá trenér Richard 
Bogdanov. „Utekl nám začátek sezony, 
kdy jsme v prvních pěti kolech uhráli 
jen tři body. Pochopitelně že chceme 
soutěž vyhrát, to bychom jinak mohli 
hrát pralesní ligu. Od piva na zápas 
a naopak.“

Čtyřiapadesátiletý kouč působí 
v klubu již 18 let. „Prošel jsem tu vším, 
od žáků přes dorost až k áčku mužů. 
Jsem tady kus inventáře,“ ohlíží se 
Bogdanov. U přeborového A-týmu je 
právě dva roky. Převzal ho v polovině 
sezony 2008/09 a na jejím konci už 
třímal v rukou společně s hráči trofej 

pro vítěze Teskahor Poháru Pražského 
fotbalového svazu. V loňské sezoně 
zaostal Radotín v přeboru o jediný bod 
za vítězným Zličínem, a tak jeho cíl 
v té letošní je docela logický: prvenství 
v přeboru. Což ale současně nemusí au-
tomaticky znamenat postup do divize. 
Tak už to zkrátka v našem současném 
fotbale chodí.

„Tohle bychom řešili až ve chvíli, kdy 
přebor opravdu vyhrajeme. Do té doby 
ne,“ říká 41letý šéf radotínského fotba-
lu Bronislav Šerák, jinak také právník 
agentury Nehoda sport. Zastupuje mj. 
největší z největších hvězd českého fot-
balu, tedy Pavla Nedvěda.

Pouhý koníček?
Pan Šerák je rodákem z Humpol-

ce a před čtvrtstoletím se přistěhoval 
do metropole. Svoji fotbalovou kariéru 
strávil v brance, chytal mj. v Plzeňském 
krajském přeboru za Manětín, kde byli 
jeho spoluhráči i špičkoví futsalisté 
Dlouhý, Pleyer, Stejskal a Bouška. 
A všichni jsou dnes společně v Radotí-
ně, tedy tom fotbalovém.

Spolu s nimi zde působí 46letý asis-
tent trenéra Bogdanova Petr Kostelník. 
„Radotín je naším koníčkem,“ tvrdí 
bývalý vynikající brankář Dukly i čs. 
reprezentace. Stejně jako Šerák i on 
pracuje pro agenturu Nehoda sport a má 
také společně s Petrem Koubou, drži-
telem stříbrné medaile z EURO 1996 
v Anglii, brankářskou školu.

Radotín je sice „jen“ koníčkem, díky 
němu ale tradiční fotbalová bašta poma-

lu zvedá hlavu. Jistěže nelze reálně oče-
kávat, že se ještě někdy vrátí roky 1963 
a 1964, kdy zdejší tým skončil třetí 
v tabulce II. ligy, takže prakticky kle-
pal na brány nejvyšší soutěže. A k tomu 
třítisícové návštěvy… „Naším cílem je 
udělat maximum pro zdejší mládežnic-
ký fotbal a poskytnout mu odpovídající 
zázemí. To je podstatou naší práce. Aby 
se ta mládež od nás posunula dál, nej-
lépe do profesionálního fotbalu,“ tvrdí 
unisono Šerák s Kostelníkem. „Stojí to 
sice spoustu času a peněz, máme ale 
radost z každého úspěchu,“ dodává 
Šerák.

Ostatně úspěchem je už i to, že 
od září funguje v klubu předpříprav-
ka, kde se teprve šestiletá děcka učí 
základům nejpopulárnější hry. A to je 
bezpochyby záslužnější činnost než na-
příklad nesmyslné přeplácení vyslouži-
lých a vyhaslých hvězd minulosti, které 
fotbalově dožívají jen ze jména.

Nedvěd v Radotíně
Není ale hvězda jako hvězda. Právě 

Šerák dostal v roce 2009 nápad přivést 
do Radotína, alespoň jako diváka, své-
ho slavného klienta Pavla Nedvěda. 
A podařilo se, takže hlavně díky pře-
dem avizované přítomnosti držitele 
Zlatého míče z roku 2003 a donedávna 
hvězdy Juventusu Turín přišlo na zá-
pas 1. kola Ondrášovka Cupu mezi 
Radotínem a Duklou patnáct stovek 
diváků. „Méďa“ se stále podepisoval 
a fotil společně s diváky, což ostatně 
dodnes připomíná obrázková publika-
ce s názvem Pavel Nedvěd v Radotíně. 
„Pavel začínal s velkým fotbalem právě 
v Dukle, i proto jsem ho sem na tento 
zápas přivedl. Jen ten výsledek poháro-
vého duelu se moc nepovedl, prohráli 
jsme s Duklou nula deset,“ připomíná 
Šerák.

Je evidentní, že fanoušky zajímají 
vždy prvotně výsledky týmu mužů. „Já 
ale nejsem přesvědčen o tom, že bychom 
v současnosti účast v divizi zvládli. Mu-
seli bychom mít na to hráčsky i finanč-
ně. Snad až tehdy, kdy tu budeme mít 
v kádru dvacet odchovanců,“ dodává 
první muž fotbalu na Praze 16. Už nyní 
tvoří kádr samí kmenoví hráči, s jedi-
nou výjimkou – brankář Židlický sem 
přišel na hostování z Bohemians 1905. 
Tak se nechme překvapit…           (wyl)

Dříve malá víska, nyní malá čtvrť, 
jež byla připojena k hlavnímu měs-
tu v roce 1968. To jsou Štěrboholy, 
ležící mezi dvěma výpadovkami 
na Kutnou Horu a Kolín. Do pově-
domí Pražanů se významněji vryly 
asi až po roce 2002, kdy zde byla do-
končena výstavba obchodního centra 
Europark. Pak přišel na řadu sport.

Městská část Praha 10-Štěrboholy 
nezahálela a podpořila vybudová-
ní zdejšího areálu. „Zastupitelstvo 
je nakloněno sportu, snaží se tím 
o včasné potlačení hrozby užívá-
ní drog mládeží,“ tvrdí šéf zdejší-
ho fotbalového klubu SK Viktoria 
Štěrboholy Karel Horčík. Současně 
je podnikatelem a majitelem firmy 
Teskahor, jež se zabývá technologií 
úprav travnatých ploch fotbalových 
a golfových hřišť. Od toho je odvo- zen i název zdejšího již tradičního 

zimního turnaje Teskahor Cup.

150 milionů!
V roce 2005 tu bylo dokončeno 

hřiště s umělým trávníkem. Nachází 
se nad hlavním travnatým hřištěm 
a kvůli původně svažitému terénu 
bylo potřeba mezi oběma vybudovat 
ostrý terénní zlom, který je nyní cha-
rakteristický pro celý areál. O dva 
roky později přišla na řadu generální 
rekonstrukce hlavního hřiště a také 
výstavba velké víceúčelové haly, 
kde se hraje především badminton. 
V roce 2006 objekt slavnostně ote-
vřel primátor Bém.

Pak je tu i malé hřiště s umělým 
trávníkem házenkářských rozmě-

rů, dva tenisové kurty, které jsou 
přes zimu ukryty v nafukovací hale, 
a k tomu dětské hřišťátko s prolézač-
kami pro nejmenší. Letos v červnu 
pak bylo dokončeno moderní zázemí 
areálu v podobě budovy u travnatého 
hřiště. Zde je především spousta pro-
storných kabin, a tak není problém 
pořádání turnajů s více mužstvy. Už 
šest let se tu koná zmíněný zimní 
turnaj a o Velikonocích pak dvou-
denní mezinárodní turnaj mládeže. 
A na kolik tohle všechno přijde? 
Za posledních deset let obec investo-
vala do sportovního areálu přibližně 
150 milionů korun.

Pozoruhodností je umělé osvět-
lení nejen na umělce, ale i na hřišti 
s přírodním trávníkem. Bylo posta-

veno předloni. „Na podzim, kdy už je 
přece jen dříve tma, tu lze díky tomu 
déle trénovat,“ zdůrazňuje Horčík. 
Umělé osvětlení na umělce je už 
dnes běžné, ale na přírodním trávní-
ku ho má v Praze kromě Štěrbohol 
vlastně už jen kvintet velkých klu-
bů, tedy Slavia, Sparta, Bohemians 
1905 (v Ďolíčku), Viktoria Žižkov 
a Dukla.

S kotláři nad hlavou
Živým inventářem areálu i oddílu 

je 74letý Václav Malčánek. Štěrbo-
holský fotbal ho provází vlastně celý 
život. V roce 1975 ukončil aktivní 
hráčskou kariéru a od té doby tu 
správcuje. Zastat v jeho věku často 
těžkou práci spojenou s údržbou hřiš-

tě, přilehlé budovy i starostí o dresy 
všech pěti týmů, tří mužských a dvou 
přípravek, není snadné. Ale nestěžu-
je si, naopak ho tato práce stále baví. 
A k ruce má dva pomocníky z firmy 
Teskahor.

„Jsem zvyklý pracovat celý život 
a být mezi lidmi. To mě povzbuzuje. 
Stejně jako to, že tady teď hraje v pří-
pravce můj vnuk a daří se mu, dává 
hodně gólů,“ říká s hrdostí v hlase 
pan Malčánek. A rád i zavzpomíná. 
„Klub byl založen v roce 1929, to-
hle je v jeho historii třetí lokalita. 
Původně jen louka. Nejdříve se sem 
vozil popel, přijížděl jeden kukavůz 
za druhým. Pak na to přišel škvárový 
povrch. Jako kluci jsme tu kopali už 
v době, kdy končila válka a nad hla-

vami nám létali kotláři. Tak se říkalo 
americkým bojovým letounům, které 
bombardovaly hostivařské nádraží 
a lokomotivy na něm. Letěly nad na-
ším hřištěm tak nízko, že jsme viděli 
pilotům do tváře.“

Dlouho tady bylo jen hřiště, u něj 
dvě dřevěné přístavby a okolo pole 
a rybník. Domy v okolí přibývaly 
pomalým tempem. Ne jako v prv-
ní dekádě nového tisíciletí, kdy vše 
rostlo doslova před očima. Fotbalisté 
Viktorie tu hrají I. A třídu, areál je 
však na úrovni o několik soutěžních 
stupňů vyšší. „Rádi bychom, aby se 
tu hrál v budoucnu alespoň pražský 
přebor,“ shodují se oba velcí štěr-
boholští patrioti – pánové Horčík 
s Malčánkem.                (wyl)
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JEDEN Z NEJmODERNěJšÍCH SPORTOVNÍCH AREáLŮ 
v PRazE Má vikTORia ŠTĚRbOhOly

Navštívit fotbalový zápas ve Štěrboholech před šesti lety a dnes, nevěřili byste vlastním očím. Na místě, 

kde bylo jedno hřiště, u něho dřevěná přístavba a v okolí roztroušeno pár domků, se dnes rozkládá 

krásný sportovní areál.

SC Radotín

Založena: 1922
vývoj názvu klubu: Radotínský 
SK, TJ Sokol Radotín, TJ Kovo-
cement Radotín, TJ Kovo Radotín, 
TJ Stavostroj Radotín, TJ Stavo-
loko Radotín, TJ Spartak Radotín,  
TJ Radotínský SK, TJ Radotín,  
Radotínský SK, SC Radotín
současnost: pražský přebor
počet týmů: 9 (dospělí 2, starší 
dorost 1, žáci 2, přípravka 2, před-
přípravka 1, stará garda 1)

Stadion Sk viktoria Štěrboholy

Adresa:  Ústřední 26, 
 Praha 10-Štěrboholy
dopravní spojení: metro trasa A, 
st. Depo Hostivař a bus č. 163, st. 
U samoobsluhy
výstavba: dokončen 1940
počet hřišť v areálu: dvě fotba-
lová, jedno hlavní s travnatou plo-
chou, druhé s umělým trávníkem, 
dále jedno malé hřiště rozměrů 
na házenou s umělým trávníkem
kapacita: okolo hřiště cca 400 
míst k stání

Dvě desítky let. Tak dlouho už čeká fotbalový Radotín na svůj návrat do sféry republikových soutěží. 

Nejblíž k němu byl v uplynulé sezoně. Vyhrál podzimní část pražského přeboru, ale v jarním finiši mu 

chyběly k postupu dva body. Podaří se mu letos reparát?!

DO DIVIZE! ALE JEN 
S ODCHOVANCI…

SVÍTÍ STEJNě 
JakO vElkOklUby

RadOTÍNSký klUb NEPŘEPlácÍ vyhaSlé 
FOTbalOvé hvĚzdy a Má UŽ i PŘEdPŘÍPRavkU

Po období úpadku dnes už zase na Julisce zažívají radost. I když je v celé Praze sníh, ve Štěrboholech si fotbal na umělce zahrajete.

V areálu jsou dve velká hřiště.

Prosinec/2010

HISTORIE  

Po největším úspěchu poslední doby – vítězství v poháru PFS 2009.

Pavel Nedvěd navštívil utkání s Duklou Praha. Přišlo se na něj podívat 1500 diváků.



všichni frmol. Ale ani po Novém roce 
větší penzum práce nekončí. V obcho-
dech musíme doplnit zásoby,“ vypo-
čítává Hurka, kdy je nutno makat víc. 
I tak si ale pracovní dobu uzpůsobí 
podle sebe.

To se hodí i ve spojitosti s fotbalem. 
„Když jsou v létě tréninky trochu dřív, 
tak nemám problém na nich být. Vlastně 
si ani nevzpomínám, že bych chyběl,“ 
usmívá se a Hurka starší z povzdáli do-
dává: „Ale řekni, díky komu…“ Ano, 
Josefův otec nejen jeho, ale i druhého 
syna Jakuba v kariéře podporuje.

I proto nemá důvod na svém za-

městnání cokoliv měnit. Zvláště když 
jej čeká v roce 2011 velká výzva. 
Po vylepšení webových stránek fir-
my chtějí prodávat zboží po internetu. 
„Mám za úkol na tom dělat a myslím, 
že mi to zabere dost času. Zase jde ale 
o činnost, která mě bude bavit,“ myslí 
si útočník Tempa. Příští rok, respektive 
jeho první polovina může být zajíma-
vá také právě v souvislosti s fotbalem. 
Klubu se daří a jako nováček se drží 
na čele přeboru. Josef Hurka tedy musí 
být aktuálně s pracovním i sportovním 
životem naprosto spokojen!    
     Lukáš Vrkoč
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Výčepni...

Fc TEMPO mimo trávník

braNkáři
jan kuchař stavbyvedoucí
petr Flaks student

ObráNci
radek budák policista
Ondřej dvořák správce sítě
dominik kadlec student
jiří Nechvíla stavbyvedoucí
michal Netušil stavbyvedoucí
michal vrba výstupní 
 technik v elektru 

zálOžNíci
david balun student
pavel beneš student
milan boubín student
martin Hlavík student
jan kočí student
milan komorník správce 
 sport. areálu
michael Nedvěd student
jiří žalud vedoucí v elektru 

ÚtOčNíci
Filip boháč student
jakub Hurka dealer autodílů
josef Hurka dealer bytového 
 textilu

Zdá se to být téměř nemožné, ale 
na otázku, kolik hráčů Tempa používá 
bytový textil od Hurků, odpoví Josef 
překvapivě: „Nikdo!“ Až po poradě 
s otcem, jenž velkoobchod, ale i malý 
krámek v Kobylisích vlastní, se dobra-
li, že přece jen zákazníci z řad spolu-
hráčů pocházejí. „Vlastně gólmanovi 
Kuchymu jsme dávali nějaké polštáře 
a deky a myslím, že by se ještě další 
dva tři lidi našli,“ rozpomíná se fotba-
lový útočník.

Když má říci, co konkrétně přes něj 
kamarádi shánějí, bleskne mu hlavou 
jediné slovo – povlečení! „Od Ma-
tějovského je drahé a já mohu stejně 
kvalitní sehnat o dost levněji. Když už 
si povlečení někdo objednává, tak spí-
še u mě než na internetu u konkuren-
ce,“ tvrdí Josef, jenž ale sám od sebe 
na Tempu zboží z velkoobchodu ne-
nabízí.

chceme slevy!
Zato si z něj ale spoluhráči občas 

dělají legraci, když přijede pickupem 
a má ho narvaný zbožím. „Říkají mi, 
že jezdím odněkud z tržnice nebo od-
kud,“ směje se a vzápětí dodává: „Ale 
pak přijdou s prosíkem, jestli bych jim 
nesehnal něco se slevou…“ A před 
vánočními svátky se řady zájemců 
povážlivě rozrůstají stejně jako klienti 
mimofotbaloví.

V rodinné firmě Hurků, jež čítá ještě 
strýcovo podnikání s koberci, je Josef 
dealerem. V praxi to znamená, že se 
stará o to, aby šel bytový textil na od-
byt. „Ráno si naložím věci do auta, 

jsem na firmě a odpoledne vše rozvá-
žím po prodejnách v Praze a středních 
Čechách,“ popisuje Josef pracovní 
náplň, kterou čas od času okoření zá-
skok za kolegyni přímo na krámě. Ptát 
se, jak se k aktuální práci dostal, se zdá 
být zbytečné, nicméně pointa odpovědi 
bez zajímavostí není…

„Ze začátku jsem prodával v krám-
ku v Holešovicích, ale tam to přestalo 
jít, tak jsme se rozhodli, že budu pra-
covat v rámci velkoobchodu a rozvážet 
zboží. Zákazníky jsem si přitom musel 
najít sám a teď se o ně starám, aniž by 
na mě kdokoliv tlačil. Ani táta. Dělám 
sice práci klasického obchodního zá-

stupce, ale ve skutečnosti mám maturi-
tu na hotelové škole v oboru pohostin-
ství,“ překvapuje původní profesí.

Na pozici dealera Hurku baví ze-
jména kontakt s lidmi, nedovede si 
představit, že by byl zavřený někde 
ve skladu nebo v kanceláři. Zrovna tak 
ho nenaplňovala původní práce, proto-
že čítala víkendy, a ty má jednoznačně 
rezervované pro fotbal!

vánoce? Frmol!
Mohlo by se zdát, že v otcově firmě 

má Josef pohodičku, teplé místo a stá-
lý příjem, jenže to není úplně pravda! 
„Jsem placený od toho, co prodám, 

takže vše záleží jen na mně! Ale roz-
hodně si nestěžuji, uživit se v pohodě 
dá,“ přiznává, že polštáře, povleče-
ní a další zboží lidé stále žádají. Teď 
před Vánocemi dvojnásob, období je 
opravdu náročnější. „Od října do pro-
since je největší poptávka, takže máme 

Povlečení, polštáře, všechno máme… V dresu Tempu je pro soupeře nebezpečný!

Profesí je v civilizované společnosti nepočítaně a jen málokteré souvisí s fotbalem. říct se to nedá 
například ani o podnikání v oblasti bytového textilu. A právě tímto odvětvím se v rodinné firmě živí 
JOSEF HURKA, kanonýr přeborového Tempa. Je dealerem povlečení, polštářů, různých dek a dalších 
doplňků.

JE LIBO POLšTáŘ 
NEbO POvlEčENÍ?
JOSEF hURka bývá ObčaS TERčEM POSMĚŠků 
SPOlUhRáčů z TEMPa, Ti alE Pak PROSÍ O SlEvy

Josef hurka  

Věk: 26 
Povolání: dealer bytového textilu
Klub: FC Tempo Praha 
Pozice: útočník

Prosinec/2010
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www.bigfotbal.cz
INFO@BIGFOTBAL.CZ

+420 274 774 206

Rodinná firma má sídlo v Kobylisích.

Občas je potřeba udělat nějakou tu úředničinu… 
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Pojišťovna Generali a poraden-
ská společnost Fincentrum spolu 
s ČMFS na konci srpna představily 
unikátní projekt Trefa na podporu vý-
konnostního fotbalu v ČR. Pokud sle-
dujete seriál Okresní přebor, jistě jste 
zaznamenali sponzorské znělky před 
každým dílem, které propagují právě 
Trefu. Neprofesionální hráči získají 
kvalitní pojistnou ochranu za nízkou 
měsíční částku a kluby navíc potřeb-
né finance pro další rozvoj a výchovu 
nových fotbalistů.

Předseda ČMFS Ivan Hašek o pro-
jektu Trefa řekl, že je důležitým kro-
kem pro nové nastartování výchovy 
talentů v ČR, protože i těm nejmen-
ším klubům může přinést významné 
prostředky k jejich rozvoji. Právě 
v klubech jako Vigantice, Smetanova 
Lhota nebo Verneřice vyrostly velké 
hvězdy našeho fotbalu.

Co to vlastně Trefa je? Každý fot-
balista si může vybrat ze tří variant 
pojištění, které se liší ve výši měsíč-
ní splátky (395, 500 nebo 1000 Kč) 
a tím pádem i rozsahu pojistného 
krytí (viz tabulka). Trefu si mohou 
sjednat všichni fotbalisté ve věku  
15 až 65 let, kteří nehrají mezinárod-
ní soutěže a nepobírají za sportovní 
činnost finanční odměnu. Pojistit se 
mohou i děti ve věku do 14 let.

Unikátnost projektu Trefa spo-
čívá ve skutečnosti, že sjednáním 
pojištění získá mateřský klub hráče 
finanční odměnu, kterou může po-
užít například na nákup nového fot-
balového vybavení. Tuto možnost 

nenabízí žádné jiné pojištění. Pokud 
si hráč vybere například variantu 500 
Kč, dostane jeho klub až 3000 Kč. 
Trefa má vlastní internetové stránky  

www.fotbalovatrefa.cz, kde je možné 
nalézt všechny informace, zahrát si 
Nožičky nebo vyhledat nejbližšího 
finančního poradce.                    (luk)

Známé duo fotbalových bavičů Láďa Vízek a Vladimír Šmicer. nemůže u vtipných reklam chybět. … i na penalty!

V reklamních spotech se dostalo na Mikuláše…

Modelky a fotbal, 
to šlo vždycky dohromady!

Když se příjemné spojí s užitečným, je to vždy trefa!  A právě toto slovo hraje hlavní roli 
v projektu, který je dalším pokusem přinést do českého fotbalu něco pozitivního. Nutno do-
dat, že každá podpora se zejména klubům na nižších úrovních náramně hodí. Oblíbený Slavoj 
Houslice ze seriálu Okresní přebor může jít příkladem…

POJISTěTE SE, 
JE TO TREFA! 
PROJEKT NA PODPORU VÝKONNOSTNÍHO 
FOTbalU zaŠTÍTil čMFS

Hřiště po celé republice už 
stihl pokrýt sníh, a proto se 
nabízí otázka, co s ním dělat, 
aby byly újmy co nejmenší. 
Ani prosinec není radno pod-
cenit!

PéčE 
O TRáVNÍK  

Počasí a nástrahy
Příchodem prosince přestává tráva 

růst, a jak ustane fungování života 
v kořenovém systému, tak trávník už 
není schopný žádné regenerace. Proto 
by už neměl být herně používán. Prů-
měrná teplota  v prosinci je v Praze 
kolem 1 stupně pod nulou a sluneční 
svit asi 36 hodin. Stále trvá potřeba 
důkladně odstraňovat napadané listí, 
aby nedocházelo k poškození tráv-
níku podehníváním. Trávník, který 
jsme v listopadu nestihli ošetřit proti 
sněžné plísni, je ještě možné postří-
kat některým kontaktním příprav-
kem, abychom docílili požadované 
ochrany. Tento postřik lze aplikovat 
na travnatý povrch i v případě, když 
sníh napadne a posléze zase roztaje.

Na zmrzlý trávník nevstupujeme, 
došlo by k polámání travních stébel 
a takto poškozené místo budeme 
na jaře ještě dlouho vidět. Když bude 
přece jen nutné na hřiště vstoupit, tak 
musíme počkat, až stébla rozmrznou.

Co dělat
V případě, že napadne sníh, je 

opravdu potřeba zabránit pohybu po 
zasněženém hřišti, v opačném přípa-
dě se zvyšuje míra nebezpečí napa-
dení trávníku sněžnou plísní. Sníh ze 
hřiště neshrnujeme, mohlo by dojít 
k vytvoření utužené vrstvy a násled-
nému vytvoření ledového škraloupu, 
který je pak nutné opatrně ve vhod-
nou chvíli pracně rozrušit.

Ve většině fotbalových klubů se 
v prosinci nevyvíjí žádná sportov-
ní  činnost, a tak má správce dosta-
tek času na zhodnocení stavu hřišť, 
na vypracování návrhů na kvalitněj-
ší  údržbu, na důkladnější prohlídky 
a opravy strojů používaných k ošetřo-
vání a udržování trávníků.         (luk)
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PROSINEC 

Odměny pro kluby:

TREFA 395 Kč 
2050 Kč
TREFA 500 Kč 
3000 Kč
TREFA 1000 Kč 
5000 Kč

pozn.: Možná celková odměna 
je rozdělena do tří let. Ihned 
po podpisu smlouvy dostane klub 
1500 Kč, každý další rok pak 
500 Kč. Celkem tedy po třech 
letech klub obdrží 3000 Kč při 
výběru Trefy 500 Kč. 

FINCENTRUm A FOTBAL

Finančně poradenská firma Fin-
centrum, která zajišťuje distribuci 
pojištění Trefa, se stala od sezony 
2010/2011 generálním partnerem 
krajských fotbalových soutěží. 
Krajské přebory nesou jméno „Fin-
centrum krajský přebor“. Společ-
nost Fincentrum podporuje český 
fotbal dlouhodobě. Od individuál-
ního sponzoringu vybraných muž-
stev (od roku 2006 například FK 

Teplice) se nyní rozhodla rozšířit 
marketingové aktivity v této oblasti 
na celostátní úroveň a stala se gene-
rálním partnerem krajských soutěží 
v ČR. V krajích, kde nebylo s ohle-
dem na stávající smlouvy s jinými 
partnery možné použít název „Fin-
centrum krajský přebor“, bude Fin-
centrum uvedeno v názvu jiné sou-
těže (například Fincentrum I. A třída 
nebo přebor dorostenců). 

Kromě televizních obrazovek je 
možné zhlédnout natáčecí spoty 
ze seriálu Okresní přebor na spe-
ciálním YouTube kanále (www.
youtube.com/fotbalovatrefa), kde 
jsou i verze, které se do vysílání 
nedostaly. Ve spotech hrají napří-
klad Ladislav Vízek, Vláďa Šmi-
cer nebo Dominika Mesárošová. 
Točilo se na konci srpna na hřišti 
v Dolních Chabrech.

SPOTy Na iNTERNETU

dospělí (15-65 let) měsíční pojistné 395 kč 500 kč 1000 kč

Trvalé následky úrazu s progresivním 
plněním

900 000 Kč 950 000 Kč 950 000 Kč

Maximální plnění * 4 500 000 Kč 4 750 000 Kč 4 750 000 Kč

Smrt následkem úrazu --- 950 000 Kč
+
250 000 Kč

950 000 Kč
+
500 000 Kč+ navíc v případě smrti úrazem 

následkem autonehody

Denní dávka při pobytu 
v nemocnici následkem úrazu

500 Kč 700 Kč 700 Kč

Denní odškodné za dobu nezbytného 
léčení úrazu

--- --- 300 Kč

děti (0-14 let) měsíční pojistné 395 kč 500 kč 1000 kč

Trvalé následky úrazu s progresivním 
plněním

2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Maximální plnění * 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč

Denní dávka při pobytu v nemocnici 
následkem úrazu

1500 Kč 700 Kč 1500 Kč

Denní odškodné za dobu nezbytného 
léčení úrazu

--- 200 Kč 300 Kč

Rozsah pojistného krytí Porovnání jednotlivých variant pojištění TREFa

* Při 100% stupni invalidity trvalých následků

SOUTěZ!

Vyhrajte originální dres Slavoje Housli-
ce nebo fotbalový míč Puma podepsaný 
Vláďou Šmicerem. Stačí odpovědět 
na jednoduchou otázku:

JAKé JSOU NABíZENy 
VARIANTy POJIŠTěNí TREFA?
a) 395 Kč, 600 Kč, 1000 Kč
b) 395 Kč, 595 Kč, 1000 Kč
c) 395 Kč, 500 Kč, 1000 Kč

Správnou odpověď zašlete s označením 
„trefa“ na adresu pfs@fotbalpraha.cz. 
Vylosovaní dva výherci budou mailem 
seznámeni s tím, jak, kde a kdy si můžou 
vyzvednout cenu.
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Sníh odhrabujte jen z UMT!

Nezbytná úprava loga před tím, 
než brankáře trefí míč do hlavy.



pomáhá vám jméno v pražských 
soutěžích, nebo někdy spíš škodí?
(petr káninský)

Každá mince má dvě strany, a tento 
případ není výjimka. Člověk, který se 
někdy ocitl v podobné situaci, je podle 
mého názoru lépe schopen to pochopit. 
Česká mentalita bohužel v tomto ohle-
du není příliš tolerantní, poznámkám 
o protekci se samozřejmě nevyhnu ani 
já. Nahlas si ale podobné ohlasy vy-
slechnu málokdy. Často se je pak do-
zvídám od lidí, kteří tento přístup ne-
mají, a jsou paradoxně myšleny spíše 
pozitivně. Horší jsou pro mě zákulisní 
komentáře, které si někdo šušká za ro-
hem, ale do očí je neřekne. Ale svou 
cestu jsem si zvolil sám s plným (nebo 
aspoň částečným) vědomím toho, co 
mě čeká.

máte šanci dotáhnout to na mezi-
národní úroveň, jako se to podařilo 
otci?

(josef Houžvička)
To je otázka do věštírny, ne pro mě.  

(Směje se). Na mezinárodní úroveň 
se dostane zlomek rozhodčích z celé 
země, záleží při tom na spoustě věcí. 
Mým cílem je posouvat se postupně 
dopředu a dotáhnout to co nejdál. Táta 
pro mě v tomto představuje velký vzor, 
i když překonávat se bude opravdu 
těžko. Dokázal toho tolik, co málokdo. 
Každopádně zapískat si mezinárodní 
utkání je jedním z mých snů. 

O fotbalistech se říká, že buď mají 
talent, nebo to mají vydřené. dají se 
tak rozdělit i rozhodčí?

(tomáš peterka)
Podle mě určitě. Stejně jako to pla-

tí pro hráče, i u rozhodčích existuje 
spousta faktorů, které utvářejí jeho 
celkový výkon na hřišti. Mezi ně pat-
ří fyzická kondice, přirozená autorita, 
cit pro hru, schopnost komunikace, 
sebevědomí a mnoho dalších. Některé 
může mít člověk v sobě od narození, 
to je talent, o kterém mluvíte. I ten je 
ale potřeba dál rozvíjet. Ostatní vlast-
nosti a návyky musí rozhodčí získat 
postupem času ať už pouhým počtem 
odpískaných zápasů, nebo naprosto 
vědomým tréninkem. Každý člověk je 
jiný, a proto někdo dostane do vínku 
velký talent, někdo zase potřebuje více 
píle. Co vím určitě – jen s talentem by 
nevystačil nikdo.

rozhodčí často pískají víc zápa-
sů během víkendu, včetně mládeže. 
kolik se jich podle vás dá zvládnout, 
aby byl výkon rozhodčího stopro-
centní?

(martin votruba)
To je velmi aktuální otázka. V po-

sledních letech rozhodčích v Praze sice 
znatelně přibylo, ale naše vytíženost 
nijak radikálně neklesla. Není pro nás 
výjimkou čtyři až šest odpískaných 
utkání za víkend. Během tolika utká-
ní samozřejmě neklesá jen fyzický 
a psychický stav rozhodčího, ale i chuť 
do rozhodování. Mládež pochopitelně 

není tak náročná jako dospělí, to ale 
záleží taky na přístupu. Myslím, že 
v mužích se dá stoprocentně zvládnout 
jedna píšťala a jedna lajna za víkend. 

čím se živíte v běžném životě?
(věra Horáková)
Stále jsem student, takže můj příjem se 

skládá z fotbalu a kapesného. :-) Na svůj 
profesní život se teprve chystám, v tuto 
chvíli mi dost práce zabere bakalářka, 
kterou bych rád v létě obhájil.

prosím upřímně, nabídl vám někdy 
někdo úplatek?

(jan Novák)
Tak to mi spadl kámen ze srdce. Už 

jsem se bál, že tahle otázka nepřijde. To 
by ani nebyl správný rozhovor s roz-
hodčím, že jo… Kdysi mi jakýsi pan 
Smoljak na točicím křesle poradil, ať 
úplatky neberu, nebo se zblázním. Veli-
kánovi jeho kalibru nelze než věřit.

v jakém případě může platit gól 
rukou?

(michal brož)
Pokud je vlastní. Sem ale nejspíš 

otázka nesměřovala. V jiných případech 
pouze tehdy, když hráč zahraje rukou 
podle názoru rozhodčího neúmyslně. 
Posuzování útočné hry rukou je citlivá 
věc a zvláště v pokutovém území je po-
třeba být velice opatrný. Proto se dopo-
ručuje, aby v hraničních případech bylo 
rozhodnuto ve prospěch bránícího druž-
stva. Jedno ustanovení z pravidel navíc 
říká, že hráč by hraním rukou neměl pro 
sebe získat výhodu.                       (luk)

mÝm SNEm JE PÍSKAT 
mEZINáRODNÍ UTKáNÍ
TOMáŠ UlRich OdPOvÍdá čTENáŘůM
Na horké křeslo pod palbu dotazů čtenářů Speciálu tentokrát usedl TOMÁŠ ULRICH. Ano, 
syn předsedy Komise rozhodčích PFS. říká, že jej mimo jiné mrzí zákulisní komentáře.

PŘÍšTě
luboš váša
Ptejte se na adrese: 
pfs@fotbalpraha.cz!

POD PALBOU 
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dOčkaJÍ SE TiSÍcÍhO GÓlU 
v čFl?

Už dvacátý ročník má letos na programu ČFL, třetí nejvyšší soutěž, aty-
pická svým počtem osmnácti účastníků. Ani v jedné sezoně dosud nechyběl 
B-tým Slavie. Jako jediný. Jenomže v příští sezoně tomu tak být nemusí. 
Nejprve ohrožoval účast (nejen) béčka „sešívaných“ v dalších ročnících ČFL 
chystaný projekt samostatné soutěže juniorek, ale její start byl odložen na se-
zonu 2012/13. Pak to byly a nadále jsou jeho vlastní výkony a výsledky. 
Až dosud jen na přelomu milénia byla Slavia B citelně ohrožena sestupem 
do divize, tahle hrozba se ale pro ni letos bohužel po jedenácti letech vrací. 
V tabulce přezimuje s pouhými třinácti body na předposlední 17. příčce.

Slavia B nastřílela v této soutěži celkově 956 branek, k dosažení magické 
tisícovky jí tedy zbývá 44 tref. A takovou jarní kanonádu při své současné 
výkonnosti jen stěží zvládne. 1000. branku vstřelí určitě napřesrok, pokud... 
Pokud se v ČFL zachrání. A kdože dal pětistý gól Slavie B? Byl to obránce 
Tomáš Michal v dubnu roku 2001 proti Semicím. Nejproduktivnější byla 
rezerva červenobílých v sezoně 1996/97, kdy nastřílela 64 branek. Tehdy 
také soutěž pod vedením trenéra Jiřího Šusty vyhrála, jenomže vedení Slavie 
pak přenechalo postup do II. ligy druhému Baníku Most. Pan Šusta oslaví 
v dubnu roku 2011 sedmdesátiny.

KUBR SI CENÍ 
POSTUPU DO PŘEBORU

Velmi úspěšný rok 2010 má za sebou SK Aritma. Už na jaře patřila mezi 
šest mužstev, jež spolu dlouho soupeřila o prvenství v pražském přeboru. 
V konečné tabulce byli sice Vokovičtí „až“ čtvrtí za triem Zličín, Radotín, 
Libuš, hojivou náplastí jim však byl triumf v Teskahor Poháru Pražského 
fotbalového svazu. Ve finále na Vyšehradě zdolali 5:2 ČAFC. Teď má Arit-
ma znovu našlápnuto k prvenství v přeboru, v polovině sezony přezimuje 
na čele tabulky s náskokem jednoho bodu před nováčkem FC Tempo a dvou 
před Duklou B. Nadějné, leč trenér Tomáš Kubr (12. ledna mu bude 37 let) 
si uchovává chladnou hlavu. Nejvíc si prý zatím cení postupu z I. A třídy 
do přeboru, což bylo v sezoně 2005/06.

„Konec soutěže je ještě strašně daleko a bodové odstupy v tabulce jsou 
minimální. Beru to opravdu s chladnou hlavou, protože jsme pouze na úrovni 
našeho bodového plánu, který byl pro podzim 28 až 32 bodů. Pomohl nám 
výtečný vstup do soutěže, patnáct bodů z prvních pěti kol. Naším cílem bylo 
umístění na bedně a nic v tomto směru teď nehodláme přehodnocovat, neboť 
k postupu do divize nás nikdo netlačí. Ale mohu říct, že ho vezmeme v přípa-
dě, pokud to úspěšně dotáhneme až do konce a přebor skutečně vyhrajeme,“ 
řekl kormidelník Aritmy. Za favorita č. 1 ale nyní považuje Duklu B.

PěT PETRŮ JANDŮ 
Od liGy aŽ PO PŘEbOR

Petra Janda. Ano, přesně tohle jméno se vyskytuje nejčastěji mezi praž-
skými fotbalisty: od Gambrinus ligu až po přebor figuruje hned pětkrát hráč 
jménem Petr Janda! Nejznámější je samozřejmě záložník Slavie (narozen 5. 
1. 1987), který má na svém kontě nejen 92 prvoligových zápasů a v nich šest 

vstřelených branek, ale především stříbrnou medaili z mistrovství světa dva-
cítek před třemi a půl roky v Kanadě. Dalším je záložník Bohemians Praha 
(5. 11. 1986), momentálně lídra ČFL. Kmenovým hráčem klubu ze Střížko-
va je i další záložník téhož jména (14. 12. 1991), který ovšem nyní hostuje 
v divizním Meteoru VIII. V Libni to ale nemají s identifikací a registračkami 
snadné, neboť je zde další Petr Janda (17. 11. 1992) ještě v A-dorostu. Nej-
starším z tohoto stejnojmenného kvintetu je brankář Aritmy (6. 11. 1983), 
jenž pochází z Vilémova. Do metropole přišel za prací a v Aritmě se brzy 
prosadil na post jedničky, rád by to ale zkusil i ve vyšší soutěži.

PĚTačTyŘicáTiNy 
NA SILVESTRA

Stanislav Griga, Josef Csaplár, Zdeněk Ščasný a Vlastimil Petržela jsou 
známá či snad dokonce slavná jména fotbalistů a později trenérů, kteří přišli 
do Viktorie Žižkov po Vladimíru Skalbovi. On, v metropoli neznámý muž, 
uspěl. V sezoně 2006/07 přivedl celek z Prahy 3 k postupu ze II. ligy mezi 
elitu. Zato jeho renomovanější následovníci jeden po druhém selhali. Ostra-
vák Skalba, jenž v poslední den letošního roku oslaví pětačtyřicátiny, působil 
devět let u mládeže Baníku, poté přišel do Prahy společně s Pavlem Malurou. 
Ten byl coby hlavní kouč Viktorky v dubnu roku 2006 odvolán a na post 
šéftrenéra povýšil Skalba, aby za další rok dostal na Žižkov nejvyšší soutěž.

Tím si zároveň paradoxně podtrhl stoličku, neboť žižkovské vedení chtělo 
mít v lize trenéra se známým jménem. A to byl fatální tah, protože jak to do-
padlo, je známo. Teď se snaží vrátit Viktorku do ligy Martin Pulpit. A Skal-
ba? Grigovi dělal asistenta a počátkem roku 2008 Žižkov v tichosti opustil. 
„Na práci ve Viktorce vzpomínám nejraději,“ opakuje dodnes. Letošní rok 
věnoval práci s mladeží ve slovenské prvoligové Senici.

PRaŽaNé v ziMNÍ lizE 
NAPRAVUJÍ REPUTACI

Takový propadák týmů z hlavního města jako loni Tipsport zimní liga do-
sud nezažila. Nejvýznamnějšího turnaje v tomto přípravném období u nás 
(a současně i na Slovensku) se loni zúčastnil trojlístek Dukla, Bohemians 
1905 a Žižkov. Ve skupině A však Pražané hezky jeden po druhém podlehli 
Jablonci a nikdo z nich se neobjevil ani ve čtvrtfinále. Letos by to měly na-
pravit dva celky, metropoli totiž reprezentují pouze Bohemians 1905 a Žiž-
kov. Oba se potkají se skupině A, jejímž hostitelem je hřiště UMT ve vršo-
vickém Edenu.

Pražané zatím triumfovali ve čtyřech ročnících, a sice hned v tom pre-
miérovém v roce 1998 Bohemians, o rok později Slavia, v roce 2003 pod 
vedením trenéra Juraje Šimurky druholigový Xaverov a rok nato opět Slavia. 
Od té doby z pohledu Pražanů nic, čekání na zimní triumf trvá už téměř 
sedm let. Na listině vítězů dosavadních třinácti ročníků figuruje plný tucet 
jmen, takže „sešívaní“ zatím jako jediní vyhráli turnaj alespoň dvakrát. Tur-
naj v Edenu vrcholí, a tak lze slávistický areál považovat za domov zimní 
ligy. Z tohoto úhlu pohledu je docela kuriózní anulování výsledků Slavie 
ve dvanáctém ročníku v roce 2009. Domácí totiž odehráli dva ze tří zápasů 
ve skupině jen s rezervou. Přesto – kolikrát v historii fotbalu se asi stalo, aby 
byl vyloučen z turnaje tým, který je jeho hostitelem?!                           (wyl)

1918

mIX

A jde se na věc. Tentokrát jako hlavní rozhodčí (Ulrich uprostřed).
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Prosinec/2010

Jako studentovi zbývá Tomášovi 
dost času na cestování.
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SOUTĚŽ  

nejlepší míč konkurence dolétává 
v rozptylu přibližně 180 centimetrů. 
Z toho vyplývá, že stálost míče Total 
90 Tracer je více než dvakrát větší než 
u konkurence.

 zbylí tři vítězové získávají
 chrániče od Nike.

Hrají s ním již i kluby v předních 
světových soutěžích včetně anglické 
Premier League, italské Serie A a špa-
nělské La Ligy. Je to ten nejpřesněj-
ší míč světa, který pomáhá hráčům 
podávat vyrovnaný střelecký výkon. 
Výsledky testů ukazují, že míč Total 
90 Tracer konstantně zasahuje terč 
o průměru 90 centimetrů, zatímco 

hlavní výhra: 
MÍč NikE TOTal 90 TRacER

Stvořen pro bezkonkurenční přes-
nost a ostrou viditelnost! Na vývoji 
míče T90 Tracer se podíleli nejlepší 
fotbalisté a kluby světa. Technicky 
byl propracován do nejmenších detai-
lů. Výsledkem je míč, který znamená 
výhodu pro hráče na všech úrovních. 

Jak na to?
I v dalších číslech Pražského fot-

balového speciálu budou otištěny 
fotografie ze čtyř kategorií – akce, 
emoce, detail a volná. Každý zájemce 
o cennou výhru si tedy vybere, co bude 
fotit, a pakliže bude se svým záměrem  
spokojen, zašle jej v dostatečné kvalitě 
a nutným označením na PFS (předmět: 
fotosoutěž, pfs@fotbalpraha.cz). Re-
dakce z došlých fotografií vybere vždy 
jednu nejlepší v každé kategorii (z nich 
opět jednu jako celkově vítěznou v da-
ném měsíci) a autory odmění. Jejich 
snímky budou následně otištěny.

FOTOSOUTĚŽ S PFS
Amatérští autoři fotografií zapomněli na ostych, zaslali na PFS své úlovky a následně dostali zaslouže-
né ceny. Navíc se našli už i další odvážlivci, jejichž díla vidíte v tomto vydání. Odměnou jsou opět věci 
od společnosti Nike. A co vy ostatní, zapojíte se také do soutěže?

FOTO měSÍCE

EmOCE
Autor: Marcel Žižka VOLNá  

VÍTěZ AKCE 
Autor: Stanislav Červenka

VÍTěZ VOLNá 
Autor: Veronika Beránková

VÍTěZ DETAIL 
Autor: Jiří Dvořák

Pro další informace a objednávky kontaktujte:
TEAMSTORE s.r.o., www.teamstore.cz, Jan Musel, 603 547 433, info@teamstore.cz
BIZSPORT s.r.o., www.bizsport.cz, Regina Zlámalová, 608 782 178, info@bizsport.cz
PRO TEAMSPORT s.r.o., www.proteamsport.cz, Jiří Maňák, 602 464 017, info@proteamsport.cz
FOOTBALLMANIA s.r.o., Mirza Moulaviová, 724 775 786, moulaviova@footballmania.cz

T90 Premier Team FIFA a T90 Club Team

T90 CUSTOM PREMIER TEAM FIFA

•  Tvar: geometrická přesnost rovnoměrně rozkládá 
tlak pro přesnost a sílu střely nazávisle na bodu 
zásáhnutí míče

•  Povrch: motiv hloubkového tisku zvyšuje viditelnost 
míče a rychlost hry

• Plášť: ručně šitý z odolného polyuretanu
•  Duše: šestikomorová z latexu pro dokonalý odskok 

a zachování tlaku
•  Záruka: 2 roky na pevnost švů a zachování tvaru 

a velikosti 
• ofi ciální míč FIFA (známka FIFA Appoved)
• SC1795-103

1090 Kč 690 Kč

DALŠÍ DUVOD, PROC BÝT HRDÝ NA SVUJ KLUB 

FOTBALOVÉ MÍCE NIKE S LOGEM VAŠEHO KLUBU

T90 CUSTOM CLUB TEAM

•  Tvar: technologie geo-Balanced pro přesnost dráhy 
letu

•  Povrch: motiv hloubkového tisku zvyšuje viditelnost 
míče a rychlost hry

• Plášť: ručně šitý z hrubého odolného polyuretanu
•  Duše: z butylu pro dokonalý odskok a zachování 

tlaku
•  Záruka: 2 roky na pevnost švů a zachování tvaru 

a velikosti 
• SC1793-105

LOGO 
VAŠEHO 
KLUBU

Vysoce odolný přímý potisk s tepelným 

vytvrzením

Minimální počet objednaných míčů je 24 kusů 

(dále pak násobky 24)

Dodací lhůta 60 dní



Sportovní sázky • Poker • Casino

1000 Kč


