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Vážené čtenářky a čtenáři,
 
doba vánočních svátků, klidu a pohody v kruhu rodiny a blízkých je pryč a my všichni jsme 

s kilogramy navíc i bez nich na startu dalšího roku.

Pro aktivní fotbalisty znamená měsíc leden začátek neoblíbené části sezony – zimní přípravu. 
Ten, kdo ji zažil, moc dobře ví, co obnáší. Desítky naběhaných kilometrů, tuny nazvedaného závaží, 
tisíce dalších posilovacích cviků, a to ne vždy v prostředí, které je fotbalistovi příjemné. Po dnech 
volna by ale všichni měli mít dostatek zejména psychických sil, aby se na boje o postup, záchranu 
nebo jen na zápasy pro žízeň nachystali a dril z originálního rukopisu svých trenérů zvládli bez 
zbytečných komplikací a nevolností.

Pro předsedy, manažery, sekretáře a další funkcionáře je začátek roku obdobím, v němž musejí 
připravit mužstva ve všech kategoriích na druhou a mnohem důležitější část sezony. V první řadě 
to znamená horečné shánění peněz pro bezproblémový chod oddílů, lanaření posil v týmech, které 
zatím zaostávají za ambicemi, jež by chtěly naplnit, ale pak i klasické papírování a úředničinu nebo 
chystání klubových prostor pro start tréninků a posléze zápasů.

Jelikož mám stále v živé paměti, o čem tato leckdy mravenčí práce je, držím představitelům 
pražských klubů palce a věřím, že nejen jejich přičiněním se podaří posunout fotbal v Praze zase 
o stupínek výš. Aby tomu tak bylo, připravuje VV PFS a jeho marketingová společnost PFS-marke-
ting, s.r.o., několik novinek, které budeme v průběhu letošního jara postupně představovat. 

A na závěr mi dovolte popřát vám hodně štěstí a nejen sportovní pohody v roce 2011.

Michal Fischer
I. místopředseda PFS
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Co se stalo, že jste přestal v dub-
nu loňského roku hrát?

Den před zápasem mi bylo oznáme-
no, že mám Hodgkinovu chorobu, což 
je onemocnění části bílých krvinek, 
rakovina imunity. Projevuje se vět-
šinou nebolestivým zvětšením uzlin. 
Příčinu nemoci ale lékaři dodnes ne-
znají. V následujícím týdnu po utkání 
na Zličíně jsem nastupoval na chemo-
terapii, proto jsem ihned musel ukon-

čit aktivní hraní. Jsou sice lidé, kteří 
s rakovinou sportovali, třeba Martina 
Navrátilová, ale já to nechtěl moc 
pokoušet. Doktorka mi říkala, abych 
se moc nepřemáhal, bral jsem to jako 
vážnou věc. Chtěl jsem se co nejdřív 
uzdravit.

Nemoc přišla úplně znenadání? 
Jak jste na ni přišel?

Dva týdny předtím jsem chodil 
na vyšetření, když se mi udělala uzlina 
v podpaží. Myslel jsem, že to není nic 
vážného. Když ale nemizela, šel jsem 
k obvodní doktorce. Dnes už vím, že 
to hned poznala, ale nechtěla mě ten-
krát děsit. Absolvoval jsem všechna 
možná vyšetření: biopsii kostní dřeně, 
sono, cétéčko, vyšetření krve...

To muselo být hodně náročné 
na vaši psychiku. Prý jste nemoc ale 
nesl hodně statečně, je to tak?

Snažil jsem se nic si nepřipouš-
tět. Když mi doktorka řekla, že mě 
uzdraví, a já měl reference, že je jedna 
z nejlepších v Česku, tak jsem neměl 
důvod jí nevěřit. Všichni říkají, že je 
to hlavně o hlavě. Když je člověk sil-
ný, tak všechno snáší lépe a lépe se to 
hojí.

Vy se cítíte být takto silným člo-
věkem?

Nejsem typ, který si před něčím 
sedne na zadek. Tak jsem k tomu i při-
stupoval. Když se všechno vyvíjelo 
pozitivně, neměl jsem důvod nějak 
zavrávorat, abych si připouštěl, že to 
dopadne špatně.

Pomohl vám i fotbal? Z různých 
příprav a tréninků jste zvyklý se 
přemáhat.

Myslím, že ano. Hodně lidí říka-
lo, že díky tomu, že jsem celý život 
sportoval, jsem se s tím vypořádal 
lépe než ostatní pacienti. Navíc jsem 
mladý. Někdo zvrací, je to pro něj vel-
ké trápení, já to snášel dobře. Jasně, 
byl jsem unavený, oslabený, ale že by 
mi bylo nějak nevolno, to ne. Dnes už 
s nadsázkou říkám, že to byla taková 
lepší chřipka (usmívá se).

Jak na vaši nemoc reagovalo okolí?
Nejtěžší to samozřejmě bylo pro 

rodinu, ale zvládla to perfektně! Klu-
kům z Čafky jsem to oznámil po zá-
pase na Zličíně. V úterý po utkání 
jsem se byl na tréninku proběhnout 
a ve středu jsem nastupoval na léč-

bu. Docházel jsem do nemocnice, byl 
jsem doma a chodil skoro na každý 
náš zápas. Pomáhalo mi to psychicky, 
mezi klukama je sranda. Takže jsem 
vyloženě neodešel, pořád jsem byl 
na Čafce, ale nehrál jsem. Nebylo to 
sejde z očí, sejde z mysli. Navíc jsem 
nikdy nebyl ten, kolem kterého by se 
točil fotbal na Čafce.

To se vás ale lidé museli často 

ptát, co s vámi je, ne? Dokážu si 
představit, že vás to mohlo docela 
otravovat.

Když jsem to oznamoval klukům 
v kabině, říkal jsem jim, ať to berou 
jako věc veřejnou, že to tak bude pro 
všechny jednodušší, když si to řeknou 
mezi sebou. Já o tom nemám problém 
mluvit, ale kdybych to měl říkat kaž-
dému stokrát zvlášť, bylo by to hlavně 
pro mé okolí otravné. Takhle za mnou 
jen lidi chodili a přáli mi, aby to dobře 
dopadlo.

Když jste tuhle smutnou zprá-
vu oznamoval na Zličíně v kabině,  
musela to být hodně emotivní chvil-
ka, ne?

Kluci věděli, že chodím na nějaká 
vyšetření, ale já si opravdu nepřipouš-
těl, že to bude něco vážného. Vždyť já 
nebyl nikdy pořádně nemocný. Když 
jsem se před zápasem v pátek večer 
dozvěděl diagnózu, volal jsem trené-
rovi, že je to vážnější, než jsme čekali, 
ale že na zápas ještě přijdu a před ním 
si popovídáme. Ráno jsem mu vy-

světlil, co se děje, a dohodli jsme se,  
že to klukům nebudu říkat před výko-
pem. Hráli jsme tenkrát se Zličínem 
o první místo a já si chtěl ten svůj 
poslední zápas užít a samozřejmě 
jsme chtěli vyhrát. Tohle by ovlivni-
lo atmosféru. Ne že by na mně kluci 
byli závislí, ale taková věc s každým 
otřese. Prohráli jsme 2:1, takže jsem 
se rozloučil prohrou.

Co bylo pak?
Všichni viděli, že jsem před zápa-

sem s trenérem mluvil, ale nikdo se 
mě na nic neptal, asi jim ale bylo jas-
né, že se něco děje. Po zápase trenér 

všem řekl, ať ještě zůstanou v šatně, 
že jim něco chceme říct. Pár kluků se 
mě hned ptalo, jestli odcházím (usmí-
vá se). Pak jsem jim všechno řekl 
a chvíli bylo velké ticho. Já sám jsem 
těžko hledal slova, byli to první lidé, 
kterým jsem to kromě rodiny řekl. 
Neměl jsem s tím zkušenost, bylo to 
náročné.

Jak jste se vůbec po zápase cítil 
fyzicky?

Rozhodně jsem se nešetřil, ptal jsem 
se doktorky, jestli mám nějaké omeze-

ní, ale žádné nebylo. Věděl jsem, že 
je to na dlouhou dobu poslední zápas, 
snažil jsem se hrát naplno.

Když vám doktorka řekla popr-
vé diagnózu, myslel jste i na fotbal 
a vaši kariéru, nebo to bylo v tu 
chvíli úplně vedlejší?

Nedá se mluvit o kariéře, jsem 
amatér, fotbal je pro mě hlavně zába-
va. I když je to jeden z mých nejhlav-
nějších koníčků a dělám ho od dětství, 
není to tak, že bych to bral jako závaž-
ný problém. Spíš jsem řešil jiné věci, 
že budu hned muset skončit v práci, 
neměl jsem tenkrát hotovou školu 
a chtěl jsem ji dokončit. Konec na fot-
bale mě mrzel, ale nebylo to hlavní.

Tenkrát jste ale měl docela dob-
rou formu.

Nejsem ten, kdo by to měl hodnotit, 

ale cítil jsem se dobře, po letech pa-
běrkování. Dostal jsem se do rytmu, 
hrálo se mi dobře, víc jsem si dovolil. 
S Honzou Tůmou ve střední záloze 
jsme si sedli. Stejně tak se mi dobře 
hrálo za Mirkem Fišerem v útoku. Ten 
by se na hřišti pro výhru třeba rozkrá-
jel, stejně tak jako právě Honza Tůma 
a většina starších kluků na Čafce.

Trenér Herink dokonce v jednom 
z rozhovorů mluvil o tom, že byste 
právě vy měl nahradit odcházející-
ho střelce Fliegla. Co vy na to?

Já nejsem člověk, který by měl ně-
koho nahrazovat, Míla hrál v útoku, 
byl tam od dávání gólů, potřeboval, 
aby na něj pracoval celý tým. Já jsem 
krajní záložník, jiný typ. Od té doby, 
co odešel, se to u nás rozložilo na víc 
lidí. Gól mohl dát prakticky kdokoliv. 
Na kraji zálohy je každý nahraditelný. 
Já nebyl hráč, který by měl vůdčí roli. 
Aspoň jsem to tak necítil.

Ale právě odcházející Fliegel 
o vás prohlásil, že jste největší jez-
dec přeboru. Zaznamenal jste ten-
hle výrok?

(Směje se) Všichni jsme se tady 
tomu zasmáli. Nevím, kde to vzal, 
jestli to tak cítí, tak mu to vymlouvat 
nebudu, můžu to brát jako kompli-
ment. Je pravda, že nejsem ten, kdo by 
si s míčem moc hrál, spíš jsem se sna-
žil běhat. Myslím, že na tom je krajní 
záložník postavený.

Nepomýšlel jste někdy na vyšší 
angažmá? Jste na Čafce odmalič-
ka?

Já hrál jako malý ve Střešovicích, 
pak jsem šel do Břevnova. Když 
mi bylo devět let, přestěhovali jsme 
se na Spořilov, tak jsem přestoupil 
do Čafky. Měl jsem ale problémy 
s postavou, nebyl jsem moc urostlý, 
možná jsem byl nešikovný, tak jsem 
šel do Vršovic, kde jsem hrál až do do-
spělých. Pak jsem se vrátil na Čafku 
do béčka. Po čase jsem se prosadil 
do áčka. A vyšší soutěž? Každý by to 
chtěl zkusit, ale to bylo spíš dřív. Dnes 
už ty ambice rozhodně nemám. Ne-
chci trávit víkendy na cestách. Kdyby 
mi někdo řekl, ať jdu hrát třeba divizi, 
tak bych poděkoval a odmítl.

Během nemoci mu slezly vlasy a kamarádi si z něj utahovali. Teď už nemohou.

Rok 2010? Jsem rád, že je za mnou, raduje se.

Bum! A je tam. Tryml dokáže být pro Čafku hodně platný.

Největší jezdec v přeboru, i to se o něm říká!

„Nepřipouštěl jsem si, že to dopadne špatně.“

„Nikdy dřív jsem nebyl pořádně nemocný.“

„Doma jsem si odpočinul a dodělal školu.“
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V minulé sezoně patřil k nejlepším hráčům týmu ČAFC Praha, možná i vy jste zaznamenali výborné 
výkony záložníka MARTINA TRYMLA. Jenže 24. dubna 2010 nastoupil naposledy k utkání na Zličí-
ně, pak zmizel z pražských trávníků. Na vině bylo vážné onemocnění, kvůli kterému musel s fotbalem 
ze dne na den skončit. Teď, když překonal nejhorší a chtěl se vrátit, si ale přetrhnul křížový vaz v ko-
leni. „Pokud zase začnu hrát, tak nejdřív za rok v lednu,“ říká 27letý Tryml.

RaKOVINa? POMOHLY 
MI VTIPY SPOLUHRÁČŮ
ROzhOvOR SE zÁlOŽNíkEm ČAFC PRAhA mARTiNEm TRymlEm, kTERý 

hRÁl jEšTĚ PřED ROkEm vE výbORNé FORmĚ, AlE O FOTbAl hO 

NEjDřív PřiPRAvilA vÁŽNÁ NEmOC, A kDyŽ SE UzDRAvil, PřETRhNUl 

Si kříŽOvé vAzy v kOlENi

leden/2011
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Přebor je pro vás tedy strop?
Nevím, jestli je to strop herně, ale 

myšlenkově ano, výš bych hrát ne-
chtěl, fotbal mě neživí.

Co vás vůbec živí?
V průběhu nemoci jsem byl doma 

na nemocenské, která mi skončila 
v prosinci. Jinak dělám konzultanta 
v personální agentuře.

A co jste vůbec dělal osm měsíců 
doma?

Mohl jsem dělat všechno, na co 
jsem se cítil. Dřív jsem byl ve stresu, 

chtěl jsem dodělat školu, pracoval 
jsem na plný úvazek, večer jsem cho-
dil na fotbal. Když jsem onemocněl, 
první měsíc jsem si hlavně odpočinul. 
Taky jsem zakončil studium na České 
zemědělské univerzitě, obor provoz 
a ekonomika. V létě jsem hodně jez-
dil na chalupu, abych nemusel být 
ve městě v těch vedrech, od září jsem 
se těšil, že to celé skončí, protože 5. 
října jsem měl poslední injekci. Jinak 
jsem si užíval volna s kamarády. Člo-
věk se vždycky nějak zaměstná, pořád 
je nějaké zařizování. Od září jsem zase 
začal trénovat, chodil jsem do posilov-
ny, hrál jsem Hanspaulku, snažil jsem 
se dostat zpátky do kondice.

Rakovinu prodělalo několik zná-
mých sportovců, kteří o tom napsali 
knížky. Četl jste nějakou?

Dostal jsem knížku Lance 
Armstronga od kolegů v práci, ale 
přiznám se, že jsem ji ještě neotevřel. 

Od jiného kamaráda mám zase kníž-
ku o těchto nemocech. Asi si je někdy 
přečtu, ale teď jsem nechtěl.

Proč?
Říkal jsem si, že čím méně toho 

vím, tím méně se budu stresovat. Hod-
ně lidí toho dost četlo, a pak měli přes-
ně ty příznaky. Je to hodně psychické, 
čekali, že to přijde, a přišlo to. Já se 
distancoval od lidí s ponurou náladou, 
co si stěžují. Snažil jsem se brát jako 
zdravého člověka, to mi pomohlo. Ne-
chtěl jsem mít zatíženou mysl.

Takže jste na fotbale chtěl, aby 
do vás spoluhráči šili a dělali si z vás 
legraci jako jindy?

Po nikom jsem nic nemusel chtít, to 
přišlo samo (směje se). Bylo to něco, 
co mi pomáhalo. Když mi slezly vlasy, 
přišly hned fórky. Já nejsem ten, kdo 
by se urážel, a taky jsem jim nedával 
nic zadarmo.

Na podzim jste dokonce za ČAFC 
odehrál 13 minut proti Uhříněvsi.

Zkoušel jsem trénovat už v létě, 
ale nešlo to, otékaly mi nohy. Bolel 
mě celý člověk. Odehrál jsem jen po-
ločas v poháru a těch 13 minut proti 
Uhříněvsi. To byla neděle. Pak jsem 
šel v úterý na trénink a na něm jsem 
si přetrhl křížové vazy v koleni, plus 
mi prasknul meniskus a s fotbalem byl 
zase útrum.

To jste docela smolař. V jakém 
stádiu je teď vaše nemoc? Kdyby 
nebylo vazů, tak byste už hrál?

Léčba proběhla a skončila, zatím 
úspěšně. Teď mám rok klid, pak pů-
jdu na CT vyšetření, takže nervózní 
začnu být zase za rok. Na kontroly ale 
budu muset chodit ještě několik let, 
za zdravého mě prohlásí třeba za osm 
let. To mi teď nikdo neřekne. A nebýt 
těch vazů, tak bych už hrál. Měl jsem 
sen, že bychom na jaře mohli vyhrát 
přebor, pak bych skončil. To se nepo-
vedlo, s fotbalem jsem musel kvůli 
nemoci náhle přestat, i proto jsem se 
chtěl vrátit a rozloučit se jinak. Teď 
ale čekám na plastiku vazu, měl bych 
jít na operaci v únoru nebo březnu.

Kdy byste tedy mohl hrát?
Fyzioterapeutka mi říkala, že vaz 

je plnohodnotnou náhradou až za rok. 
Nechci, aby mi prasknul znovu, takže 
vrátit bych se mohl v lednu příštího 
roku. Ale jestli začnu nebo ne, to je 
ve hvězdách.

Co jste vůbec říkal výkonům 
Čafky bez vás?

V minulé sezoně jsme nezvládli ten 
závěr a skončili šestí. Kromě mě ze 
sestavy vypadlo víc kluků. Člověku je 
to líto, jen stojí za klandrem a nemůže 
pomoct. Teď jsou kluci šestí s mini-
mální ztrátou na první Aritmu. Rád 
bych, aby přebor vyhráli a já mohl 
přijít na hodně veselou rozlučku. Ne-
chci klukům křivdit, ale letos to asi 
na první místo v přeboru nebude, na-
hoře ale budou hrát určitě. Můj favorit 
na první místo je Dukla B. Ta má tým, 
který nemá v přeboru co dělat.

Už jste si zvykl na život bez fot-
balu, který teď sledujete jen jako 

divák a ještě minimálně rok se to 
nezmění?

Fotbal mi chybí hodně. Když jsem 
na stadionu a vidím kluky, jak jdou 
na zápas, říkám si, že bych si hned za-
hrál. Člověk se s tím ale musí naučit 
žít. Obecně mi chybí pohyb, jakýkoliv 
sport. I to běhání, ta zimní příprava, 
kterou jsem nenáviděl. Co bych teď 
dal za to, kdybych mohl s ostatními 
vyběhnout a trénovat. Pohyb mi chybí 
opravdu hodně.

Změnila kromě toho nemoc ještě 
něco ve vašem životě?

Nezměnila mě vůbec. I když, asi 
jsem teď víc nad věcí. Neřeším ma-
lichernosti. Snažím se užívat si život 
a těšit se na věci, které přijdou a jsou 
pozitivní. I přesto jsem rád, že je rok 
2010 za mnou.           Radim Trusina

„Už jsem chtěl hrát, ale čeká mě operace kolena.“
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Narodil se 31. října 1983 a v po-
sledních sezonách patřil k oporám 
přeborového týmu ČAFC Praha. 
Předtím prošel v mládežnických ka-
tegoriích Střešovicemi, Břevnovem, 
ČAFC a Vršovicemi. V dubnu 2010 
mu lékaři zjistili vážné onemocnění – 
rakovinu imunity. Proto musel přerušit 
aktivní kariéru. Když se vyléčil a chtěl 
se vrátit, vážně si poranil koleno. Vy-
studoval Českou zemědělskou univer-
zitu, obor provoz a ekonomika. Živí se 
jako konzultant v personální agentuře.

kdo je martin Tryml

Pražský fotbalový speciál sice vy-
chází už od září a pravidelně je zasílán 
na jednotlivé kluby v hlavním městě, 
ale až v období svátků přišel čas, aby 
byl slavnostně pokřtěn. Tradiční sil-
vestrovské derby, jenž sledují každo-
ročně tisícovky diváků, bylo ideálním 
prostředím pro plánovanou akci.

Kameloti rozdávali prosincové číslo 
s dárkem v podobě kuponu na sázení 
příchozím fanouškům fotbalu a časo-
pis poutal pozornost nejen jejich, ale 
i televizních kameramanů. Před výko-
pem hlavního zápasu v rámci silves-
trovského derby oznámil hlasatel křest 
Speciálu a trojice kmotrů slavnostně 
přivítala nový produkt PFS na svět. 
„Barevnému měsíčníku přeji hodně 
spokojených čtenářů a mnoho nových 
témat. Protože to bude znamenat, že 
pražský fotbal přinese spoustu zají-
mavého a určitě nebude nudit,“ řekl 
předseda Dušan Svoboda.

Jelikož u televizních obrazovek 
sledovalo silvestrovské derby kolem 

čtyřiceti tisíc diváků a v Edenu, kde 
se slavnost konala, další tisícovka, je 
jasné, že se Pražský fotbalový speciál 
dostal do povědomí mnoha dalších po-

tenciálních čtenářů, což bylo cílem ve-
dení svazu. Křest v sympatickém pro-
středí za účasti legend pražských „S“ 
bezezbytku splnil očekávání.      (luk)

Stal jste se kmotrem Speciálu. Po-
těší, když vás někdo pozve na podob-
nou akci?

Doteďka jsem sice křtil jen cédéčka 
Anně K. a Kurtizánám, ale když si ně-
kdo vzpomene, potěší to vždycky. Navíc 
teď šlo o fotbal, což je fenomén číslo 1, 
a to je pro mě jedině plus.

Znal jste Pražský fotbalový speciál 
už dříve?

Musím se přiznat, že jsem moc nevě-
děl. Ale to není nic divného, protože je-
diný časopis, který jsem kdy pravidelně 
četl, byl Gól. Ten mi domů chodil jako 
členovi Klubu ligových kanonýrů. K ji-
ným jsem se nikdy moc nedostal. Ale je 
jasný, že jsem po křtu Speciál prolouskal, 
jen mi ho někdo pak vzal v šatně, takže 
jsem ho nestihl dočíst. Ani nevím, kdo 
to byl. Prostě šel na dračku. (směje se) 
     Co byste časopisu popřál?

Aby byl všude, četlo ho co nejvíce 
lidí a aby dále jen vzkvétal!

Loknutí šampaňského v rámci 
křtu vás, zdá se, nabudilo. V silves-
trovském derby jste Slavii nasázel 
hattrick…

Když se něco křtí, mělo by to vyjít. 
Možná ale štěstí bylo i v tom, že mi 
kolega Kohák polil ruku. Kdo ví, třeba 
kdyby mi polil i nohu, tak jsme vyhráli.

Vypadalo to, že vás musel k napití 
přemlouvat. Je to tak?

Říkal jsem, že to není vhodné, když 
je zápas. Ale u podobné příležitosti, jako 
je křest i derby, se loknout musí. Větší 
lok jsem si ale nechal až po zápase. (culí 
se)

Co byste řekl jako trenér profesio-
nálnímu hráči po požití alkoholu před 
zápasem?

Kdyby dal pak tři góly, tak by to 
bylo dobrý.  Ba ne, alkohol samozřejmě 
k profifotbalu nepatří a u mě to teď byla 
otázka slavnostní chvíle a krásně proži-
tých svátků. To se určitě dá tolerovat…  
                    (luk)
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POKŘTĚNO!

AŤ vzkvéTÁ!

PRAŽSký FOTbAlOvý SPECiÁl SlAvil NAROzENí

KMOTR SIEgL:

Předseda Pražského fotbalového svazu Ing. Dušan Svoboda, filmový režisér Jakub Kohák a internaci-
onál Horst Siegl. Tyto tři osobnosti se v rámci silvestrovského derby Slavie a Sparty sešly, aby slavnost-
ně pokřtily časopis, který právě držíte v ruce. A nutno dodat, že akce to byla povedená.

Ještě než se protáhl, aby později 
nasázel do sítě Slavie hattrick, 
stihl HORST SIEGL pokřtít 
náš časopis, který mu později 
v šatně někdo odcizil, takže ho 
nestihl ani dočíst.

Kmotři v akci: Ing. Dušan Svoboda, Jakub Kohák a Horst Siegl.

Ani mráz a teploty pod nulou křest nezastavily. Svoboda i Kohák se pořádně oblékli.

Na hrátky s míčem... ... může Martin na rok zapomenout.

leden/2011

ZaJÍMaVOST

Horst Siegl
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horal v rudém
V předchozích čtyřiadvaceti duelech 

této kategorie se hned šestnáctkrát rado-
vala z vítězství Slavia a za vylepšením 
historické bilance směřovala od úvodu 
i tentokrát. „Dokud nebudeme prohrá-
vat, tak se budu cítit dobře. Letos máme 
vynikající mužstvo a chceme nad Spartou 
vyhrát,“ hlásal už v úvodu zápasu Kuka.

Bylo pod nulou, diváci zůstali za-
chumlaní v teplých bundách a šálách 
a hráči měli punčocháče, tepláky, kulichy 
či rukavice, přesto se našel jeden, který 
všechny přítomné udivoval – Horst Sie-
gl. Ten si po hřišti tradičně pobíhal jen 
tak v trenkách, jako by snad nemrzlo. 

„Hrát v trenkách je lepší než se nabalo-
vat. Já jsem navíc horal a zima mi vůbec 
nebyla. Radši bych ale hrál v kuse, než 
si sedal na lavičku. Ale jelikož mě hřálo 
mládí, byl jsem i tak v pohodě,“ vtipko-
val člen Klubu ligových kanonýrů, který 
se vinou předešlého křtu nestihl pořádně 
rozcvičit, ale i tak stihl dát tři branky.
Ty ovšem na vítězství nestačily a po se-
dmnácté se radovala Slavia. „Určitě by 
bylo hezčí, kdybychom vyhráli, ale my 
jako Sparta si to necháváme na ty zá-
pasy, v nichž jde o body. Tady šlo jen 
o srandu a my to nebereme tak prestižně 
jako slávisti,“ rýpl si do soupeřů dobře 
naladěný Siegl.

Spokojení slávisté
Fakt, že sparťanský kanonýr ne-

mluví jen tak do větru, potvrzoval 
slávista Pavel Řehák, jenž si dokonce 
vysloužil žlutou kartu a pár jeho zá-
kroků rozproudilo krev v žilách ztuh-
lých fandů Letenských.

„Radost udělá každé vítězství, 
a proto jsme rádi, že jsme tenhle 
poslední zápas roku vyhráli. Takže 
nám to samozřejmě zvedlo náladu,“  
radoval se vyhlášený srdcař, nad je-
hož občasným přístupem k tomuto  
klání leckdo kroutí hlavou. „Neznám 
přátelské derby a také já jsem byl ně-
kolikrát faulován,“ usmíval se Řehák, 

jediný karetní hříšník zápasu interna-
cionálů.

K jakémukoliv derby ovšem nějaké 
to jiskření mezi hráči patří, a pokud 
nepřejde únosnou mez, vždy jej oko-
ření. Však také Siegl už slávistům pro 
příští rok vyhrožuje: „Slíbil jsem jim, 
že za rok budeme silnější a dokopeme 
na silvestrovské derby hráče, kteří le-
tos nebyli. Třeba Vráťu Lokvence!“ 
Každé další slavné jméno tradiční 
oslavu zviditelní a jisté je, že i za ne-
celý rok opět budou lidé tleskat pěk-
ným akcím internacionálů, veteránů 
i těch nejmenších fotbalistů…                            
    Lukáš Vrkoč

TRADiCE

Teplota pod nulou, na hřišti zbytky 
sněhu a ledu. Ani to ovšem nezabráni-
lo, aby se v rámci silvestrovského der-
by odehrály plánované tři zápasy.

Nejprve vyběhli ukázat své umě-
ní žáci nejslavnějších českých týmů 
a sem tam sklidili potlesk za pove-
denou akci od pár desítek přítom-
ných diváků, jejichž počet se začal 
násobit v průběhu předkrmu – tedy 
utkání veteránů nad 45 let, do něhož 
naskočil i pětasedmdesátiletý Josef 
Vojta na straně Letenských. „Snažím  
se držet životosprávu a méně kouřím, 
protože abych šel do hrobu zdravý, to 
taky není dobře,“ nabídl až mrazivý 
styl humoru nejstarší hráč derby, kte-
rý stále aktivně chodí hrát nohejbal 
a bowling.

Poklona nejstaršímu
Také nejmladší aktér souboje vete-

ránů, s výjimkou hrající 41letý Mar-
tin Frýdek, nastoupil v rudém dresu. 
„Mám problémy s kyčlemi a jsem moc 
rád, že mě pořadatelé nechali hrát. 
Klobouk dolů před Pepikem Vojtou, 
že je takhle čilý a pořád běhá,“ vyse-
kl někdejší špílmachr Sparty kolegovi 
poklonu.

Ačkoliv o výsledek vůbec nešlo, 
„staříci“ si na hřišti nic nedarovali, 
i když samozřejmě nechyběly ani přá-
telské úsměvy, a nakonec se v mrazu 
rozešli smírně. „Kdybych se nehýbal, 
byl bych jak rampouch. Proto děkuji 
slávistům – hráli dobře a nenechali 
mě ani pořádně vydechnout,“ funěl 
nejlepší hráč na straně Sparty gólman 

Jan Trněný, držíce v rukou dárkový 
koš s ovocem a zeleninou.

Ještě než vyběhli na hřiště hlavní 
aktéři silvestrovského derby – inter-
nacionálové nad 35 let – byl za pří-
tomnosti předsedy PFS Dušana 
Svobody, režiséra Jakuba Koháka, ka-
nonýra Horsta Siegla a láhve šampaň-
ského pokřtěn časopis Pražský fotba-
lový speciál (více se dočtete na str. 5).  
To už se ale na rozmrzajícím place 
v mizícím pachu dýmovnice rozhý-
bávali na straně Slavie například Pa-
vel Kuka, Ivo Ulich nebo Karel Rada 
a na straně Sparty vedle Siegla mj. Jiří 
Novotný, Miroslav Baranek a Michal 
Horňák.

Pozor, pálí Siegl. Slavii dal na konec roku hattrick.

SILVESTROVSKÉ DERBY 
PO PĚTADvACÁTé
SlAvNí SlÁviSTé A SPARŤANi SE OPĚT SEšli 
Na UMĚLÉ TRÁVĚ V EDENU

DERBY OKEM FOTOgRaFa

Plejáda slavných borců, kteří teprve nedávno pověsili kopačky na hřebík, v čele s Kukou, Sieglem 
a dalšími, stejně jako veteráni nad 45 let a nadějní žáčci bavili diváky u přenosu v České televizi i pří-
mo v Edenu. Hrálo se už pětadvacáté silvestrovské derby pražských „S“.

XXV. TIPSPORT
SILVESTROVSKÉ DERBY 2010

NIOSPORT Agency a.s. děkuje svým partnerům

Silvestrovský zápas měl jako vždycky náboj.

Příležitost předvést své umění měli nejmenší… … hvězdy nedávné minulosti ověnčené mnoha úspěchy… … i veteráni, kterým bylo už dávno padesát let!
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zimní turnaj na vyšehradě
Účastníci: Kunice / Viktoria Žižkov 
/ Mladá Boleslav / SK Kladno / Loko 
Vltavín / Králův Dvůr / Dukla Praha  
/ Bohemians 1905 / Vyšehrad / Vikto-
ria Plzeň / Vlašim / Velim

memoriál jiřího kolína 
na meteoru
Účastníci: Admira / Motorlet / Blša-
ny / Zápy / Meteor B / Uhelné sklady  
/ Meteor A / Čelákovice / Štětí / Bran-
dýs-Boleslav / Dukla B / Bohemians 
Praha B

Weber Cup i 
na Aritmě a Radotíně
Účastníci: Skupina Aritma 
Aritma / Dukla B / Střešovice / Zličín / 
Tempo / Motorlet dorost 

Skupina Radotín
Radotín / Motorlet B / Řeporyje / 
Zbraslav / Hvozdnice / Slivenec

Weber Cup ii na Aritmě
Účastníci: Bílá Hora / Řepy / Tucho-
měřice / Mníšek / Zbuzany / Č. Újezd  
/ Nusle / Lety / Suchdol

Teskahor Cup ve štěrbohlech
Účastníci: Kunratice / ČAFC / Loko 
Vltavín / Cholupice / Štěrboholy / Hra-
dištko / Kyje / Dobřichovice / Libuš  
/ Újezd nad Lesy / Hřebeč / Dolní Po-
černice  / Vršovice / Podolí  / Horní 
Měcholupy / Týnec nad Sázavou

zimní turnaj ve Střešovicích
Účastníci: Košíře / Střešovice dorost  
/ Velká Černoc / Olymp Praha / Sta-
tenice / ČZU Praha / Malá Hraštice 
/ Střešovice B / Střešovice C / Velké 
Přílepy / Čechie Smíchov / Krňany 

memoriál Petra merty na zličíně
Účastníci: Zličín B / Hostivice / Líteň 
/ Braník – dorost / Horoměřice / Řepy 
/ Zličín – dorost / Roztoky

zimní turnaj v Satalicích
Účastníci: Satalice / Radonice / Ad-
mira B / Třeboradice / Měšice / Újezd 
nad Lesy B / Kbely

Fotoškoda Cup na kačerově
Účastníci: Jesenice / Kačerov A  
/ Braník / Sparta Krč / Dolní Měcho-
lupy / Hostivař / 1999 Praha / Modřa-
ny / Troja / Lipence / Vykáň / Chodov  
/ Lochkov / Kačerov B / Sparta Krč B 
/ Libuš dorost

STaRŠÍ DOROST

zimní turnaj meteoru
Účastníci: Meteor / Horní Měcholu-
py / Motorlet / Brandýs-St. Boleslav  

/ Admira / Meteor B / Dukla / Vršovice  
/ Junior Praha / Bohemians Praha

MLaDŠÍ DOROST

O. T. E. C. Turnaj motorletu 
a zličína
Účastníci: Motorlet / Tempo / Junior 
/ Bohemians / Libuš / Stodůlky / Cho-
dov / Zbraslav / Motorlet B / Meteor 
/ Admira / Zličín / Střešovice / Kablo 
Kladno / Přední Kopanina / Roztoky

STARší ŽÁCi

zimní turnaj na PSk Union
Účastníci: PSK Union Praha / ČAFC 
Praha / Junior / Újezd nad Lesy / Vik-
toria Žižkov / Vršovice / Kunice / Dol-
ní Břežany

Eurovia Cup 
– Turnaj motorletu a zličína
Účastníci: Motorlet / Střešovice B 
/ ČL Beroun / Sparta ženy / Libuš  
/ Loko Vltavín / Kladno / Meteor B  
/ Střešovice B / Kladno / Zličín / Řepy 
/ Slavia juniorky / Stodůlky

zimní turnaj na Admiře
Účastníci: Junior Praha / Tempo / Vel-
ký Borek / Dukla B / Říčany / Český 
Brod / Vyšehrad / Sparta dívky / Bohe-
mians Praha A+B / Admira A+B

mlADší ŽÁCi

zimní turnaj na PSk Union
Účastníci: ČAFC Praha / PSK Union 
Praha / Újezd nad Lesy / Český Brod  
/ Viktoria Žižkov / Dolní Chabry  
/ Tempo / Kunice

zimní turnaj meteoru
Účastníci: Meteor A / Kladno / Dukla 
A / Benešov / Admira A / Slavia dívky 
/ Říčany / Ústí nad Labem / Motorlet  
/ Rakovník / Motorlet B / Litoměřice  
/ Tempo / Bohemians Praha / Hovorčo-
vice / Admira B / Loko Vltavín / Vršovi-
ce / Dukla B / Brandýs-St. Boleslav

zimní liga braník
Účastníci: Střešovice / Podolí / Braník 
/ Příbram / Dolní Chabry / Povltavská 
akademie / Benešov / Viktoria Žižkov 
/ Braník B / Sparta / Motorlet

98 leden/2011 Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla pro Prahu
 a partner Pražského fotbalového svazu

Koho nehřeje fotbal, 
 toho zahřejeme my

KaM VYRaZIT?
FOTBaL V PRaZE BĚHEM ZIMY:

Tak jako každý rok, i letos se na území hlavního města Prahy  
hraje několik dlouhodobých a velmi zajímavých zimních turna-
jů. Zde vám přinášíme jejich přehled i s účastníky. Podrobnosti  
o jednotlivých turnajích najdete na internetových stránkách  
pořádajících klubů.

Hřiště budou na turnaje připravena, i když napadne další sníh.

Už i pražský fotbalový přebor má svého 
generálního partnera a sponzora, jak je to 
obvyklé na vyšších úrovních. Pokud jste 
to ještě nezaznamenali, od listopadu loň-
ského roku nese oficiální název Pražská 
teplárenská přebor mužů podle společ-
nosti Pražská teplárenská. Ta se zabývá 
hlavně výrobou tepelné a elektrické ener-
gie, z hlediska počtu provozovaných zaří-

zení je jednou z největších teplárenských 
společností v České republice. Aktivity 
společnosti jsou soustředěny na oblast 
hlavního města Prahy a přilehlých oblas-
tí, i proto si vybrala právě nejvyšší praž-
skou fotbalovou soutěž.                  (red)

Přebor má nového partnera

TURNaJE
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TRÉNINK

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

Rychle zakonči střeleckou pozici
Cílem tohoto herního cvičení je vypěstovat u hráčů snahu co nejrychleji si vy-

tvořit střeleckou příležitost a následně úspěšně zakončit vyrovnanou herní situa-
ci 3:3. Od hráčů vyžadujme maximální úsilí při pokusu o získání míče a rychlý 
přechod do finální části akce. Herní cvičení je v závislosti na věkové kategorii 
a konkrétním cílu tréninkové jednotky vhodné zařadit do hlavní části tréninkové 
jednotky. Cvičení zvládnou již hráči týmů přípravek.

Popis herního cvičení:
 herním prostorem jsou přibližně 2/5 hrací plochy
 dvě přenosné branky čelem k sobě ve vzdálenosti 30–40 metrů
 cvičení je minimálně určeno pro:

 a/ 2 brankáře
 b/ 12 hráčů do pole
 tým je rozdělen na dvě barevně odlišená, stejně početná družstva
 v každé brance chytá brankář, po jednom z každého mužstva
 každé z družstev vytvoří tři stejně početné zástupy, 

 stojící za vlastní brankovou čarou
 zástupy stojí tak, aby dva byly na vzdálenější straně, 

 než rozehrává trenér akci
 jeden stojí na straně branky bližší k trenérovi
 cvičení se účastní vždy první hráči z každého zástupu
 vytváří tak situaci tři na tři (3:3)
 trenér ze strany uprostřed hřiště přihrává míč
 po dotyku míče startují pro míč první hráči ze zástupů
 snahou hráčů, kteří získají míč, je v co nejkratším čase připravit 

 si střeleckou pozici a celou akci zakončit
 trenér stanoví maximální časový limit, do kdy musí tým akci zakončit
 limit je stanoven na 15, 20, 30 vteřin
 po skončení akce se hráči zařadí na konec zástupu a akce se opakuje

Trenérské poznámky:
 cvičení může proběhnout bez brankářů na malé branky
 hráči mají omezený počet doteků (6, 10, 12) na zakončení akce
 hráči startují pro míč z různých pozic (sed, leh, ...)

Tři na tři 3x jinak   
Cílem herního cvičení je naučit hráče řešit situaci 3:3 v bezprostřední blízkosti 

branky, a to jak z ofenzivního, tak defenzivního pohledu. Bránící hráči mají tři 
možnosti jak akci zahájit, útočící hráči se musí přizpůsobit tomuto rozehrání akce 
a prosadit se proti trojici obránců. Bránící hráči se snaží o konstruktivní odebrání 
míče a vlastní zakončení. Herní cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jed-
notky, zvládnou ho hráči věkové kategorie mladších žáků, případně vyspělé týmy 
přípravek. Při menším počtu hráčů je třeba přiměřeně zatěžovat hráče, kteří jsou 
zapojení do cvičení. 

Popis herního cvičení:
 herním prostorem je prodloužené pokutové území
 hloubka pole je 40–45 metrů
 na koncových čarách jsou umístěny branky
 cvičení je určeno pro:

 a/ dva brankáře
 b/ 6–18 hráčů do pole
 do každé jednotlivé akce se zapojuje šest hráčů do pole a dva brankáři
 rozestavení hráčů je patrné z obrázku, pro oba dva týmy je stejné
 pouze jeden z hráčů bránícího týmu má míč
 brankáři chytají v brankách
 dvojice hráčů stojí na brankové čáře
 jeden z hráčů stojí ve středu pole
 hráč s míčem má tři možnosti jak akci zahájit:

 a/ dlouhou přihrávkou
 b/ naražením o středového hráče a dlouhou přihrávkou
 c/ přihrávkou na druhého krajního a přihrávkou na soupeře
 o tom, jakou variantu si hráči vyberou, rozhodují pouze oni sami
 ve chvíli, kdy míč přejde polovinu, se do akce zapojují útočící hráči, 

 kteří se snaží přijmout míč a prosadit se v situaci 3:3
 bránící hráči, kteří rozehrávali, aktivně soupeře napadají
 snaží se o konstruktivní odebrání míče a vlastní zakončení
 akce končí míčem v zámezí, brankou, faulem nebo střeleckým pokusem
 po skončení akce dochází k výměně hráčů

Trenérské poznámky:
 cílem je dát bránícím hráčům možnost třikrát jinak rozehrát 

 herní cvičení a dostat útočící tým pod tlak
 lze různě manipulovat s velikostí hrací plochy
 přihrávky na polovinu soupeře jdou buď vzduchem, nebo po zemi
 akce končí v časovém limitu 15, 20, 30 vteřin

hra 3:3 na 4 branky se 6 narážeči 
Cílem průpravné hry je naučit hráče řešit opakující se mikrosituace 3:3 s využi-

tím narážejících spoluhráčů. Po útočících hráčích s míčem požadujeme přímočaré 
řešení, po hráčích bez míče pak dobrý výměr místa a neustálou cirkulaci v prosto-
ru. Bránící hráči se musí pokusit zabránit průnikové přihrávce, případně zachytit 
náběh útočícího hráče, musí se pokoušet o tlak na hráče soupeře, který má v držení 
míč. Dnešní hru můžeme zařadit do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednot-
ky. Můžeme ji použít v herně-kondičním kruhovém tréninku, stejně tak se jedná 
o cvičení vhodné do letní nebo zimní přípravy.

Popis herního cvičení:
 herním prostorem je obdélník o rozměrech 20x30 metrů
 na každé koncové čáře jsou postaveny dvě branky
 velikost jedné branky je jeden metr
 branky jsou postaveny téměř v rozích herního prostoru
 hra je určena pro 12 hráčů do pole:

 a/ šest aktivně zapojených hráčů 
 b/ šest pasivně zapojených hráčů
 hráči jsou rozdělení na čtyři týmy po třech (2x 3:3)
 uvnitř hrací plochy se odehrávají mikrosituace (3:3)
 trojice hráčů stojí rovnoměrně rozestavená na útočné polovině
 narážeči nevstupují do hrací plochy, mají pouze jeden dotek
 nesmějí si mezi sebou přihrávat, ale pouze narážet hráčům ve středu
 hráči týmu držícího míč se snaží o zakončení do jedné z branek:

 a/ vyřešením individuálního souboje 1:1 nebo 1:2
 b/ kombinací se spoluhráčem a vyřešením situace 2:3
 c/ naražením o hráče v zámezí a náběhem za obránce
 bránící hráči se snaží zabránit vstřelení branky
 současně se pokouší o konstruktivní odebrání míče a vlastní vstřelení branky
 po skončení jednoho intervalu zakončení si týmy mění pozice

Trenérské poznámky:
 branky lze dosáhnout pouze po naražení o hráče v zámezí nebo prvním dotykem
 před vstřelením branky se všichni hráči musí dotknout míče
 hráči musí branku vstřelit prvním dotykem

hra 3:3 se 6 nahrávači na 2 branky s brankáři
Cílem průpravné hry je naučit hráče, kteří mají míč pod svou kontrolou, úspěšně 

řešit početně výhodné situace na relativně malém prostoru v co nejkratším čase, pře-
devším pak s pomocí nahrávačů na obvodu hrací plochy. Soupeř bez míče se pokouší 
o maximálně možný presink v prostoru rozšířeného pokutového území. Při případ-
ném konstruktivním odebrání míče se napadající hráči okamžitě pokouší o zakončení 
do libovolné branky. Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, dopo-
ručena je pro starší žákovskou kategorii, vhodnější však je pro dorostenecké týmy 
a dospělé. Ideální organizací je intervalová metoda. 

Popis průpravné hry:
 prostorem je prodloužené pokutové území
 hloubka území je 20 metrů
 hra je určena celkem pro 14 hráčů:

 a/ šest hráčů do pole aktivně zapojených
 b/ šest hráčů do pole aktivně odpočívajících
 c/ dva brankáře
 hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 6:6
 na vlastní hrací ploše je poměr hráčů:

 a/ 3:3 hráči do pole (červení x žlutí) b/ dva brankáři
 mimo plochu stojí rovnoměrně rozestavěno šest nahrávačů
 nahrávači stojí rozestavení podle obrázku
 nahrávači mají počet doteků omezený na jeden
 hráči v poli nemají počet doteků omezený
 každou akci zahajuje vždy jeden z nahrávačů
 nahrávač přihrává na libovolného hráče týmu držícího míč
 hráči s míčem se s pomocí nahrávačů pokouší o udržení míče
 napadající hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
 po odebrání míče okamžitě zakončují do libovolné branky
 další akci zahajuje libovolný nahrávač
 v průběhu celého intervalu vždy jeden tým drží míč, druhý pak napadá
 hru je vhodné organizovat intervalovou metodou
 po intervalu dochází k výměně aktivních a pasivních hráčů

Trenérské poznámky:
 hra je pro hráče extrémně kondičně náročná
 je třeba dodržovat maximální délku intervalu zatížení v poměru 

 s intervalem odpočinku
 je možno manipulovat s velikostí hrací plochy (zvětšit x zmenšit)
 hru je možno udělat ještě náročnější, když brankáři mají počet 

 doteků omezený na jeden
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Pokud nechcete, aby se tréninky ve vašem klubu staly pro hráče rutinou, přináší vám Pražský fotbalový 
speciál další díl inspirace. Po cvičeních zaměřených na trénink držení míče a zakončení po kombinaci, 
které jste si mohli najít v minulém čísle, nabízíme čtyři cvičení a průpravné hry na řešení mikrosituací 
3:3, které lze využít jako herně-kondiční přípravu na zimní pauzu. 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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To se opravdu nečekalo. „Máme 
za sebou velmi dobrou podzimní část 
sezony se ziskem devětadvaceti bodů, 
což je dokonce srovnatelné s podzimem 
o rok dříve ještě v I. A třídě. A pokud už 
máme tolik, budeme chtít ještě víc,“ říká 
mnohoznačně kouč Tempa Libor Kol-
ler, bývalý stoper Českých Budějovic, 
Drnovic, Liberce, Slavie a Bohemians. 
Co ale v tomto případě znamená víc? 
Už jen 1. místo. Že by to tedy avizovalo 
snahu o další postup do divize? Zatím to 
asi nebude tak horké, vedení klubu za-
ujímá střízlivý postoj. A ostatně i podle 
trenéra to bude ještě nějaký čas trvat.

„Po skončení minulé sezony se Tem-
po na všech úrovních zařadilo mezi 
nejlepší pražské týmy – do městského 
přeboru. Jakkoliv nás ale kompletní 
přeborová příslušnost těší, neženeme se 
jen za výsledky a neplánujeme tak brzy 
útok na divizi,“ chladí předseda klubu 
Jiří Trunečka velký optimismus. Ten je 
znát zejména z ankety na tempáckém 
webu, kde fanoušci většinou tipů proro-

kují skutečně postup. Možná i proto, že 
celek červenožlutých má na svém kon-
tě jen dvě podzimní porážky, od béček 
Dukly a Meteoru.

boj o návrat
Příchod současného kouče předloni 

v lednu, tedy přesně před dvěma roky, 
byl veskrze šťastným tahem. Koller byl 
v té době asistentem Daniela Šmejkala, 
trenéra béčka Slavie v ČFL. Rozhodl 
se ale pro „sešup“ o tři soutěžní patra 
níž. A dosavadní kouč Tempa Václav 
Nechvíla se přesunul na post asistenta.

„Libor Koller k nám přišel v době, 
kdy se mužstvo po sestupu z přeboru 
nacházelo u dna tabulky i v I. A třídě, 
ačkoliv mělo bojovat o návrat. Nesnad-
ného úkolu se chopil na základě dopo-
ručení Lukáše Michla, trenéra tempác-
kých přípravek a spoluhráče z malé 
kopané. Přestože v úvodu své mise s tý-
mem nejprve klesl na samé dno tabulky, 
Tempo pod jeho vedením vybojovalo 
konečné páté místo a v další sezoně již 

s přehledem postoupilo do přeboru,“  
zrekapituloval spokojeně Trunečka.

Klub ze Lhotky, to ale nejsou jen 
muži a pak dlouho nic, ba právě nao-
pak. Včetně staré gardy se totiž může 
pochlubit dohromady devatenácti(!) 
týmy, z toho šestnácti mládežnickými. 
Například přípravek je hned sedm. 
Pro ty nejmenší je tu fotbalová školka 
pro děti předškolního věku.

„FC Tempo Praha v současné době 
tvoří bezmála čtyři stovky aktivních 
fotbalistů. Co do velikosti hráčské 
základny se tak řadíme mezi největší 
pražské kluby, a to včetně těch prvoli-
gových. Do jisté míry se v tomto počtu 
odráží nejen poloha klubu na pomezí 
Lhotky a Modřan, ale především klu-
bová filozofie – snaha dopřát mladým 
možnost sportovního vyžití a fotbalo-
vého růstu v dobrých podmínkách,“ 
vysvětluje Trunečka. „Jde nám také 
o to, abychom Tempo v pražském fot-
balu daleko víc zviditelnili,“ doplňuje 
Koller.

UmT jako přání
Už z těchto plánů, jež nezůstávají 

pouhými vizemi, ale daří se je apliko-
vat v praxi, je patrné, že reprezentant 
rozlehlé Prahy 4 se může věnovat 
i dlouhodobější strategii. Posledních 
sedm či osm let usiluje o splnění dvou 
cílů, které jsou přitom úzce spojeny. 
„Ze sportovního hlediska jde o snahu 
navázat na výsledky let devadesátých, 
kdy Tempo platilo za baštu mládežnic-
ké kopané. V obecné rovině je to pak 
touha vytvořit dobře fungující klub. 
Výchozí podmínky přitom nebyly snad-
né. Synonymem Tempa bývalo škvá-
rové hřiště, na němž hrálo minimum 
dětí. Například v kategorii přípravek, 
kde máme dnes téměř sto padesát fot-
balistů, nás dříve reprezentoval jediný 
tým,“ vzpomněl klubový boss.

Nejde jen o samotný hráčský „ma-
teriál“. V uplynulých letech se totiž 
podařilo vybudovat nové travnaté hřiš-
tě a menší tréninkové hřiště s umělou 
trávou a osvětlením, rozšířit budovu 
šaten a realizovat další stavební úpra-
vy v areálu. Byť hotovo, jak na Lhotce 
pevně věří, ještě není – přáním zůstá-
vá velké hřiště s umělým trávníkem. 
Zlepšené podmínky nicméně i tak 
přivedly na Tempo nejen spoustu dětí, 
ale i kvalitní trenéry.

„Bude-li fungovat spolupráce vede-
ní klubu, trenérů a vedoucích, podaří-
li se udržet a rozvíjet zázemí, vítězství 
logicky přijdou. Jednotlivá mužstva 
mají v rámci klubu stejné podmínky, ať 
už jde o hřiště, dresy, rozpočet na zim-
ní přípravu a turnaje. Žádný tým není 
protěžován, takže nelze očekávat, že 
by na úkor třeba žáků Tempo posilo-
valo mužstvo dospělých ve snaze po-
stoupit do divize. Pokud o ni budeme 
usilovat, pak to musí být v první řadě 
výsledek schopností vlastních hráčů, 
kvalitní práce s mládeží a dobrého 
fungování celého klubu,“ dodává Tru-
nečka. Klub navíc pořádá každoročně 
tři sportovní odpoledne pro děti nebo 
vlastní ples. Ke každému utkání mužů 
vychází barevný program a ve fansho-
pu si lze vybrat z mnoha klubových 
suvenýrů.

Jak se zdá, na Lhotce za to vzali, 
navzdory všeobecně stále těžším eko-
nomickým podmínkám, za správný 
konec. Nezbývá než popřát, aby v této 
práci vytrvali. Přinese to prospěch ne-
jen Tempu, ale potažmo i pražskému 
fotbalu.                   (wyl)

Teď ale „střížkovská Bohemka“ hraje 
zase ČFL a návrat do skutečně vlastního 
prostředí jí jde k duhu. Na podzim vyhrá-
la doma všech osm zápasů a na čele ta-
bulky přezimuje s rekordním náskokem 
17 bodů.

Vzhledem k tomu je dost pravděpo-
dobné, že na jaře si mužstvo trenéra Ja-
romíra Jindráčka vybojuje postup do II. 
ligy. Zelenobílí by ji hráli samozřejmě 
nejraději doma, stadion ale nesplňuje 
druholigové parametry. „Zatím provádí-
me vyměřování hřiště, aby splňovalo pře-
depsané normy. Budeme jej muset rozší-
řit na délku zhruba o pět metrů a na šířku 
o čtyři metry,“ tvrdí sekretář Bohemians 
Praha Vladimír Rosenberger.

hřiště ze 60. let
Na stadionu však musí být např. i pat-

náct set sedaček pro diváky. Nemluvě 
o potřebném zázemí pro hráče, rozhodčí 
atd. „To už tady ale je hotové, kabiny byly 
zhruba před rokem plně zrekonstruovány. 
Chybí jen místnost pro dopingové zkouš-
ky,“ říká 43letý správce hřiště Luboš 
Votýpka, který to jako fotbalista dotáhl 
do krajského přeboru v dresu Spartaku 
Počátky.

Hlavní hřiště, jež leží na pomyslné 
hranici Střížkova a Letňan, se začalo 
budovat v září roku 1980 a hotovo bylo 
o dva roky později. Mezitím začala i vý-
stavba tribuny, jež byla dokončena v pro-
sinci 1983. Současné vedlejší hřiště, kde 
je umělý trávník, ale bylo otevřeno již 
v 60. letech. Tehdy jako škvárové.

„Vše se budovalo v akci Z a brigá-
dami. Tehdy to byla pro nás, klub TJ 
ČKD Kompresory, náhrada za staré 
hřiště na Proseku. V otevíracím zápase 
si tu s námi zahráli reprezentanti v čele 
s Kvašňákem,“ vzpomíná Jaroslav Voj-
těch, předseda SK Prosek Praha.

Tento klub je nástupcem TJ ČKD 
Kompresory a právě díky lidem, jako 
je pan Vojtěch, se má čile k světu. Vo-
lejbalisté a basketbalistky Proseka hra-
jí I. ligu, což je v obou těchto sportech 
druhá nejvyšší soutěž. A to je vlastně víc 
než fotbalisté v ČFL. Jejich domovem je 
tělocvična v areálu, kde tvoří působiště 
fotbalistů Bohemians Praha a ostatních 

sportů pod hlavičkou Proseka jeden spo-
lečný celek.

Areál se kromě dvou fotbalových 
hřišť může pochlubit i dalšími sporto-
višti pod širým nebem pro tenis, volej-
bal i nohejbal. V tělocvičně pak působí 
kromě volejbalistů a basketbalistek i od-
díly badmintonu a gymnastiky. To ale 
není vše. „Máme tu i Sport pro všechny 
a Sport tělesně postižených. Celkově má 
SK Prosek osm stovek členů,“ počítá jeho 
předseda a ještě na jednu událost si vzpo-
mene: „Měla tady dojezd i jedna etapa 

cyklistického Závodu míru. Bylo to hned 
u našeho areálu, jen už přesně nevím, 
ve kterém roce.“

Dva na všechno
Fotbalisté Bohemians Praha mají cel-

kem deset týmů. „Jen jeden z nich však 
využívá hlavní travnaté hřiště, a sice A-
tým mužů, nepočítám-li srpnový turnaj 
mládeže. Ostatní hrají i trénují vedle 
na umělce, to jest béčko mužů, tři týmy 
dorostenců i žáků a dvě přípravky,“ pro-
zrazuje Votýpka, jenž přišel na Střížkov 
s ročními správcovskými zkušenostmi 
z Xaverova. Ve svém současném pů-
sobišti pracuje dva a půl roku a od loň-
ského srpna je jeho kolegou o dva roky 
mladší Martin Jalovec. Na starost mají 
obě fotbalová hřiště včetně jejich okolí, 

praní a sušení prádla i běžné údržbářské 
práce na tribuně a v jejích útrobách.

„Někdy tady bývám třeba až do devíti 
hodin večer, protože tu občas na umělce 
trénuje i SK Zeleneč. Naštěstí se teď už 
můžeme vystřídat, když jsme tu dva,“ říká 
Votýpka.

Bohužel kauza Bohemians sem zasa-
huje občas při zápasech mládeže. A to je 
vůbec nejhorší. Lidé různých charakterů 
zde odhalují své nitro. „Rodiče hráčů 
od soupeřů našim mladým klukům spros-
tě a vulgárně nadávají. Jen proto, že hra-
jí za Bohemians Praha. Jednou se tu do-
konce na umělce při zápase s Bohemians 
1905 strhl mela,“ prozrazuje Votýpka.

Dlužno dodat, že B-tým Bohemians 
Praha hraje většinu domácích utkání pře-
boru na trávníku v Březiněvsi.        (wyl)
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Po čtyřech letech diváci znovu zaplňují stadion na Střížkově. Anebo na Proseku, jak říkají místní. 
Předtím se zdejší tým stěhoval z jednoho azylu do druhého, nejprve do Horních Počernic, pak na Vik-
torii Žižkov a odsud na Strahov. Ostatně ani nebylo zbytí, spolu s tím, jak mužstvo po přejmenování 
z FC Střížkov na Bohemians Praha vystoupalo z amatérské sféry českého fotbalu až mezi její elitu, 
stoupaly nároky i na domácí prostředí.

FC Tempo Praha

Založena: 1928
Vývoj názvu klubu: S.K. Lhotka, 
Olympia Praha XV, S.K. Lhotka, 
A.F.K. Zátiší, Sokol Lhotka, TJ 
Tempo Praha, FC Tempo Praha
Současnost: pražský přebor
Počet týmů: 19 (dospělí 2, dorost 
3, žáci 4, přípravka 7, předpříprav-
ka 2, stará garda 1)

Stadion Fk bohemians Praha

Adresa:  Lovosická 559, 
 Praha 9
Dopravní spojení: metro trasa C, 
stanice Střížkov a pěšky cca 400 m 
Výstavba: dokončen 4. říijna 1982
Počet hřišť v areálu: dvě fotba-
lová, jedno hlavní s travnatou plo-
chou, druhé s umělým trávníkem, 
dále pět kurtů na tenis, dva na vo-
lejbal, jeden na nohejbal a dvě dět-
ská hřiště
Kapacita: tribuna 920 diváků  
a dále okolo hřiště k stání místo pro 
cca dalších nejméně 300 diváků

Největší překvapení podzimní části pražského přeboru? Fanoušci z metropole, kteří chodívají na nižší 

soutěže, odpoví bez váhání: FC Tempo. Nováček soutěže ze Lhotky přezimuje na senzační stříbrné 

příčce, navíc s odstupem jediného bodu za vedoucí Aritmou.

KOMPLETNĚ V PŘEBORU DRUHÁ LIga 
ZNaMENÁ ÚPRaVYTEmPO jE PODlE POČTU ČlENů PRAŽSkým vElkOklUbEm

Po období úpadku dnes už zase na Julisce zažívají radost.
Návrat na Střížkov přinesl Bohemians Praha štěstí. 
Využívat mohou hned dvě hřiště v jednom areálu.

leden/2011

HISTORIE

Radost ze zkompletování přeborové účasti Tempa měli hráči A-týmu mužů ohromnou.

Na tribunu se vejde 920 lidí.

AREÁl NA STříŽkOvĚ OTEvíRAli REPREzENTANTi



Ono je ovšem toho spojení fotbalu 
s učením celkově víc, než by se zdálo. 
Do hodin i na tréninky se musí pečlivě 
připravovat. Co je těžší? „Ve škole jde 
o stereotyp, protože se učení věnuji už 
nějaký ten pátek a témata jsou v mých 
předmětech stejná. Spíše jde o to najít 
inovace a perličky, které žáky zajímají 
nejvíc. Trénink je oproti tomu kreativ-
nější. Nemusí se opakovat, může se dál 
a dál rozvíjet. Nových cvičení je ne-
přeberné množství, do toho se objevují 
nové trendy, i proto je fotbal pestřejší,“  
srovnává Karel Svoboda.

Dostat do hlavy učivo i taktiku je ob-
čas nerozlousknutelným oříškem. U fot-
balu je to ovšem o trochu jednodušší. 
„Kluci, které trénuji, se hraní věnují už 
léta a nejsou to žádní nazdárci, takže 
s nimi problém není,“ nabízí další po-
rovnání kouč.

hrálo se, nezkouším!
Sedět v 9. A benešovské základky 

v Jiráskově ulici se občas vyplatí i bez 
nervů. Místní třídní učitel totiž někdy 
nezkouší. A to z fotbalových důvodů! 
Špitalo se sice, že po vyhraném důleži-
tém zápase mohou mít hráči díky jeho 
dobré náladě klid, pravda je ale nakonec 
trochu jiná. „První zápas sezony jsme 
hráli s Meteorem a byl hodně důležitý. 
Já na něj šel lehce nachlazený a nervóz-
ní a v rámci pokynů, pokřikování a bo-
jového pokřiku jsem přišel o hlasivky. 
V pondělí jsem proto ve tříde jenom sípal 
a využíval počítačové techniky. A ano, 
nezkoušel jsem,“ netají úsměvnou his-
torku, kterou by si deváťáci jistě rádi 

ihned zopakovali. Opačně to nefunguje, 
neúspěchy nechává trenér Újezdu po zá-
pase v kabině.

Přestože kopal za Slavii, fandí Svo-
boda Spartě, a i to může být pro jeho 
žáky malinkatou výhodou. Stačí si vzít 
rudý dres nebo jinou proprietu a může se 
stát, že jej učitel při zkoušení přehlédne. 
„Neměl bych to říkat, ale určitě mi bude 
takový kluk sympatičtější,“ směje se.

V souvislosti s prací učitele a mj. tě-
locvikáře a také osoby odpovědné za fot-
balové výběry ve škole se nabízí otázka 
hledání talentů. Odpověď je upřímná. 
„Kdyby to šlo a nebyl Benešov daleko 

od Újezda, určitě bych se z řad bývalých 
žáků snažil někoho přetáhnout. Navíc ale 
vím, že ti kluci hrají zde a dokonce už na-
kukují do áčka, takže by to nebylo reálné 
i s ohledem na dobré umístění týmu v di-
vizi,“ zůstává s nadhledem trenér Svo-
boda. Sám přesto denně dojíždí z praž-
ských Petrovic za prací do středočeského 
města a pak na tréninky na kolínskou 
výpadovku. „Využívám auto nebo vlak 
a zatím mi to vůbec nevadí. Uvidíme, jak 
to bude s postupujícím věkem. Mimo to 
ale v pohodě stíhám i zmiňovanou rodi-
nu, squash, tenis i kolo, takže jsem moc 
spokojený…“                    Lukáš Vrkoč
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Výčepni...

Fk Újezd n. l. mimo trávník

Trenéři
Karel Svoboda učitel
Pavel Koten stavební práce

BranKáři
Milan Mašín podnikatel
Jan Šrámek podnikatel

OBránci
Petr Bílek manager zákaz-  
 nického centra
Michal Krejčí marketing 
 manager
Darek Minář hotelový portýr
Lukáš Zahradník podnikatel
Tomáš Zeman přípravář   
 stavitelství 

ZáLOžníci
Jan Daníček zákaznický
 servis 
 v automobilce
Vlastimil Hladík Brand Director
Vrátislav Kohout student
Petr Kovář student
Tomáš Otopal stavbyvedoucí
Pavol Šiška student 
Tomáš Zahradník podnikatel

ÚTOčníci
Jan Frýda automechanik
Martin Doležal podnikatel

Jako aktivní fotbalista postoupil s ju-
niorkou Slavie do třetí ligy, v divizi hrál 
později i za Aritmu a s kariérou sekl až 
v osmatřiceti letech poté, co si vyzkou-
šel i krajský přebor v barvách Dobříše 
a obejvily se problémy s kolenem. Po-
stupem času putoval z místa útočníka 
až na stopera, což ho prý bavilo nejvíc. 
„Dokonce i víc než střílení gólů,“ zdů-
razňuje Svoboda.

Už během hraní poctivě sledoval 
zajímavé postřehy koučů a pokukoval 
po jejich pozici. Jak sám říká, mrzí ho, 
že si nic nezapsal. Přesto se brzy začal 
věnovat žáčkům na Meteoru a později 
i ve Viktorii 8. „Ještě dřív jsem se ale 
stal učitelem – už kolem roku 1993. Je 
sice pravda, že jsem na chvíli sběhnul 
k práci kriminalisty, ale obloukem jsem 
se v roce 2007 zase do školy vrátil,“ 
popisuje, jak a kdy k aktuální profesi 
přišel.

Pomalejší stárnutí
Pohodová práce učitele Karla Svobo-

du naprosto naplňuje. „Proč? Mám dvě 
malé děti, takže se jim mohu věnovat 
a ještě v pohodě stíhám i fotbal. Učení 
mě baví i proto, že jde o práci s mladými 
lidmi, a kdo s nimi také dělá, moc dob-
ře ví, že stárne pomaleji, když vidí, jak 
jim někteří žáci připomínají sami sebe 
v jejich letech,“ vysvětluje kouč Újez-
du. Mezi studenty prý skutečně našel 
podobné typy, jako byl on sám. „Mám 
rád ty, kteří umějí a znají, ale přitom to 
nejsou šprti a občas udělají i nějaký ten 
průšvih. Po něm přijdou, řeknou, že už 
se to nestane, a slovo dodrží. Asi takový 

jsem byl,“ culí se muž, který už učitelce 
v první třídě napsal, že by chtěl být pro-
fesionálním fotbalistou.

To bohužel nevyšlo, tak aspoň pře-
dává znalosti dál nejen ve škole, ale 
i na trávníku. „Propojení obou činností 
je veliké, protože mám na starosti vý-
běry na turnaje, kterých se jako škola 
účastníme. Právě zde mohu uplatnit 
trenérskou licenci, kterou samozřejmě 
mám.“ 

Nic jiného než klid, který z dvaačty-
řicetiletého urostlého chlapíka vyzařuje 
za katedrou, nepoznají vyvolení žáci ani 
během turnajových zápasů. Svoboda to-
tiž raději chválí, než aby někoho v afek-

tu peskoval. „Najdou se samozřejmě 
i výjimky, ale s asistentem Pavlem Ko-
tenem se snažíme, aby tam nebyla zby-
tečná negativní kritika. To jsem si dal 
za krédo, a když jsem dříve viděl počí-
nání mých kolegů u mládeže, řekl jsem 
si: tudy opravdu ne,“ nabízí sympatický 
pohled na koučování. A je jedno jestli 
v přeboru nebo na turnaji škol. Přitom 
dobře ví, že na dění ve třídě má mnohem 
větší přímý vliv. Na trávníku častěji hrá-
či reagují po svém.

Stereotyp vs. kreativita
I profesní deformace se v Újezdu 

občas objeví. To když se trenér přebo-

rového mužstva přistihne, že fotbalové 
věci vysvětluje v kabině svěřencům po-
dobným stylem jako dějepis nebo země-
pis žákům v lavici. „Bylo to tedy spíše 
na dřívějších štacích, ale občas jsem se 
přistihl, jako když mluvím s dětmi,“ při-
znává bez rozpaků.

Karel Svoboda je třídním v 9. A.

Místo výkonu povolání: 
základní škola v Jiráskově ulici 
v Benešově.

V posledních letech téměř denně něco vysvětluje. Touha předávat vědomosti jej odvála od práce kriminalisty, 
a tak KAREL SVOBODA učí na základní škole v Jiráskově ulici v Benešově. A když má volno, trénuje muže 
v Újezdu nad Lesy v pražském přeboru. K tomu stíhá ještě i výchovu dvou malých dětí. „Prázdnin je přes rok 
hodně, tak se jim mohu docela dost věnovat,“ libuje si dvačtyřicetiletý dějepisář, zeměpisář a tělocvikář.

DĚJEPIS, ZEMĚPIS, 
TĚlOCvik A FOTbAl!
kAREl SvObODA jE TříDNím v 9. A NA bENEšOvSké 
zÁklADCE, TAlENTy všAk DO ÚjEzDU N. l. NETAhÁ

karel Svoboda  

Věk: 42 
Povolání: učitel na ZŠ
Klub: FK Újezd n. L. 
Pozice: trenér
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Při vyučování je klidný stejně jako během zápasů.

Taktika, nebo dějepis? Co je Svobodovi bližší?

Fotbalová hřiště, nebyla pod 
sněhem dlouho ani vidět, 
přesto je nutné i přes ZIMU 
vědět, jak s nimi zacházet.

PÉČE 
O TRÁVNÍK  

Počasí a nástrahy
V zimním období kořeny ukončily 

přívod živin i vody a trávník je v hlubo-
kém vegetačním klidu. Na odnožova-
cích uzlinách jsou připraveny k jarnímu 
růstu pupeny, jejichž růstem dochází 
k zahoustnutí trávníku. Průměrná teplo-
ta v zimních měsících je v Praze okolo 
0,5 stupně, srážky cca 20 mm a sluneč-
ní svit je v lednu asi 54 hodin.

K porostu, který se skrývá pod 
sněhem, je značně omezený přístup 
vzduchu a poměrně velká vlhkost spo-
lu s teplotou, která je až o 15 stupňů 
vyšší než okolní teplota a na povrchu 
se vytváří velice vhodné podmínky 
pro rozvoj sněžné plísně. Nejvíce jsou 
vždy ohroženy trávníky dobře vyživo-
vané a ještě v pozdějším podzimním 
období nadměrně přihnojené dusíkem, 
zvláště pokud nebyly řádně chemicky 
ošetřeny.

jak se starat
V případě, že sníh v průběhu zimního 

období sejde, je z preventivního hledis-
ka dobré trávník i třeba opětovně ošet-
řit postřikem - kontaktním ochranným 
přípravkem. Je potřeba brát v úvahu, že 
ochranné postřiky mají působnost cca 2 
měsíce a z tohoto důvodu si nemůže-
me být nikdy jisti, zda se sněžná plíseň 
neobjeví.

Když sníh koncem zimy nebo i v prů-
běhu zimy sejde a trávník aspoň trochu 
oschne, doporučujeme plísní narušená 
a slehlá místa porostu lehce pročesat 
hráběmi. Na sklonku zimy je rovněž 
vhodné provézt lehké lokální přísevy 
do půdy uvolněné a zvrásněné mrazem, 
pokud je to možné osivem určeným 
k použití při nižších teplotách.

Do zasněženého trávníku nevstupu-
jeme a pokud možno sníh ani neshrnu-
jeme, když už by nebylo vyhnutí, tak 
radíme nepoužívat k odklízení sně-
hu žádné těžké mechanismy. Zmrzlá 
a zledovatělá místa můžete na trávníku 
opatrně rozrušit, nikdy ovšem nevstu-
povat na trávník, když jsou travní stéb-
la namrzlá a tím pádem křehká. Došlo 
by k jejich polámání, vždy je potřeba 
vyčkat, až mráz povolí.

V zimě se ve fotbalových klubech 
nevyvíjí žádná významnější sportovní 
činnost, a tak by se měl správce as-
poň trochu věnovat studiu, jak a čím 
se o trávník co nejlépe v průběhu roku 
starat.                    (luk)

ZIMa
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Hvězdy Bayernu v akci. Při utkáních Bayernu se Allianz Arena barví do červena. Góóóóóól! Oslava musí být.

Tlačenice před fotbalem v Německu? Kdepak, vše jde plynule... Maskot v dresu Bayernu nesměl chybět.

Na dosah ruky
Zatímco většina účastníků zájezdu 

míří na svá místa v hledišti, fotograf 
Speciálu usedá u rohového praporku 
přímo na ploše a chystá se fotit hvěz-
dy v čele s Francouzem Ribérym. „Už 
první okamžik a dojem při vstupu 
na hrací plochu byl ohromující,“ roz-
plývá se Slavíček. Zápas nehodnotí, 
dobře ví, že přes objektiv objektivně 
sledovat ani nejde. Zato pořízené fo-
tografie mu zůstanou navždy. Podobně 
jako čeští kolegové žasne, když padne 
gól. Kulisa je v tu chvíli elektrizující. 
„Největší zážitek? Jednoznačně atmo-
sféra,“ shodují se unisono zástupci 
Prahy. „Když skóroval Ribéry, ozvala 

se francouzská hudba, když Altintop, 
hrálo se turecky. Všechno mají skvěle 
připravené…“

Hráči, které Pavel Slavíček devade-
sát minut fotil, najednou nebyli Čejka, 
Dlouhý nebo Žalud,  na něž obvykle 
číhá v přeboru. „Hvězdy, které jsem 
dodnes viděl jen v televizi, byly často 
na dosah ruky. Zvlášť když Ribéry šel 
kopat roh až k praporku, u něhož jsem 
seděl. Jejich chování ale těžko mohu 
posoudit, viděl jsem je jen v zápase 
a tam se akorát hecovali,“ popisuje 
český fotograf.

kam příště?
Je dobojováno. Bayern si připisuje 

tři body a spokojení Mnichované míří 
k domovům. Opět bez zbytečných 
prodlev a tlačenic. Ani asistence po-
licistů není nutná, jak jsou fandové 
Bayernu vychovaní.

Teď jen najít správný autobus 
a hurá domů s hlavou plnou zážitků. 
Utkání i atmosféra se rozebírají až 
do Prahy, kam se přijíždí přesně podle 
itineráře v půl jedenácté večer. Výpra-
va za sebou má patnáctihodinový vý-
let, který rozhodně stál za to. I z toho  
důvodu visela ve vzduchu otázka, 
kterou ovšem nikdo nevyřkl. „Kam 
to bude příště, pane předsedo?“ Tepr-
ve pak se spokojení výletníci rozjeli 
ke svým domovům…     Lukáš Vrkoč

Výčepni...

Sraz před sedmou hodinou ranní 
a může se vyrazit! Kam? No přece 
na velký fotbal! Nadšenci, kteří jsou 
na svých stadionech zvyklí vítat ná-
vštěvy v řádu stovek nebo být na pr-
voligovém stadionu s pár tisícovkami 
fanoušků, zažijí něco, o čemž se jim 
doposud jen zdálo. Už za pár hodin, 
po absolvování zhruba 330kilometro-
vé štreky ze Strahova k Allianz Are-
ně. Ano, k té, která mění barvu podle 
toho, kdo je v ní zrovna hostitelem.

Tentokrát půjde do červena, protože 
mnichovský Bayern hostí hamburské 
St. Pauli. Soupeř sice není slovutný, 
ale co, třeba si hráči finalisty posled-
ní Ligy mistrů alespoň s chutí zastřílí 
a osazenstvo českého autobusu pozná 
pravou německou atmosféru, kterou 
lze jen stěží popsat.

Údiv za údivem
Autobus vyslaný Pražským fotba-

lovým svazem staví u multifunkční-
ho stadionu situovaného na příjezdu 
od Prahy. Žádné trmácení do centra 
se tedy nekoná. Ale vlastně ano, ale 
metrem na výlet a nasátí atmosféry 
„bavorských“ Vánoc. Klobásky, slad-
kosti voní na každém rohu, ale nejsou 
tím, co výletníky nejvíce zajímá. Tím 
je velký fotbal! Cesta zpátky k Allianz 
Areně dává tušit, že zápas Bayernu je 
ve městě velkým svátkem. „Při ná-
vratu z centra jsme se již dopravovali 
s plnými vagony fanoušků. Jejich cho-
vání mě velice překvapilo. Ve stejném 
vagonu, ba dokonce vedle sebe stáli 
fanoušci Bayernu a St. Pauli a zpívali 

chorály. Bez jakékoliv nevraživosti se 
navzájem pouze přezpívávali,“ nesta-
čil se divit fotograf Pavel Slavíček, 
který jel pro Speciál zájezd dokumen-
tovat. Jeho údiv je na místě. Aby jeli 
v Praze sparťani s Brňáky nebo kým-
koliv jiným pohromadě na utkání, to 
je jev nemyslitelný.

Údiv českých návštěvníků a no-
váčků na podobné akci nekončí ani 
s výstupem v cílové stanici. Bez front 
se všichni včas dostávají na své místo, 
a to se od metra jednou cestou sune 
na stadion šedesát tisíc lidí. Nutno do-
dat, že těch zbylých šest tisíc do ma-
ximální kapacity by problémy nevy-
tvořilo.

Předčasný vánoční dárek vedení PFS připravilo pro předsedy a sekretáře pražských klubů. Ti, kteří měli 
zájem, mohli za skvělou cenu vyrazit autobusem na utkání německé Bundesligy mezi Bayernem Mnichov 
a St. Pauli. Doprava, občerstvení, vstupenka na zápas a ještě výlet do centra bavorské metropole. Takové 
bylo menu zájezdu.

ZÁJEZD Na BaYERN?
zÁŽiTEk jAkO hROm!
PRAŽSký FOTbAlOvý SvAz USPOřÁDAl výlET  
Na UTKÁNÍ BUNDESLIgY

Slavný Francouz 
Franck Ribéry na dosah ruky.Na Mnichov! Česká výprava doráží do cílového místa.
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Čím se živíte v běžném životě?
(Věra Horáková)
Již mnoho let pracuji v oblasti záso-

bování v jedné pražské tiskárně. Kdysi 
jsem do ní nastoupil, abych měl za-
městnání, které mi umožní věnovat se 
činnosti rozhodčího. Paradoxně jsem 
v následujících letech nikdy nechtěl po-
stoupit do vyšších soutěží z důvodu této 
práce a s ní spojenými směnami, s nimiž 
by to nebylo možné.

Musí rozhodčí před zápasem strikt-
ně dodržovat životosprávu?

(Tomáš Peterka)
Asi by měl, ale já ji až tak striktně ne-

řeším. Dobrý oběd, malé pivko, pak to 
trochu strávit a jdeme na hřiště. Při mé 
postavě asi ode mne nelze očekávat ně-
jaká chytrá a vzorná prohlášení... Kdyby 
to náhodou četla manželka, asi by mi vy-
četla, že na stará kolena začínám lhát.

Kdo je/byl nejsympatičtější hráč, 
kterého jste kdy pískal?

(Petr Káninský)
Je jich spousta. Z těch dřívějších 

přeborových Čabala v Satalicích, Víger 
a Bielik v Roztokách, Trusina na Tem-
pu, Jarolím v Kralovicích atd. S drtivou 
většinou současných přeborových hráčů 
mám velmi korektní vztah a fotbalově 
sympatický je mi např. Janoušek z Hájů, 
Hnát z Uhelek, Hrabák z Aritmy, Neu-
mann z Radotína, Moravec z Libuše, 
Zlatník v Uhříněvsi a samozřejmě celá 
parta „dorostenců“ z Cholupic pod ve-
dením Šídla a Rezka. Věřte mi, ale je 
opravdu velmi málo hráčů, kteří by mi 

mé působení na hřišti nějak znepříjem-
ňovalo a měl na ně „pifku“. Je to tím, 
že v této soutěži již nějaký pátek půso-
bím a vím, co od hráčů očekávat, koho 
ochránit, s kým spolupracovat, a totéž 
asi vědí i hráči, co čekat ode mě.

Vadí vám, když vám na hřišti hráči 
tykají?

(Karel Novák)
Nevadí mi, ale já v oficiálních situ-

acích na hřišti vždy hráčům vykám. 
Oni si musí uvědomit, že i když se léta 
známe, tak hranice hráč-sudí po těch 90 
minut musí platit. Pokud prohodíme pár 
slov v průběhu utkání a vyjasňujeme si 
nějakou situaci či mé rozhodnutí, tak i já 
si mohu dovolit hráči tykat.

Co říkáte na působení ženských 
rozhodčích ve fotbale?

(Michaela Chlíbková)
I když si myslím, že je spousta jiných 

krásných činností, kterým by se mohly 
věnovat, tak pokud je to uspokojuje, ať 
se tomu věnují. Mně nikdo z paměti ne-
vymaže zážitky s ženami-hráčkami. Od-
rozhodoval jsem jim mnoho utkání, ale 
slovník, kterým se navzájem titulují, to 
je něco. Kam se hrabou chlapi. Obohati-
ly mou slovní zásobu o spoustu vulgár-
ních termínů, o kterých jsem neměl ani 
tušení, co znamenají...

Na jakém stadionu v Praze mají 
podle vás nejlepší párek a kde nej-
lepší kantýnu?

(Jan Šindelář)
Párky jednoznačně na Zličíně, a to 

zvláště když jste 1. asistent a oni je gri-
lují přímo za vašimi zády. To se těšíte 
na poločas a vzpomenete si, že jste ne-
snídal, jestli by vám jeden k té snídani 
nemohli dát. Kantýna je vždy o lidech, 
s kterými v ní o fotbalu besedujete. 
Na interiéru už tak nezáleží. Ale pivko 

musí mít správnou teplotu. Třeba Ber-
nard na Tempu nemá chybu.

Nabídl vám někdy někdo úplatek, 
když nebudete pískat „rovinu“?

(Štěpán Šimůnek)
Každý z nás se s tím setkal a je  

na každém, jak se k tomu postavil.  
Zda upřednostnil okamžitý zisk, či si 
zachoval tvář a po zápase mohl kaž-
dému podat ruku. Ale zodpovědně 
mohu říci, že pražský přebor je z toho-
to pohledu v posledních letech jednou  
z nejčistších soutěží ve střední Evropě  
a jejím okolí.                    (luk)

ŽivOTOSPRÁvA? ŽÁDNÁ 
VZORNÁ PROHLÁŠENÍ
ROZHODČÍ LUBOŠ VÁŠa ODPOVÍDÁ ČTENÁŘŮM
Už čtvrtým rozhodčím, který se nebál odpovědět na všetečné dotazy čtenářů Speciálu,  
je LUBOŠ VÁŠA. A nutno říci, že jeho zpověď je zatím nejotevřenější!

PŘÍŠTĚ
Daniel Nykl
Ptejte se na adrese: 
PFSpecial@seznam.cz

POD PaLBOU 
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SlÁviSTiCké béČkO 
jE PO lETECh DOmA v EDENU

Je to už více než sedm let, kdy si rezerva Slavie zahrála naposledy mistrovské 
utkání doma ve vršovickém Edenu. Bylo to 15. listopadu 2003 a svěřenci tehdej-
šího kouče Luďka Klusáčka hráli v podzimní derniéře ČFL 0:0 s Kolínem. Šlo 
o poslední duel před legendární dřevěnkou, hlavní tribunou, jež byla poté na jaře 
stržena. Po letech účinkování na Xaverově a na Strahově se nyní Slavia B vrací. 
„Z úsporných důvodů,“ řekl bez vytáček trenér béčka sešívaných Pavel Řehák.

Domácím hřištěm B-týmu ale nebude samozřejmě Synot Tip Arena, nýbrž 
tzv. tréninkové hřiště, kde působil až do začátku tohoto milénia. Pak se stalo 
domovem hlavně pro žáky Slavie. Snad tento návrat přispěje k tomu, aby Řehá-
kovi svěřenci nesestoupili do divize. V polovině letošní sezony totiž přezimují až 
na předposledním 17. místě ČFL s pouhými třinácti body. Z podzimního osmnác-
tičlenného kádru odešla třetina hráčů, jiní přicházejí zpět z hostování. „Skončila 
spolupráce s druholigovým Hlučínem, odkud by se měli k nám do béčka vrátit tak 
tři až čtyři hráči,“ uvedl Řehák.

POmOhOU k UDRŽENí DivizE 
STRNaDELOVY góLY?

Bohuslav Strnadel. Stačí jen vyslovit jeho jméno a obrany soupeřů se rozkle-
pou strachy. Za tři roky stihl v červenomodrém dresu Přední Kopaniny nastřílet 
přes sto gólů a získat dvakrát titul nejlepšího hráče Prahy. V posledních dvou 
sezonách hraje za B-tým, což si vynutilo jednak přetrvávající zranění, jednak 
pracovní vytížení a v neposlední řadě i vůle věnovat víc času rodině.

Ale ani ve 32 letech se jeho muška nerozostřila, vždyť jen v první polovině 
loňské sezony v jedenácti zápasech, do nichž nastoupil, nastřílel celkem tucet 
branek: jednu za áčko v divizi a zbylých 11 za béčko v I. A třídě. A při utkání 
v Troji se blýskl hattrickem. V odvetné fázi sezony by se mohl objevovat na hro-
tu divizního A-mužstva pravidelně. „Na jaře napneme všechny síly k záchraně 
v divizi a Bohouš Strnadel stále góly střílet umí. Pokud by si dokázal vyšetřit pro 
jarní divizní misi čas, byla by to pro klub skvělá zpráva,“ řekl šéf FCPK Tomáš 
Cigánek. Přední Kopanina je se 14 body třináctá, pod sebou v tabulce má ještě 
Kladno B, Litvínov a Děčín.

bUSTA bUDE zAChRAňOvAT 
hvOzDNiCi v i. A TříDĚ

Do povědomí fotbalové veřejnosti se Zbyněk Busta zapsal coby kouč Bohe-
mians 1905, odkud později odešel do Varnsdorfu. Loni v srpnu ale na vlastní 
žádost kormidlo druholigového nováčka opustil a od té doby o něm nebylo slyšet. 
„Po sedmácti letech nepřetržitého trénování jsem si dal pauzu. Na podzim jsem 
jen pomáhal u týmu Hvozdnice, letos od jara bych se však zde měl stát trenérem,“ 
prozradil Busta, jemuž bude v březnu 44 let. Po odchodu ze severočeského pohra-
ničí dostal dvě nabídky od klubů II. ligy, obě ale odmítl.

„Nebylo to podle mých představ, a tak k dohodě nedošlo. Mám zájem o práci 
tam, kde bude perspektiva, kde uvidím, že má ta práce smysl. Nechtěl jsem se 
ukvapit, a navíc to pro mě není existenční otázka,“ přiznal kouč. Společně s man-
želkou totiž provozuje penzion poblíž Karlštejna. Hvozdnici, jež hraje o záchranu 
ve středočeské I. A třídě, prý vzal proto, aby nezůstal úplně bez fotbalu. V týmu 
z malé vísky v lokalitě Praha-západ působí bývalý hráč Bohemians, Jablonce 
a Liberce Robert Neumann, Busta navíc vyhlíží příchod slávisty Ivo Ulicha.

biČANík SE vRACí z jiNONiC 
NA jiŽNí mĚSTO

V loňské sezoně nastřílel úměrně svému věku 25 let přesně čtvrt stovky gólů 
v pražském přeboru, v té probíhající však ani jeden. Kanonýrovi Hájů Jižní Město 
Josefu Bičaníkovi po změně dresu zcela zvhl prach, v Motorletu se mu vůbec 
střelecky nedařilo, ať už nastoupil za A-tým v divizi nebo za béčko v přeboru. 
Hodně to však ovlivnil fakt, že si hned na za-čátku letní přípravy poranil kotník, 
a tak ani těch zápasů nebylo mnoho.

V Jinonocích mu už vypršelo půlroční hostování a vrací se domů. „Sám se 
ozval před Vánoci, zda s námi může nastoupit do přípravy. Řekli jsme samozřej-
mě, i když není jisté, zda nakonec neskončí někde jinde. Už v létě, kdy to šel zkusit 
do Motorletu, měl ještě další nabídky,“ prozradil asistent trenéra Slabého a ve-
doucí mužstva Hájů František Bubeník. O Bičaníka usiloval mj. i Meteor. Háje by 
ale jeho góly moc potřebovaly, aby na jaře nezabředly do starostí se záchranou. 
V tabulce přeboru nyní přezimují na 10. místě s dvaceti body.

ZIMNÍ TURNaJ V UHŘÍNĚVSI 
NOTNĚ ZEŠTÍHLIL

Na polovinu z tradičního tuctu se zredukoval počet účastníků zimního turnaje 
v Uhříněvsi. Do letošního pátého ročníku se přihlásily jen týmy domácí Čechie 
Uhříněves, Čechie Dubeč, Junioru Praha, SK Třebovle (startuje poprvé), FK Ří-
čany a TJ Kyje. Posledně jmenovaný tým si ale svůj start na Praze 22 rozmyslel 
a dal přednost účasti na Teskahor Cupu ve Štěrboholích. „Pokusíme se Kyje na-
hradit jiným mužstvem. Pokud se to nepodaří, nasadíme do turnaje ještě naše 
béčko, i když by to asi nebylo to nejlepší řešení,“ sdělil počátkem ledna manažer 
pořadatelského oddílu Milan Chvojka.

B-tým Uhříněvsi totiž hraje jen II. třídu a navíc v její skupině D figuruje až 
na předposledním 11. místě. „Turnaj se hraje sys-témem každý s každým, bez 
nadstavby. A začíná až během posledního lednového víkendu, další čtyři kola jsou 
pak na programu v únoru,“ upřesnil Chvojka. V dosavadních čtyřech ročnících 
dosáhly na prvenství nejprve středočeské týmy Slavie Jesenice, Marily Votice, SK 
Úvaly a až loni jako první pražský vítěz Háje Jižní Město. O jeho triumfu rozhodl 
při bodové rovnosti výsledek vzájemného souboje (4:0) s domácí Čechií.

URBaN SE ŠMEJKaLEM 
„NA ČEkANé“

Společně působili ve střížkovské Bohemce a později i v Jihlavě. A dlouho oba 
čekali na novou trenérskou výzvu. Luboš Urban a jeho asistent Daniel Šmejkal, 
dva pražští trenéři, skončili společně na jihlavské lavičce v polovině října. „Bylo 
to tři kola před koncem podzimní části. Od té doby jsem na čekané,“ řekl prvně 
jmenovaný, zatímco jeho kolega mezitím získal místo u A-dorostu Slavie. Urban 
coby hráč ještě stihl konec slavné éry Dukly Praha a její účast v pohárech, v roli 
kouče pak vedl mj. dva týmy v nejvyšší soutěži: Plzeň a Bohemians Praha.

Exreprezentant Šmejkal, rovněž bývalý záložník, si mj. zahrál v dresu Slavie 
semifinále Poháru UEFA. Coby hlavní kouč vedl v ČFL rovněž tým ze Střížkova 
a pak Slavii B. „Oslovil mě mimo jiné jeden prvoligový klub ze Slovenska, ale 
bylo nás víc a přednost dostal nakonec jiný adept. Za rok a půl angažmá v Jihlavě 
jsme najezdili z Prahy a zpátky spolu s Danem sto tisíc kilometrů. Teď budu cho-
dit v Praze na zápasy zimních turnajů: na Tipsport ligu, Vyšehrad i další. Ne jako 
pozorovatel soupeřů, ale ze zvědavosti,“ podotkl Urban.                              (wyl)
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V běžném životě pracuje v tiskárně, jakmile má volno, věnuje se mj. psímu mazlíčkovi.
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... a u piva. Mimochodem, Bernard na Tempu prý nemá chybu.

Luboš Váša v přírodě...
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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
 potítka 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. 

TREFa
V minulém čísle bylo možné sou-

těžit také s Fincentrem a zodpovědět 
otázku, jaké možnosti nabízí pojiš-
tění Trefa. Správně byla varianta „c) 
395 Kč, 500 Kč, 1000 Kč“. Ze správ-
ných odpovědí byli vylosováni tito 
výherci – míč Puma podepsaný Vla-
dimírem Šmicerem: Radek Kaňka; 
dres Slavoje Houslice: Petr Sígl. Oba 
šťastlivce budeme kontaktovat a infor-
movat o možnosti vyzvednutí cen.

FOTOSOUTĚŽ S PFS
Soutěž s Nike je u konce a další čtyři výherci se mohou těšit na zajímavé ceny. Míče, hráčské  
rukavice, chrániče a potítka, to vše bylo (nebo bude) rozdáno odvážlivcům, kteří se nebáli poslat  
své fotografické úlovky.
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