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Vážení čtenáři a příznivci fotbalu,
 
dovolte mi, abych vám prozradil několik informací o novinkách, které společně s kolegy z Praž-

ského fotbalového svazu připravujeme.

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti v oblasti výchovy dětí a mládeže, vždyť PFS je nej-
větší regionální sportovní svaz, a to nejen v rámci fotbalu, ale sportu obecně. Proto jsme se rozhodli 
na tomto poli hrát důležitou roli. Chystáme několik projektů na podporu mládeže, z nichž jako 
první už přišel na řadu námi pořádaný turnaj prvních a druhých tříd základních škol, tedy soutěž, 
která doposud na území Prahy chyběla. Naší ambicí je tímto turnajem především maximálně po-
pularizovat fotbal u dětí ve věku, kdy se často rozhodují, kterému sportu se chtějí věnovat. Všichni 
vidíme, že naše základna se v této věkové katagorii povážlivě ztenčuje. Rádi bychom z tohoto turna-
je postupně vytvořili velký fotbalový svátek, který bude mít své nezastupitelné místo a vám poslouží 
jako možný zdroj pro nábor nových malých fotbalistů.

Mimo to je v plném proudu rozjezd spolupráce s vybranými základními a středními školami, 
na nichž bude Pražský fotbalový speciál volně dostupný. Věříme, že se „pražský“ fotbal i tímto způ-
sobem dostane do širšího povědomí nejen dětí, ale především jejich rodičů, bez jejichž podpory se 
výchova malých sportovců nikdy neobejde. Uděláme vše pro to, aby mládežnický fotbal byl vnímán 
pozitivně a rodiče měli chuť a zájem své ratolesti k fotbalu přivést a dále je podporovat.

Přeji příjemné zimní čtení!

Ing. Dušan Svoboda
předseda PFS
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Plynou z vašeho věku nějaká 
privilegia? Můžete si třeba vybírat 
zápasy, na které budete z pozice de-
legáta dohlížet?

Žádná privilegia, jsem řadový de-
legát, jako každý druhý. Jaký zápas 
na mě vyjde, tam jdu.

Mezi delegáty neexistuje nějaká 
hierarchie, jak to v jiných skupi-
nách bývá?

Ne, proč by měla? To by bylo proti 
zvyklostem. Nikdo nemá žádné výhody.

Jak dlouho vůbec děláte delegáta 
na fotbalových zápasech?

Přesně od roku 1984. Tenkrát jsem 
skončil s pískáním ve 48 letech a šel 
jsem dělat delegáta.

Dá se říct, že je to pro většinu bý-
valých rozhodčích takový automa-
tický přechod?

Když někdo chce být delegátem, je 
pro něj výhoda, pokud předtím pískal, 
a to na jakékoliv úrovni. Pravidla jsou 
stejná v první lize i I. B třídě. Stačí jen 
vyhovět požadavkům komise, projít 
zkouškou znalostí teorie a může z vás 
být delegát. Taky byste měl být spra-
vedlivý, aby se o vás neříkalo, že roz-
hodčí podal strašlivý výkon a delegát 
mu dal sedmičku.

To u vás tedy nehrozí?
Není to sebechvála, ale já jsem 

nikdy žádnému rozhodčímu nepřidal 
ani neubral. Říkalo se o mně, že jsem 
kat, ale myslím, že mě rozhodčí měli 
rádi. Já nikdy nechtěl nikoho takzvaně 
sestřelit zbytečně, to umí každý. Důle-
žité je rozhodčí někdy podržet. Víte, 
těch kritérií pro hodnocení rozhodčích 
je hodně, tam najdete za zápas chyb... 
Stačí, aby se pětkrát vhazovalo jinde, 
než míč přešel čáru, a už to můžete na-
psat. Na tom se ale nedá stavět výkon 
rozhodčího. Chyby musí být závažné. 
Neříkám, že by se měly drobné chyby 
odpouštět, stačí je vytknout a rozhod-
čí si příště dá pozor. Chodím často 
na mladé zajíce a nechci po nich, aby 
pískali podle mě, jen podle pravidel. 
Řeknu, na co si mají dávat pozor, 
a za dva měsíce, když jdu na další 
jejich zápas, poznám, jestli si moje 
rady vzali k srdci, nebo ne. Když jdou 
mladí rozhodčí nahoru a přijde na ně 
poprvé delegát, jsou nervózní. Mně 
bylo taky před lety těsno okolo žalud-
ku, když jsem pískal první zápas před 
delegátem. Mám pro to pochopení.

Vaší velkou výhodou je, že jste 
byl dřív sám rozhodčí a umíte se 
do té situace vžít, ne?

Ano, je to velká výhoda. Dokážete 
se vcítit do jeho pozice. Člověk se ale 
pro tuhle funkci musí hodit, musí to být 
v něm, aby k tomu měl nějaké buňky. 
Dělal jsem dlouho delegáta i v první 
lize a hodnotil jsem dost rozhodčích, 
co pískali první zápas. O poločase 
jsem jim říkal: „Můžu vám něco říct? 

Teď už si možná hráči i fanoušci pana Boška na stadionu všimnou.
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Možná si ho na fotbalovém zápase ani pořádně nevšimnete, ať už jste tam jako divák nebo hráč. Velmi 
dobře o něm ale vědí funkcionáři a rozhodčí, kteří dané utkání řídí – a musí se mít na pozoru. Kde dělá 
delegáta ZDENĚK BOŠEK, není prostor pro velké přehmaty. „Jsem přísný, ale spravedlivý. Kdo udělá 
závažnou chybu, musí počítat s tím, že mu ji vytknu a v hodnocení započítám,“ říká 74letý Bošek, nejstarší 
a nejzkušenější ze všech pražských delegátů.

ŘÍKALO Se O MNě, 
ŽE JSEM KAT
ROZHOVOR Se ZdeňKeM BOšKeM, ZKUšeNýM FOTBALOVýM deLe-

gÁTeM, KTeRý LÉTA ZASTÁVAL TUHLe FUNKCI I V LIZe, Kde dOKONCe 

JEDnu SEzonu všEM DELEgÁTůM šéfovAL. DnES ho MůŽETE poTKÁ-

vAT v prAŽSKých SouTěŽích nA všEch úrovních.

ÚnOr/2011

Nezbortíte se? Byly tam tři chyby, 
když vám je řeknu, už je ve druhé půli 
neuděláte. Když ne, nasekáte jich tam 
dalších pět. Tak co je lepší?“ Toho si ti 
kluci vážili. Delegát by měl být tako-
vý táta, žádná přehnaná familiérnost, 
ale ti mladí kluci se musí na začátku 
hodnotit velmi rozumně.

Kdo to má při zápasech nejhorší? 
Hráči, rozhodčí nebo delegáti?

Nejtěžší to má určitě rozhodčí. De-
legát dohlíží v klidu na jeho výkon 
a kontroluje, jestli třeba diváci nenosí 
ke hřišti pivo ve skle. To jsem napsal 
v životě třikrát, ale když teď někam 

přijdu, už tam není ani skleněný po-
pelník na stole v blízkosti hrací plo-
chy. Ale zpátky k rozhodčím. Jsou 
to jenom lidi a musí se rozhodnout 
na hřišti. Když je delegát v lize, sedí 
nahoře na tribuně a vidí z výšky mno-
hem lépe než chudák rozhodčí. To se 
mi stalo třeba v Brně. Pískal tam Jiřík 
a vím, že ruku, která tam byla, nemohl 
vidět. Já ji viděl. On ani asistent nemě-
li šanci, i když stáli oba dobře. Nejsem 
zločinec, abych mu to psal do posud-
ku. Vidět ji prostě nemohl.

Dívají se delegáti při hodnocení 
výkonu rozhodčích na video?

Zastávám názor, že využití videa 
pro hodnocení výkonu rozhodčího je 
neseriózní. Když nejsem jako delegát 
přesvědčený o tom, že tam bylo něco, 
co bych rozhodčímu vytýkal, tak to 
do posudku nenapíšu. Abych šel k vi-

deu a řekl mu, že to tam bylo? Takový 
člověk ať jde radši do Stromovky kr-
mit veverky a nedělá delegáta.

K čemu je pak video na zápa-
sech?

Zpětně ho využívají hlavně odborné 
komise rozhodčích, delegátů nebo dis-
ciplinární komise. Někdy na základě 
videa dostane za uši i delegát, když to 
„moc řve“. Ale šéfové komise rozhod-
čích a delegátů jsou zkušení. Obvykle 
sami pískali. Oni posoudí, jestli to ten 
rozhodčí nebo delegát mohli vidět.

Co by vůbec měl mít správný  
delegát?

Měl by pochopitelně znát pravidla 
aspoň tak dobře jako rozhodčí. Když 
sám pískal, tím lépe, protože roli hra-
je také předvídavost. Věci, které jsem 
používal jako rozhodčí, využiji také 
jako delegát. A taky potřebujete cit. 
Když hráč kopne do míče a ze dvou 
metrů nastřelí ruku protihráče, tak je 
jasné, že neměl šanci ji dát pryč. Tak 
co by se pískala desítka? Jenže to ko-
likrát vidíte i v lize.

Co přesně dělá delegát jako vy 
při zápase?

Sleduji, jak si rozhodčí plní své po-
vinnosti. Začíná to tím, že mají přijet 
minimálně hodinu před začátkem, což 
platí i pro delegáty. Udělá se kratičká 
porada a já je upozorním na věci, které 
by se jim mohly stát.

Například?
Často říkám, že mají udílet osobní 

tresty tak, aby to bylo pro všechny 
dobře viditelné. Všichni musí vidět, 
kdo kartu dostal, karty se nikdy nedá-
vají do chumlu. Rozhodčí by měl být 

s delikventem mimo ostatní a v kruhu 
s poloměrem pět metrů okolo nich by 
neměla být ani noha.

Delegáti mají také proslovy 
ke kapitánům při podpisu zápisu 
o utkání. Co jim říkáte?

Obvykle to, že dobře vidím a sly-
ším, to jim musí stačit (usmívá se). 
Také jim zdůrazňuji, že není vhodné, 
aby se hráči, včetně kapitánů, objevo-
vali u asistentů a vedli s nimi nějaký 
dialog. Za to je musí hlavní rozhod-
čí potrestat. Nikdo už nikdy nezjistí, 
jestli jste protestoval slušně nebo 
neslušně. Vždycky má pravdu ten 
rozhodčí. Touhle radou chráním hrá-
če. Rozhodčí stejně nikdy svůj názor 
nezmění. A vůbec by s hráči neměl 
věci na hřišti probírat. Prostě pískne 
a přes to nejede vlak. To jim také zdů-

razňuji, hodnotím je já, ne hráči.Jako 
aktivní hráč jsem měl komunikativní 
typy rozhodčích radši než ty, kteří jen 
pískali, tvářili se arogantně a jen do-
kola opakovali: „Běžte ode mě pryč.“ 
Podle mě by rozhodčí s hráči mluvit 
neměl. Vadí mi to. Když je přímý 
kop v blízkosti pokutového území, 
tak proč někomu říká a ukazuje, že 

se bude hrát na píšťalu? Je to nějaký 
sluha? Ne, hráči mají vědět, že pokyn 
k rozehrání může přijít ústně, rukou 
nebo píšťalou.

To by pak ale bylo hodně sporů 
a strkanic po rychle rozehraných 
přímých kopech. Rozhodčím by se 
těžko dokazovalo, že třeba někoho 
poškodili, nemyslíte?

To je pravda, ale rozhodčí musí být 
osoba, která je pravdomluvná. Pokud 
pokyn nedal, tak ho nedal a měl by se 
přiznat. Ne uznat gól.

Můžou podle vás rozhodčí komu-
nikovat aspoň s kapitány?

Kapitáni se můžou s rozhodčím 
bavit vhodnou formou v minimálních 
případech. Rozhodčí nesmí být aro-
gantní, to mi taky vadí. Obecně ale 
zastávám názor, že ukázněnost hráčů 
pokulhává. Je pravda, že to někdy pla-
tí i u rozhodčích.

Poznáte hned, když některý roz-
hodčí píská tendenčně?

Jako delegát jsem zažil takové utká-
ní pouze jednou. Je to dva roky zpátky 
v jedné z nižších pražských soutěží. 
Tenkrát jsem řekl tomu rozhodčímu: 
„Tak takhle ne, kamaráde.“ Napsal 
jsem přesné hodnocení jeho výkonu, 
po kterém skončil. Vůči hostům si do-
volil moc nepravostí. Proč? To jsem 
nechápal. O mně se vždycky vědělo,  

„Kapitánům říkám, že dobře vidím i slyším.“

„Když jsem někde pískal, trenéři hráčům zalepovali pusy.“

„hodnotit podle videa? To radši krmit veverky.“

Delegát, nebo kat? Přísnost musí být, ale při vyprávění došlo i na úsměv. 
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že se nebudu s nikým mazlit, a každý 
to ode mě schytá se vší parádou, jak 
si zaslouží.

Takže se vědělo, že přijde Bošek 
a není prostor pro nějaké případné 
nepravosti?

A víte, že to je pravda? Já byl už 
jako rozhodčí alergický na řeči hrá-
čů. Když jsem někde pískal, tak tre-
néři před zápasem zalepovali hráčům 
pusy.

Kdy máte jasno o tom, jak roz-
hodčího ohodnotíte?

Už když jdu ze hřiště, vím, co dám 
za známku. Znám už zpaměti, jaké 
tam byly chyby a jak závažné. Vy-

tknu je a zeptám se, jestli se známkou 
souhlasí. Když ne, můžou to napsat 
do zápisu. Jeden nesouhlasil, to bylo 
ve Střešovicích, když tam hrály Ře-
poryje. Ten rozhodčí to tam takzvaně 
strašně zmastil a už skončil.

Jaké známky dáváte pražským 
rozhodčím nejčastěji?

Známky jsou od jedničky do desít-
ky a dává se od pětky výš, nejčastěji 
tak sedm až osm. Známka pod pět, to 
už je fakt tragédie.

To jsou tedy pražští rozhodčí 
na slušné úrovni, ne?

Jsou, máme tady hodně šikov-
né kluky. Když se podívám obecně 
na mezinárodní úroveň, třeba zápasy 
mistrovství světa, tak si říkám, jak 
jsou čeští rozhodčí zlatí. Chyby, které 
tam vidím, to kdyby udělali rozhod-

čí u nás v lize, tak se zastaví nevím 
kde. Čeští rozhodčí mají na to pískat 
na mezinárodní úrovni.

Kde dělají rozhodčí obecně nej-
víc chyb?

Problémy mají s používáním ru-
kou ve výskoku, se šlapáky... Kluci 
v Praze nepískají vůbec špatně, něko-
lik z nich má na divizi nebo třetí ligu. 
Je jich třeba osm nebo deset, bohužel 
máme smůlu, že Praha není v hledáč-
ku pana Berbra.

Který z pražských rozhodčích se 
vám osobně líbí?

(Bez přemýšlení vypálí) Severýn! 
Já na něm byl třikrát nebo čtyřikrát 

a to je rozhodčí par excellence. Na-
víc je to slušný, vzdělaný kluk, který 
to má z hůry dáno. Takové rozhodčí 
jsem znal jenom tři. Byl to Venda Ju-
nek, který uměl udělat zápas, že ti, co 
prohráli, mu ještě přišli poděkovat. 

Dalším byl Puček, ať si o něm kdo 
chce říká, co chce, třetím pak Zdeněk 
Zdvořák. No a pak je tady právě Se-
verýn, pro mě je to výborný rozhod-
čí. Jen se ti kluci nesmí nechat zkazit. 
Nebudeme si povídat nějaké pohádky, 
člověk je nádoba náchylná ke všem 
nepravostem. Když mají rozhodčí 
sílu odolat všemu možnému, tak je 
to paráda. Severýn má na ligu. Jestli 
nepůjde po sezoně do vyšší soutěže, 
tak to nemá cenu komentovat.

Kdo dál?
Nikdy jsem nikomu nepochle-

boval, byl jsem spíš rebel, abyste si 
nemyslel. Ale musím říct mladého 
Ulricha (syn šéfa komise rozhod-
čích – pozn. red.), ten bude dobrý, 
ale potřebuje se ještě okopat. Špatný 
není ani Havel a Zelený, lepší průměr 
je Nykl. Výborný rozhodčí je Pepa 
Dobrý, nejsem schopný skousnout to, 
že ho vyhodili z divize, to mi vadí.

Teď trochu jiné téma: Často se 
mluví o hodně emotivních reak-

cích Tomáše Řepky ze Sparty vůči 
rozhodčím. Jak byste tyhle reakce 
ohodnotil vy z pozice delegáta?

Rozhodčí se nesmí bát chování 
pana Řepky spravedlivě ohodnotit. 
A tomu by pak mělo odpovídat i hod-
nocení delegáta.

Bavíme se tady hodně o chybách 
rozhodčích, ale co vy? Měl jste ně-
kdy nějaký malér?

Jeden, stál mě tehdy osm tisíc 
korun u disciplinárky. Chihuri ze 
Žižkova dal gól rukou Teplicím, ale 
nikdo to neviděl. Stoper Frťala na-
dával brankářovi, šéf klubu Hrdlička 
gratuloval rozhodčímu k výkonu, ale 
malý záběr v televizi, takové to zvět-
šené kolečko, ukázal, že to byla ruka. 
Já dal přitom rozhodčímu osmičku, 
což je velmi dobrá známka. Tu ruku 
jsem mu tenkrát takzvaně nepřišil, 
protože jsem byl, stejně jako celý 
stadion, přesvědčený o tom, že tam 
prostě nebyla.

           Radim Trusina
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Nejstarší delegát v Praze, v červenci mu 
bude 75 let. Fotbal sám hrál, pískal jako 
rozhodčí, od roku 1984 dělá delegáta. Do-
stal se až do ligy, kde po rozdělení fede-
race za vlády Františka Chvalovského rok 
šéfoval všem delegátům. Byl také členem 
prvního výkonného výboru ČMFS, kam 
byl zvolen za okresy. Sám byl téměř dva-
cet let předsedou okresního fotbalového 

svazu Praha-západ. „To byla těžká práce, 
v okresech nejsou peníze a vařte z vody 
vepřový guláš,“ říká. „Práce okolo fot-
balu mě ale vždycky bavila. Byla a je to 
pro mě droga, neměl jsem z toho žádné 
profity, což dokazuje to, že jsem nikdy 
nefiguroval v žádné kauze.“ Před odcho-
dem do důchodu byl Bošek důstojníkem 
na ministerstvu obrany.

Kdo je zdeněk Bošek

Všem bylo jasné, že se v zimě bu-
dou dít v Cholupicích změny. V týmu 
to neklapalo, když se přidala řada 
zranění, bídné výsledky na sebe nene-
chaly dlouho čekat. Možná se na všem 
podepsal i závěr uplynulé sezony, kdy 
tehdejší nováček vyhrál šest z posled-
ních sedmi duelů a zachránil se. „Teď 
se muselo něco stát. Kdybychom vše 
nechali beze změn, tak jsme se mohli 
zastavit třeba ve druhé třídě,“ komen-
tuje podzim vedoucí mužstva Radek 
Janoušek, jedna z ikon cholupického 
klubu.

Tým vedl na startu sezony Roman 
Truneček, před zápasem s ČAFC jej 
pak vystřídal vicemistr Evropy z roku 
1996 Pavel Novotný. Ten měl vel-
ké plány, jenže i on se na konci roku 
poroučel. „Když k nám přicházel, byl 
jsem až překvapený, že to trenér s ta-
kovou třídou vzal. Měl ale své osobní 
problémy,  a tak nedošlo k prodloužení 
spolupráce,“ dodává Janoušek.

nejlepší byl nejhorší
Šéf klubu Karel Kůrka to potvrzuje. 

Nesouhlasí však s tím, když Novotný 
mluvil o potřebě čistky v týmu. „My 
sami jsme dopředu říkali, že musíme 
kádr omladit, a to se děje. Z klubu 
odešli i hráči, kteří se nám nehodili 
do koncepce, a snažíme se získat mla-
dé fotbalisty.“

Fakt, že v kabině Cholupic vše ne-
klapalo, jak mělo, byl patrný. Po zim-
ním odchodu Poláka a Šídla mladšího 
se prý pročistil vzduch. „Polák byl náš 
nejlepší střelec, ale na druhou stranu, 
co se týče chování, byl asi nejhorší. 
Pavel Novotný sice říkal, že ho dokáže 
zkrotit, ale po týdnu uznal, že to nejde, 
a řekl, že Polák musí pryč. Tak odešel 
na hostování do Zásmuk,“ odhaluje 
Janoušek.

Druhým z hříšníků byl pak Šídlo 
mladší. „Stávalo se, že na zápas do-
razil jeho otec a on nepřišel. Třeba 
si vzal doma tašku a na utkání stejně 
nedorazil,“ kroutí hlavou funkcionář. 
Ani on však nenazývá současné dění 
čistkou. „Jen jsme vsadili na mla-

dé kluky. Ti makají, mají chuť hrát. 
Podzim jsme dohrávali ve stavu, že 
každý zdravý člověk hrál. A na plac 
chodili i hráči se zdravotními problé-
my, jen aby nás bylo jedenáct. Třeba 
na Dukle šel do pole i náhradní gól-
man, někdy to bylo na ručník. Ti kluci 
šli třeba do zápasu se sebezapřením, 
a když to Pavel Novotný nevěděl, tak 
se mu mohlo zdát, že na to nemají,“ 
přiznává.

nálepka je pryč
Tým se snaží v zimě ukázat novou 

tvář. Až do uzávěrky v přípravě pro-
hrál s Hradištkem 1:4, ale pak pos- 
tupně zvítězil nad Týncem 4:3, nad 
Podolím 2:0 a zdolal i Dolní Počer-

nice 3:2. „Je to pořád jen příprava, 
uvidíme co mistráky. Co je ale už teď 
jasné, tak jsme se snad zbavili nálep-
ky nejstaršího a nejmenšího mužstva. 
Dokonce už dáváme góly po standard-
kách hlavou,“ usmívá se Janoušek. 
Sám ale dobře ví, že tým čeká tvrdá 
šichta.

Boj o záchranu, kdy může pa-
dat i víc mužstev, bude hodně tvrdý. 
„Vyrůstal jsem tady, léta tady hrál, 
takže tím vším žiju. V klubu pracuje-
me i s mládeží, uděláme pro záchranu 
maximum. Smůlu, i ta neskutečná zra-
nění, jsme si snad už vybrali,“ doplňu-
je Janoušek. „Všichni věříme, že jaro 
bude z naší strany lepší,“ podporuje 
názor šéf klubu Kůrka.                (sks)

Leckdo by nedal v takové situaci 
hlavu na špalek. Vy se nebojíte?

Ne. Do klubu jsem přišel s jasným cí-
lem, dostat mužstvo v tabulce výš a por-
vat se o záchranu. Je mi jasné, že to bude 
nervák. Jsem na něj připravený. 

V týmu to neklapalo, z vašich slov 
je ale cítit, že se na ten úkol porvat se 
o záchranu snad i těšíte. Je to tak?

Když je tým první, tak ho dokáže 
trénovat každý, ale dokázat zvednout 
mužstvo, kterému se nedaří, to je úkol 
a velká motivace. 

Váš předchůdce tvrdil, že sedm-
desát procent týmu na přebor nemá 
a během zimy musí přijít čistka 
v kádru. Co vy na to, byla v Cholu-
picích čistka?

Slovo čistka bych nepoužil. Je tře-
ba vidět, že Pavel Novotný měl smůlu 
v tom, že áčko Cholupic mělo hodně 
zraněných hráčů. On měl ale k zápasu 
třeba jen jedenáct hráčů a z toho bylo pět 
fotbalistů z rezervy. Tam je velký rozdíl. 
Rezerva Cholupic hraje druhou třídu a je 
pochopitelné, že ti kluci na přebor třeba 
neměli. V tom s Pavlem Novotným sou-
hlasím, ale o čistce bych nemluvil.

Přesto máte sedm nových hráčů, 
to nasvědčuje tomu, že v kádru na-
stal pořádný průvan...

Chceme se zachránit a je potřeba tým 
posílit. Cholupice měly sice na soupisce 
nějakých pětadvacet fotbalistů, ale to 
bylo jen na papíře. Takže máme v týmu 
sedm nových hráčů. Máme od nich 
podepsané lístky, teď je třeba, aby se 
domluvily kluby. Hotové to není. To 
posílení se týká všech řad, od brankáře 
po útočníky. Jsou to mladí fotbalisté, 
třeba z Karviné nebo Třince. Kopali 
vyšší soutěže, teď tady chtějí studovat 
a pomoci nám. Je vidět, že fotbal umějí. 

Podle vašeho předchůdce neby-
lo vše v pořádku v kabině. Už je to 
v pohodě?

Odešli dva hráči, v jejich případě 
nebylo v pořádku chování vůči kabině. 
Teď cítím, že všechno ožilo. Hráči vědí, 
že jedou od nuly, všichni jsou na stejné 
startovní čáře. Trénovali jsme i dvoufá-
zově, někdy tam byly i tři fáze. Nastavili 
jsme si pravidla. Kluci se to všechno 
snaží plnit. Je jim jasné, že pokud chce-
me Cholupice zvednout, jinak to ani být 
nemůže.                          (sks)
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V CHOLUPICÍCH 
Se ČISTKA NeKONALA 

LíDrA DoKÁŽE 
TrénovAT KAŽDý

KLuB SE zBAviL rEBELů, přivEDL uŽ TřETího TrEnérA v SEzoně  

A Z POSLedNÍHO MÍSTA MU MAJÍ POMOCI NOVÉ POSILy

NOVý KOUČ ANdeRT:

Pořádně dlouhý seznam novinek hlásí fotbalové Cholupice, v současnosti poslední tým pražského pře-
boru. Zpackaný podzim, kdy tým uhrál pouze sedm bodů, bude napravovat mužstvo pod vedením 
trenéra Petra Anderta. Ten je už třetím koučem mužstva v této sezoně. Šéfové klubu bijí na poplach 
a zkoušejí zkvalitnit kádr. Čistka, o které mluvil trenér Pavel Novotný, jenž vedl tým v závěru podzi-
mu, se prý podle cholupických šéfů nekonala.

Trenér Petr Andert ví, jaké to je 
tahat tým z poslední příčky k zá-
chraně. Před dvěma lety tenhle 
úkol dokázal splnit s vyšehrad-
skou rezervou, teď se o stejný kou-
sek pokusí na lavičce Cholupic.

Jaro bude v Cholupicích pořádně náročné…Jako nejstarší delegát pochází Zdeněk Bošek ze staré školy. Ani psací stroj mu není cizí.
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ZAJÍMAVOST

„nejlepší pražský rozhodčí? Severýn!“



„Výběr hráčů zajišťují vybraní 
trenéři, kteří hráče určeného ročníku 
dlouhodobě sledují a v naprosté vět-
šině i některý z úspěšných týmů pří-
slušné věkové kategorie trénují. Volba 
hráčů je navíc konzultována s trenéry 
týmů, které vybrané hráče dodávají. 
Dnešní ligové reprezentační výběry 
jsou většinou sestavovány z hráčů 
týmů, které dlouhodobě dosahují nej-
lepších výsledků v dlouhodobých sou-
těžích, tzn. že nejvíce hráčů pravidel-
ně dodávají družstva Slavie, Sparty, 
Bohemians 1905 a Motorletu.

V průběhu tří let, kdy jsou ligové 
repre týmy U13 až U15 sestavovány, 
se v každé kategorii vystřídá cca 40–
50 hráčů, ti s největšími předpoklady 
pro vrcholový fotbal mají dostatek 
příležitostí se prosadit. Vybraní hráči 
spolu každoročně odehrají minimál-
ně sedm přípravných utkání v rámci 
tzv. mezikrajské soutěže a na závěr 
soutěžního ročníku jedou společně 
na finálový turnaj, kde odehrají další 
minimálně čtyři těžké zápasy. Hráči 
s největšími předpoklady pro kariéru 
fotbalisty mají dost prostoru pro své 
zviditelnění.

Kromě již zmíněných výběrů z li-
gových žákovských týmů jsou v Praze 
sestavovány ještě další dvě reprezen-
tační družstva,  která se logicky sklá-
dají z hráčů, kteří hrají nižší pražské 
soutěže. Jedná se o výběry věkových 
kategorií U12 a U13, pro celou dlou-
hou řadu hráčů se jedná o poslední 
možnost se prosadit do reprezentač-
ních výběrů.

Realizační týmy u jednotli-
vých ligových reprezentací jsou vytvá-
řeny dlouhodobě ve spolupráci s tre-
néry Sparty, Slavie, Bohemians 1905 
a Motorletu, tedy s trenéry oddílů, 
které jsou úspěšné v rámci republiko-
vých soutěží. U každého týmu je dvo-
jice trenérů z různých oddílů a jeden 
vedoucí družstva. Obvykle tuto funci 
zastává někdo z rodičů hráčů, což po-
chopitelně často vzbuzuje dojem určité 
protekce pro potomka. Proto jsem ve-
lice rád, že již několik let i po odchodu 
jeho syna, který je mimochodem v ká-
dru repre U17, zůstává jako vedoucí 
pražských výběrů František Karafiát.

Všem členům realizačních týmů pa-
tří veliký obdiv a dík za obětavost, se 
kterou tuto neobyčejně časově a často 

nervově náročnou práci zcela zadarmo 
dělají. Jedinou odměnou jim je radost 
z úspěchu jimi vedeného družstva. Jen 
pro představu – jedná se minimálně 
o 10 dnů, které věnují na úkor svého 

času fotbalu pro mládežnické výběry 
PFS. V případě olympiády je to ještě 
o celý týden více.

Úspěchy Pražanů jsou četné! 
Výběry se jen zřídka vracejí z repub-
likových akcí bez medailí. Na každém 
podniku je do soutěží zapojeno čtrnáct 
týmů z jednotlivých krajů, tzn. že kon-
kurence je vcelku velká. Pravda ale je, 
že fotbalové kvality našich hráčů často 
velmi výrazně převyšují ostatní týmy. 
Potíž ale je v tom, že ostatní družstva 
se v soubojích s našimi výběry prosa-
zují jinými zbraněmi, na něž naši hráči 
často nejsou schopni reagovat. Často 
se jedná o tak nevybíravý způsob hry, 
že s ohledem na zachování zdraví se 
naši hráči raději stáhnou.

Již opakovaně se snažím upozornit 
na problém posuzování hry ze strany 
rozhodčích, kdy je kritériem fotbal 
dospělých. Jsem přesvědčený, že pro 
zlepšení technické úrovně naší ko-
pané by bylo vhodné zabránit tomu, 
aby hrubá síla vítězila nad technickou 
hrou, ale zatím se tento názor nedaří 
prosadit.

Sledování dalšího kariérního růstu 
pražských reprezentantů v podstatě 
neexistuje. Naše práce, tzn. práce pro-
fesionálních trenérů mládeže končí 
předáním několika nejúspěšnějších 
do repre U16, dál už není možné do ni-
čeho zasahovat. Bohužel dlouhá řada 

talentovaných hráčů právě na přecho-
du mezi kategorií žáků a dorostu musí 
ze zcela zásadních zdravotních důvo-
dů buď dlouhodobě přípravu přerušit, 
nebo zcela ukončit kariéru.“        (luk)

6

RePReZeNTACe

Reprezentace Prahy se bez poháru příliš často nevracejí!

nÁvrAT BEz MEDAiLE? 
nEEXiSTuJE!
MLÁDEŽnicKé výBěry DěLAJí prAzE rADoST 
– v KonKurEnci oSTATních KrAJů JSou úSpěšné

Fotbalově jednoznačně nejlepší, ovšem místy problémoví v případě morálně-volních vlastností. Takoví jsou 
členové mládežnických výběrů hlavního města Prahy. Jak reprezentační týmy vznikají, kdo je vede, jaké 
jsou jejich programy a úspěšnost, o tom hovoří pro Speciál profesionální trenér  Mgr. ZDENĚK SRBA.
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V letošním roce se vedle těch zaběhlých za-
číná sestavovat ještě další reprezentační tým. 
Ten bude Prahu reprezentovat na LOH dětí 
a mládeže, které proběhnou v Olomouci. 
„Základem týmu je letošní U14, ale vzhle-
dem k tomu, že do týmu v olympijské soutěži 
mohou za každý kraj zasáhnout pouze hráči, 
kteří v tom kterém kraji bydlí, nemůžeme 
pro nominaci počítat s několika osvědčený-

mi oporami, jejichž bydliště je mimo Prahu. 
Každopádně má Praha velice širokou základ-
nu talentovaných hráčů ve všech věkových 
kategoriích a na olympiádu, kde se setkávají 
v průběhu týdenních soutěží sportovci ze 
všech sportovních odvětví a proto se tam se-
jdou ti nejlepší sportovci z celé republiky, při-
pravíme tým velmi silný, který může mít jen ty 
nejvyšší cíle,“ říká Mgr. Zdeněk Srba.

nA oLyMpiÁDu!



Žádná Sparta, Slavia ani další klu-
by, které mají áčko v profesionální 
soutěži, ale pěkně jen ty z nižších lig. 
Zkoumali jsme práci lidí, kteří nejsou 
profesionály, a za to, že v Praze pora-
zili konkurenci, jež ovšem také leckdy 
vytváří alespoň základní informační 
servis, jim vystavili vysvědčení.

Hodnocení nebylo vůbec jedno-
duché, protože každý klub jde svou 
cestou, za kterou si samozřejmě stojí. 
Grafik Daniel Miler sledující design 
nicméně po oznámkování pěti nejlep-
ších webů ve finále v mírné nadsáz-
ce podotkl: „Co Čech, to muzikant, 
ovšem ne grafik!“

Kolega z poroty, který sledoval 
funkčnost po technické stránce, byl 
o trochu sdílnější: „U všech stránek 
jsem se zaměřil na hlavní čtyři ob-
lasti, které jsou u takovýchto webů 
důležité. První je možnost zobrazit 
si stránky v různých prohlížečích bez 
znatelných rozdílů, druhou je samot-

ný zdrojový kód stránky (jeho pře-
hlednost a správnost), třetí pak správ-
né používání sémantických pravidel 
(tagů nadpisů, zvýrazňujících text, 
obrázků atd.) a čtvrtou je přístupnost 
webu z prohlížečů s nějakým ome-
zením (bez javascriptu, bez obrázků 
atd. – např. mobilní telefony) – test 
WAI,“ řekl Petr Sígl.

Věříme, že zmíněné objektivní 
hodnocení a chyby vezmou zástupci 
všech klubů a tvořitelé webů jako 
konstruktivní kritiku a třeba ještě už 
tak slušně fungující internetové strán-
ky v rámci pražských fotbalových 
klubů vylepší. A konkurence třeba 
usoudí, že zaspala a začne také na 
prezentaci makat.          Lukáš Vrkoč
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INTeRNeTU VLÁdNe
PŘedNÍ KOPANINA
prAŽSKý foTBALový SpEciÁL připrAviL DETAiLní 
HOdNOCeNÍ NeJLePšÍCH PěTI WeBOVýCH STRÁNeK 
prAŽSKých KLuBů

Dělají internetové stránky pro fanoušky, a to vše na ryze amatérské úrovni. A hlavně kvalitně! Pražský 
fotbalový speciál si vzal na paškál prezentace jednotlivých klubů od ČFL níže a vybral ze všech webů pětici 
finalistů, které posléze podrobil důkladnému rozboru hned v pěti kategoriích. Nejlepší průměrnou známku 
ve skupině vítězů obdržely internetové stránky FC Přední Kopanina.

Aktuálnost 
V Praze snad neexistuje web, na nějž 

by atraktivní novinky proudily s větší 
pravidelností a četností jako na Kopani-
ně. Každý zápas (i přípravný) dostává 
vlastní prostor prostřednictvím podrob-
né reportáže i se statistikami. K tomu  
jsou stránky plněny zajímavými roz-
hovory, ale i fotografiemi a dalšími 
aktualitami, které fanoušek klubu s bar-
celonským vzorem bezpochyby ocení. 
Známka 1. 

Design 
Příjemně pastelově barevná stránka 

vycházející z loga à la Barcelona má 
vady na kráse. Animovaná hlavička to-
tiž není pěkná, navíc krkolomný nápis 
FCPK je úplně mimo celé stránky, loga 
i snad lidského chápání. Hned tři menu 
velmi komplikují orientaci, to hlavní 
málo dominuje. Jinak jsou stránky tro-
chu překombinované, o lidskou pozor-
nost soupeří příliš mnoho prvků,. I přes 
nedostatky a slabou konkurenci si Ko-
panina zaslouží známku 2!

funkčnost 
Zobrazení je v různých prohlížečích 

bez problémů. Zdrojový kód stránky je 
ovšem nepřehledný, pro tagy se jednou 
používají malá a jednou velká písmena 
a syntakticky je to špatně. Sémantická 
pravidla, hlavně co se týče nadpisů, se 
zde příliš nedodržují, a to je škoda. Nor-
mální verze stránek sice testem na pří-
stupnost z omezených prohlížečů nepro-
šla, ale je k dispozici i verze pro mobilní 
zařízení, která skoro prošla. Opravdu 
je škoda těch sémantických nedostatků 
a nepřehlednosti kódu, tím si web vy-
sloužil známku 3.

Bonusy
Klubovou televizi FCPK proslavila 

i pro mimopražskou veřejnost známá 
podzimní kauza z divize s napadením 
kameramana, ale to není to správné 
upozornění. Tato sekce prostě funguje 
skvěle a některé ligové kluby mohou 
závidět. Třeba sestřih podzimních gólů 
je geniální. Známka 1.

celkový dojem
Po důkladnějším prozkoumání se 

objevily nějaké ty chyby, ale vzhledem 
k tomu, že většinu z nich běžný návštěv-
ník nevidí, jsou jen malou vadou na krá-
se, proto si internetové stránky Přední 
Kopaniny zaslouží jako jediné známku 
1, i když s malým mínusem.

Aktuálnost 
Jen v únoru před uzávěrkou tohoto 

vydání svítilo na homepage Tempa 
přes deset aktualit týkajících se snad 
všech věkových kategorií, které an-
biciózní klub má. Netřeba proto zdů-
razňovat, že plnění webových stránek 
dokonale funguje, zejména když se 
hrají během podzimní i jarní části 
sezony mistrovské zápasy. Bravo – 
známka 1.

Design
 Autor grafiky těchto stránek si 

zřejmě vyrazil na hříbky, když se roz-
dávalo grafické cítění, protože slepě 
následoval barevné složení loga a vy-
tvořil tak „skvost“. Křiklavá červená 
barva komplikuje čtení, navíc zaru-
čujeme, že vás z této stránky budou 
za chvíli pěkně bolet oči. Zesvětlený 
obrázek v podkladu nevypadá hezky, 
při menším rozlišení monitoru se ztrá-
cí motiv plácajících si dětí a zbude jen 
skupinka hajlujících capartů. Jinak 
stránka postrádá jakýkoliv nápad, je 
strohá a nezachrání ji ani pestré bar-
vy, ani scrollující fotky v hlavičce. 
Zde jsem dlouho hledal způsob, jak 
být pozitivní, ale nakonec jen známka 
za aktivitu: 4!

funkčnost
 Všechny tři testované browsery 

zobrazily stránky stejně a v pořádku. 
Zdrojový kód je přehledný, celkem 
slušně strukturovaný, ale také bohu-
žel syntakticky ne vždy správný. Sé-
mantiku stránky celkem dodržují, což 
je rozhodně pozitivní vlastnost. Jako 
všechny ostatní ani tyto stránky tes-
tem WAI neprošly. I tak je to pěkné 
druhé místo z technického hlediska 
a celková známka 2-.

Bonusy
 Pravidelně doplňování nových fo-

tografií, k tomu občas zajímavé video 
(i během zimní pauzy) a ještě maga-
zín Tempák volně ke stažení. Tomu 
se říká práce pro fanoušky a další za-
sloužená známka 1.

celkový dojem
 Nedá se svítit, ale grafik má prav-

du, při delším sledování tohoto webu 
opravdu začínají bolet oči, což je 
škoda, protože jinak je velmi pest-
rý. A protože se objevily i problémy 
s funkčností, snižuje to celkový do-
jem na známku 2.

Aktuálnost 
On-linový přenos ze zimního poháru, 

to se musí ocenit, podobně jako další do-
plňování webu čerstvými informacemi 
ze života klubu během ligové přestávky 
a o to více i mimo ní. Jelikož nechybí 
ani důležité servisní informace, musí být 
hodnocení kladné: 1-.

Design 
Stránka na první pohled působí po-

měrně klidně, i když absence obrázku 
na homepage jí ubírá na kvalitě. Barevně 
se drží loga, které je v pastelových odstí-
nech. Ty by celé stránce slušely maličko 
více. Volba světlé hlavní plochy na pod-
kladu bez hlavičky působí svěžím do-
jmem a nechává dýchat příjemné hlavní 
menu. Tělo rozdělené na dva sloupce není 
špatně, ale jeden z nich by měl být optic-
ky oddělen alepoň světlou podkladovou 
barvou. Jinak bych pochválil poměrnou 
přehlednost stránky. Autor trefil moder-
ní, klidný, příjemný vzhled. Stránky ale 
na první pohled bohužel nezaujmou, není 
z nich cítit kopaná, proto známka 2-.

funkčnost
Stránky jsou správně zobrazeny 

ve všech třech dnes nejpoužívanějších 
prohlížečích (IE, Firefox, Chrome). Jejich 
zdrojový kód je celkem přehledný, nicmé-
ně ani tady není vždy syntakticky správný, 
což může u některých prohlížečů způsobit 
problémy se zobrazením. Sémantická pra-
vidla se stránky snaží dodržovat alespoň 
v hlavních oblastech a ze všech testova-
ných webů nejvíce. Testem na přístupnost 
z prohlížečů, které mají různá omezení 
stránky, také neprošly. Celková známka 
je 2, a to znamená, že z technického hle-
diska je FC Zličín vítězem.

Bonusy
Přísun nových fotek není ani během 

sezony tak pravidelný a kvalitní jako 
u konkurence, nicméně fungující video 
je určitě plusem, který je nutné ocenit 
podobně jako u stránek podobně vynalé-
zavých kolegů. Známka: 2.

celkový dojem
Říká se, že v jednoduchosti je krása. 

To tvrzení bezesporu platí, jenže napří-
klad v porovnání s webem Přední Ko-
paniny zde chybí jakýsi šmrnc. Vůbec 
tím ale neříkáme, že tvůrce dělá stránky 
špatně – naopak, vždyť například v hod-
nocení IT dostal jako jediný dvojku a ani 
u grafika nepropadl. Známka za celkový 
dojem 2-.

Aktuálnost
 I během zimy se na webu pravidel-

ně objevují výsledky přípravných akcí, 
stejně jako důležité servisní informa-
ce. Totéž, samozřejmě ve větší míře, 
může návštěvník vidět v době, kdy je 
sezona v plném běhu. Sem tam se ob-
jeví i praktická rada, která dokáže při-
dat kladný bod. Přesto by plnění webu 
mohlo být ještě lepší. Známka 2-.

Design
Hned po načtení této stránky udeří 

člověka do očí velká ošklivá modrá 
hlavička. Velká loga a ještě větší míč 
působí humpolácky, zbytečně zabírají 
příliš místa a nutí člověka scrollovat. 
Pozadí bohužel zůstalo jen u velmi 
neoriginálního nápadu trávy a oblohy, 
jejichž použití takto není pěkné, když 
už, tak na první pohled by mělo být vi-
dět více oblohy než  trávy, a ta by měla 
být ozvláštněna např. brankou, fotba-
listou apod. Při scrollu dolů by měla 
zůstávat tráva, ne ta ošklivá zelená. 
Jediné pěkné je hlavní menu, které je 
však ubité „hlavou“ a ošklivými čer-
nými boxy. Známka 3-.

funkčnost 
U těchto stránek si hned na první 

pohled lze všimnout drobných rozdílů 
v různých prohlížečích. Hlavně sekce 
pro přihlášení si žije svým vlastním 
životem (jen na okraj: ve Firefoxu 
na Linuxu dokonce formulář zasahuje 
do hlavní stránky). Nicméně rozhodně 
se stránky prohlížet dají a až na výše 
uvedené drobnosti vypadají dobře. 
Stránky využívají systém Joomla, 
zdrojový kód je tak celkem přehledný, 
bez chyb však také není. Sémantická 
pravidla se dodržují jen napůl, některá 
ano a jiná ne. Automatickým testem 
WAI stránky v několika kategoriích 
neprošly, hodnotíme tedy známkou 3.

Bonusy
Bohatá fotogalerie a hlavně její pra-

videlné doplňování je velkým plusem. 
Bohužel mnoho dalších už na webu 
není. Avízo na blížící se oslavu 100 let 
klubu ovšem nechybí, a to je pro jeho 
představitele důležité. Hodnocení: 2-.

celkový dojem
V konkurenci ostatních webů z fi-

nálové pětice Střešovice nikterak ne-
vyčnívají ani na jednu stranu, a to je 
možná dobře. Proto je dobré i hodno-
cení a známka 3.

Aktuálnost
 Na absolutní nedostatek přísunu 

informací o fungování klubu si jeho 
příznivci stěžovat nemohou, jenže 
žádný zázrak to také není! Pouhých 
pět aktualit z roku 2011 svítilo v tomu 
určené sekci ještě na konci první úno-
rové dekády. A ještě se věnovaly mlá-
deži. O áčku mužů se objevila jediná 
zmínka. Během sezony je situace lepší, 
ovšem nikoliv ukázková, což Stodůl-
kám zbytečně bere body. Známka 4.

Design
 Další adept se dá shrnout velmi 

krátce. Neurazi, nenadchne. Autor 
vsadil na přímou cestu informací, bez 
snahy ozvláštnění vzhledu nějakým 
grafickým skvostem. Díky tomu zů-
stává stránka přehledná, dobře čitelná 
a člověk si bez problému najde, co 
potřebuje. Avšak zároveň je nezajíma-
vá s grafickou absencí. Navíc fotky 
v hlavičce jsou nicneříkající. Nebýt 
loga s míčem, vůbec by nebylo poznat, 
že jsou to stránky fotbalové. Autor se 
velmi dobře odhadl a vyhnul se objev-
ným grafickým cestám za oceán, což je 
vzhledem k obsahu stránky tolerovatel-
né, ovšem vzhledem k trendům již ne. 
Proto z důvodu absence fotbalového 
ducha známka 3!

funkčnost
 Ani v jednom prohlížeči nebyly 

znatelné problémy se zobrazením strá-
nek, a to je dobře. Kód stránky sice po-
užívá „starý“ tabulkový styl, nicméně 
ten funguje, tak proč ne. Je přehledný, 
ale bohužel plný drobných i větších 
nedostatků. Sémantická pravidla nepo-
užívá web veškerá žádná, ani hlavního 
nadpisu se nelze dopátrat. V automatic-
kém testu WAI stránky propadly, a tak 
celková známka za technické provede-
ní je 3-.

Bonus
 Ze zápasů fotografie, jinak nic spe-

ciálního, čím by odrovnaly konkurenci, 
stránky nenabízejí, proto jen 3-.

celkový dojem
 Stručným hodnocením z kategorie 

designu se vlastně dá spláchnout i tato 
kategorie – takže web neurazí, ale o to 
méně nadchne. Alespoň základní infor-
mace ovšem návštěvník získá. Znám-
ka 3- za snahu a kvalitu oproti konku-
rentům, kteří se mezi pět vyvolených 
webů nedostali.

V redakci bylo nejprve vybráno 11 praž-
ských klubů od ČFL níže (ovšem jen těch, 
které zároveň nemají první tým ve vyš-
ších soutěžích a nemohou těžit z pro-
fesionálního fungování týmu), jejichž 
internetové stránky prokazují ucházející 
kvalitu. Z nich byla posléze podrobněj-
ším zkoumáním vyselektována finálová 
pětice a ta byla posouzena a ohodnocena 

kromě členů redakce i grafikem Danie-
lem Milerem z týdeníku Šíp PLUS a IT 
specialistou Petrem Síglem. Známkování 
proběhlo jako ve škole od jedničky jako 
nejlepší po pětku coby nejhorší a to v pěti 
kategoriích – aktuálnost, design, funkč-
nost, bonusy (audio/video) a celkový do-
jem. Výsledná známka je pak průměrem 
zmíněných kategorií.

JAK Se HOdNOTILO

1. 2.-3. 2.-3. 4. 5.

fc přední Kopanina
www.fcpk.cz

fc Tempo fc zličín SK Střešovice 1911 Sokol Stodůlky
www.fctempo.cz www.fczlicin.cz www.sk-stresovice-1911.cz www.sokolstodulky.cz
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Radost hráčů Přední Kopaniny je na místě.
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TRÉNINK

presinkové situace, cvičení č. 1 presinkové situace, cvičení č. 2 presinkové situace, cvičení č. 3 presinkové situace, cvičení č. 4

Držení míče na dva doteky 8:4 na 4 branky
Cílem průpravné hry je naučit hráče početnějšího týmu kombinovat a udržet míč 

pod svou kontrolou i přes omezený počet doteků (jeden, dva) a napadající bránící 
hráče, kteří se mají okamžitě po konstruktivním získání míče pokusit o zakončení 
akce do jedné ze čtyř branek na obvodu hrací plochy. Od hráčů držících míč vyža-
dujeme především dobrý výběr místa a komunikaci. Cvičení je určeno prakticky 
pro všechny věkové kategorie, zvládnou ho vyspělé týmy přípravek, ale autor ho 
doporučuje především pro týmy žáků, dorostenců a dospělých.

popis průpravné hry:
 herním prostorem je čtverec, velikost strany je 40 metrů
 ve středu každé strany je umístěna malá branka
 všechny 4 branky jsou široké 2 metry
 hra je určena pouze pro hráče do pole
 minimální počet hráčů je 12
 hráči jsou rozdělení na 3 barevně odlišené týmy (4:4:4)
 v jednotlivém intervalu vždy nastupují 2 týmy proti jednomu 8:4
 8 hráčů početnějšího týmu:

 a/ má počet doteků omezen na 2
 b/ se snaží si dát 8 nepřerušených přihrávek
 c/ za 8 nepřerušených přihrávek získají bod
 4 bránící hráči:

(a) napadají soupeřovy hráče a pokoušejí se o konstruktivní získání míče
(b) v případě zisku míče zakončují do libovolné branky na obvodu
 interval zatížení je od 45 vteřin do 3 minut
 po skončení intervalu si týmy pozice vymění
 4členný tým tak v jedné sérii odehraje:

 a/ 2 intervaly jako tým, který se snaží míč udržet
 b/ 1 interval jako tým, který se míč snaží získat (kondičně náročné)
 týmy soutěží o větší počet vstřelených branek

Trenérské poznámky:
 s počtem opakování lze zvyšovat počet napadajících hráčů
 hráči držící míč mají počet doteků omezen na (1, 3)
 kombinující hráči si mohou přihrát pouze „slabší“ nohou
 lze upravit velikost hrací plochy (30x30 m, 50x50m)

presinková čára při hře 9:9   
Cílem průpravné hry je naučit hráče týmu bez míče vytvářet tlak na míč na útoč-

né polovině soupeře. Hráči, kteří míč rozehrávají nebo ho mají pod svou kontro-
lou na své polovině, musí přejít přes půlící presinkovou čáru přízemní přihrávkou 
nebo převedením míče. Pro bránící hráče je situace snazší v povinnosti přejít střed 
hřiště kombinací. Hru zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, stejně tak 
je možné zařadit do konce tréninku. Zvládnou ji všechny žákovské a dorostenecké 
týmy, stejně jako vyspělá družstva přípravek, kde však je třeba upravit velikost 
herního prostoru. 

popis průpravné hry:
 herním prostorem jsou 3/5 hrací plochy
 na brankových čarách jsou umístěny branky
 ve středu hrací plochy je vyznačena presinková čára
 hra je určena pro:

 a/ 2 brankáře
 b/ 16 hráčů do pole
 hráči do pole jsou rozdělení na 2 barevně odlišené týmy 8:8
 každý tým může hrát v libovolném rozestavení (4:2:2, 4:1:3, 3:4:1)
 úkolem týmu držícího míč je:

 a/ převést míč
 b/ přihrát míč přízemní přihrávkou 
 přes středovou presinkovou čáru
 bránící tým se snaží vytvářet tlak na soupeře
 pro nemožnost dát dlouhou přihrávku se o to tým pokouší na útočné polovině

Trenérské poznámky:
 hráči mohou presinkovou čáru překonat pouze převedením míče 

 nebo přízemní přihrávkou
 brankář musí akci rozehrávat přízemní přihrávkou
 po krajních hráčích (obránci, záložníci) požadujeme převedení míče 

 přes presinkovou čáru
 na obranné polovině mají hráči omezený počet doteků na (1, 2, 3) doteky

8:8 na 3 trojúhelníky a průnikové přihrávky 
Cílem průpravné hry je naučit hráče týmu držícího míč připravit si takovou po-

zici, aby se mohli pokusit o přízemní průnikovou přihrávku skrz dvě strany jedno-
ho ze tří trojúhelníků, která musí směřovat na spoluhráče mimo tyto trojúhelníky. 
Bránící hráči vytvářejí presinkové situace, pokoušejí se získat míč konstruktivním 
odebráním a zabránit průnikové přihrávce, po zisku míče se pokoušejí o průniko-
vou přihrávku jejich týmu. Hru zařazujeme do průpravné nebo hlavní části tré-
ninkové jednotky, zvládnou ji již hráči přípravek, pouze je třeba upravit velikost 
herního prostoru.

popis průpravné hry:
 herním prostorem jsou 2/3 hrací plochy 
 na brankových čarách jsou umístěny branky 
 ve středu hrací plochy je vyznačena středová presinková čára 
 hra je určena pro: 

 a/ 2 brankáře 
 b/ 14 hráčů do pole 
 hráči do pole jsou rozdělení na 2 barevně odlišené týmy 
 každý tým může hrát v libovolném rozestavení (4:1:2, 4:2:1, 4:3) 
 při nově zařazeném cvičení doporučujeme použít rozestavení 4:3 
 akci zahajuje brankář útočícího týmu, který má v držení míč 
 bránící (napadající) tým je ve vysokém postavení 
 všichni hráči jsou na útočné polovině 
 bránící hráči však stojí mimo pokutové území 
 hráči útočícího týmu stojí zcela libovolně na vlastní polovině 
 úkolem útočícího týmu je přízemní kombinací si připravit prostor 

 pro rychlý protiútok 
 útočící tým musí přejít středovou presinkovou čáru přízemní kombinací 
 bránící tým napadá útočící hráče ve chvíli, kdy se první hráč dotkne míče 
 po rozehrávce od brankáře 
 vytváří na hráče s míčem maximální možný tlak, avšak bez vytváření faulů 
 v případě zisku míče se pokouší o vlastní zakončení 
 každý tým 5x opakuje založení útoku, poté se role týmu vymění

Trenérské poznámky:
 aby hra měla spád, je možné dát týmu, který má míč v držení, časový limit 

 na zakončení (10, 20, 30 vteřin)
 pro větší kondiční zatížení je možné hrací plochu zvětši na 4/5 
 získání míče usnadní napadajícím hráčům omezený počet doteků týmu, 

 který zahajuje útok
 lze libovolně zvětšit počet hráčů na 8:8, 9:9, 10:10

Maximální presink a rychlý protiútok
Cílem průpravné hry je naučit hráče týmu bez míče (napadající) vytvářet tlak 

na míč na útočné polovině. Hráči, kteří míč rozehrávají nebo ho mají pod svou kon-
trolou na své polovině, se musí přízemní kombinací vymanit z tlaku napadajícího 
týmu a volnou soupeřovu polovinu využít k rychlému protiútoku a samotnému za-
končení. Hru je možné zařadit do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky. 
Zvládnou ji starší žákovské a dorostenecké týmy, stejně jako dospělí. Hra má také 
nezanedbatelný kondiční charakter. 

popis průpravné hry:
 herním prostorem jsou 2/3 hrací plochy 
 na brankových čarách jsou umístěny branky 
 ve středu hrací plochy je vyznačena středová presinková čára 
 hra je určena pro: 

 a/ 2 brankáře 
 b/ 14 hráčů do pole 
 hráči do pole jsou rozdělení na 2 barevně odlišené týmy 
 každý tým může hrát v libovolném rozestavení (4:1:2, 4:2:1, 4:3) 
 při nově zařazeném cvičení doporučujeme použít rozestavení 4:3 
 akci zahajuje brankář útočícího týmu, který má v držení míč 
 bránící (napadající) tým je ve vysokém postavení 
 všichni hráči jsou na útočné polovině 
 bránící hráči však stojí mimo pokutové území 
 hráči útočícího týmu stojí zcela libovolně na vlastní polovině 
 úkolem útočícího týmu je přízemní kombinací si připravit prostor 

 pro rychlý protiútok 
 útočící tým musí přejít středovou presinkovou čáru přízemní kombinací 
 bránící tým napadá útočící hráče ve chvíli, kdy se první hráč dotkne míče 
 po rozehrávce od brankáře 
 vytváří na hráče s míčem maximální možný tlak, avšak bez vytváření faulů 
 v případě zisku míče se pokouší o vlastní zakončení 
 každý tým 5x opakuje založení útoku 
 poté se role týmu vymění

Trenérské poznámky:
 aby hra měla spád, je možné dát týmu, který má míč v držení, časový limit 

 na zakončení (10, 20, 30 vteřin)
 pro větší kondiční zatížení je možné hrací plochu zvětši na 4/5 
 získání míče usnadní napadajícím hráčům omezený počet doteků týmu, 

 který zahajuje útok
 lze libovolně zvětšit počet hráčů na 8:8, 9:9, 10:10
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Pokud nechcete, aby se tréninky ve vašem klubu staly pro hráče rutinou, přináší vám Pražský fot-
balový speciál další inspiraci. Po cvičeních zaměřených na řešení mikrosituací 3:3, které se dají vy-
užívat jako herně-kondiční příprava v zimní pauze, z minulého čísla, přinášíme další čtyři cvičení  
a průpravné hry, v nichž se klade důraz na presinkové situace. Připravil je pro vás 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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Jak to všechno začalo? Před sto lety, 
kdy Střešovice ještě ani nebyly sou-
částí Prahy? Při ligovém zápase Spar-
ty s ČAFC, jenž několik přítomných 
střešovických mladíků tak nadchl, že 
se rozhodli sami založit vlastní klub. 
Ustavující schůze pod vedením Jana 
Brennera a Josefa Blažka, které lze po-
važovat za zakladatele klubu, se konala 
o několik dní později v hostinci pana 
Strnada na Veleslavíně. SK Střešovice 
byl na světě.

Významné jubileum bude v červ-
nu, a pokud by se měla naplnit ideální 
představa, doprovázel by výročí postup 
A-týmu mužů do nejvyšší městské sou-
těže. V jedné ze dvou skupin pražských 
I. A tříd přezimuje sice až na sedmém 
místě, na čelo tabulky, které okupují 
společně Slivenec a Podolí, však ztrácí 
pouhých šest bodů. A to určitě není ne-
smazatelná ztráta. První polovina soutě-
že je nadmíru vyrovnaná.

Společná práce
„Postup do přeboru je naší trvalou 

ambicí. Ale nejen se tam ohřát, chceme 
se ve vyšší soutěži usadit. Snažíme se 
stavět hlavně na vlastních odchovan-
cích, velké hvězdy tu zatím nemáme. 
O to je to složitější,“ tvrdí předseda od-
dílu a současně trenér B-mužstva Radek 
Trhlík. Sám ale chce zůstat v pozadí: 
„Vždyť jde o společnou práci mnoha 
lidí,“ zdůrazňuje.

Výsledky práce všech střešovických 
dobrovolných trenérů i funkcionářů jsou 
zřetelné. Klub dělá nejen pro sebe, ale 
i pro pražský a potažmo český fotbal to 

nejlepší v tom smyslu, že věnuje maxi-
mální úsilí výchově mládeže. Víc než 
samotná chvála ale vypovídá samotný 
počet týmů: SK Střešovice 1911 jich 
má totiž čtrnáct. Jde o tři celky mužů,  
přičemž béčko působí v I. B třídě 
a céčko ve druhé třídě, kam postoupilo  
předloni. Mládežnických týmů lze  
napočítat dohromady jedenáct, dva  
dorostenecké a čtyři žákovské, čtyři  
přípravky a jedna předpřípravka.

Mnoho ligových i extraligových  
dorosteneckých a žákovských týmů  
má ve svém kádru střešovické odcho-
vance. „Naším cílem je dosáhnout  
takového stavu, abychom měli svůj  
A-tým v nejvyšší pražské soutěži ve všech 

věkových kategoriích,“ předkládá Trhlík  
jasnou vizi vední klubu. Ten registruje  
350 aktivních členů, celkem se jich  
však na životě klubu účastní až půl  
tisícovky.

pravidelně na špičce
Trenérem A-týmu je Václav Šebesta. 

Přišel ze Šeberova a loni na jaře dostal 
tým SKS z útlumu. Nakonec přive-
dl mužstvo na 4. místo. V předešlých 
dvou sezonách skončili Střešovičtí dru-
zí a třetí. Takže je jasné, že jim zbývá  
dobýt první příčku.

„Ano, na postup do přeboru myslí-
me tři až čtyři roky. Výsledky na špičce  
I. A třídy se mohou zdát, po předchá-

zejících bojích o záchranu, uspokojivé. 
Na absolutní špičku jsme však zatím ne-
dosáhli, soupeři byli vždy o kousek lepší. 
Teď nám dorůstají hráči, kteří jsou a bu-
dou čím dál více přínosem pro mužskou 
kategorii. Samozřejmě že bychom si rádi 
dali jako dárek ke stým narozeninám po-
sun o soutěž výš, pokud se to nepodaří 
letos, budeme pracovat dál,“ říká před-
seda Trhlík.

Skoro se chce říct – ideální scénář. 
Ten ale nepřijde sám od sebe. Odměnou 
pak může být i to, když se hráč z klu-
bu I. A třídy objeví alespoň na chvilku 
v Gambrinus lize. Tak jako Zeze Ander-
son z Pobřeží Slonoviny, jenž nastoupil 
do zápasu nejvyšší soutěže na jaře 2009 
v dresu SK Kladno, kde byl z SKS 
na hostování.

Střešovický fotbalový areál tvoří dvě 
hřiště, spodní travnaté a horní s umělým 
trávníkem. Ještě před deseti lety byla 
přitom na obou škvára. První přírodní 
trávu si Střešovičtí nadělili k devade-
sátému výročí. Horní hřiště bylo done-
dávna působištěm Tatranu Střešovice. 
Jenomže tahle značka z fotbalu zmize-
la, klub hraje pod názvem Olymp Pra-

ha. A také se na původně svém hřišti  
účastní zdejšího zimního turnaje.

Konkurence nespí
Značka Tatran Střešovice ale už léta 

dominuje v tuzemském florbalu, což 
vytváří pro fotbalový klub konkurenci. 
V tom, že sportuchtivé střešovické děti 
se rozhodují většinou mezi těmito dvěma 
sporty. A nelze zapomenout ani na hoke-
jovou Hvězdu se sídlem na nedalekém 
Dlouhém Lánu. Už jenom získat zdejší 
potěr pro fotbal není snadné, ale tohle je 
mnohem širší problém. Základna české-
ho fotbalu se postupně zužuje.

„Byl bych rád, kdyby se nám dařilo 
udržet společenské postavení, které klub 
má, i když víme, že to je a bude čím dál 
těžší. Rozsahem práce s mládeží patříme 
mezi největší neligové fotbalové kluby 
nejen v měřítku Prahy 6, ale i v rámci 
celé metropole. Věřím, že ve Střešovi-
cích budeme mít stále množství schop-
ných a obětavých lidí, se kterými se 
problémy řeší a úspěchy slaví lépe. Spo-
lečně se snažíme, aby pro nás fotbal byl 
hlavně zábavou. To se nám většinou za-
tím daří,“ dodává Trhlík.               (wyl)
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SK Střešovice 1911

Založena: 25. 6. 1911
Vývoj názvu klubu: SK Stře-
šovice, TJ Dynamo Střešovice,  
TJ Vozovna Střešovice, TJ Sportovní 
Stavby Praha, TJ SPRINT Sportovní 
Stavby,  SK Střešovice 1911
Úspěchy: pět sezon účasti v pražském 
přeboru v první polovině 70. let, starší 
žáci vítězi pražského přeboru v roce 
2009
Současnost: I. A třída
Počet týmů: 14 + stará garda

Po období úpadku dnes už zase na Julisce zažívají radost.
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Jasný důkaz, že mají Střešovice hodně vousatou minulost.

Také zde se budou odehrávat oslavy 100 let.

Areál čítá dvě hřiště.

vizus-inzerat-pfs.indd   1 2/7/2011   11:48:11 AM

STŘešOVICe OSLAVÍ 
STOLeTÉ VýROČÍ
OBdIVUHOdNý MILNÍK By RÁdy UCTILy 
POSTUPeM dO PŘeBORU

Starost o důstojný chod nebo v horším případě o samotné přežití v současné nelehké ekonomické situaci tíží 
nejeden pražský fotbalový oddíl. Na oslavy většinou není ani pomyšlení, ale v SK Střešovice 1911 je tomu 
jinak. Jak už jeho samotný název napovídá, klub letos čeká stoleté výročí. A bude ho chtít důstojně uctít 
i v těchto nelehkých podmínkách.



za svou roli a dává příklad v sever-
ských zemích, kde je péče o rodinu 
naprosto automaticky rozdělena a ne-
leží z většiny jen na ženě jako u nás.

„A zvlášť na Moravě, tam jsou žen-
ský jako služky. Musí prostě fungovat. 
Ale tak to přece nemá být, teprve při 
vyrovnaných úlohách funguje rodina 
perfektně! Proto říkám, že trapné po-
známky o chlapovi na mateřské může 
mít jenom hlupák, který ovšem mě 
neurazí!“ tvrdí rázně manžel Hanky 
Kynychové.

A jak to vlastně vypadá, když při-
jde cvičitelka Hanka domů? Stejně 
jako v jiných rodinách, jen opačně. 
„Opravdu to u nás funguje úplně stej-
ně jako jinde. Hanča řve, že nic nedě-
lám, a je naštvaná, když má čtyřikrát 
po sobě teplou večeři a pátý den ne,“ 
rýpe do životní partnerky Obrdlík.

úžasné tři roky
Čerstvý padesátník Jindřich přišel 

bytím na mateřské dovolené o možný 
profesní růst, nehledě na to, že po do-
hodě s manželkou zvolil dobrovolně 
tento model, ale také o volný čas, 
což může být pro chlapa nezvyklé. 
„A také už nemám některé kontakty. 
Na druhou stranu jsem ale zažil tři 
úžasné roky s prckama, každý den mi 
Sofie s Alexandrou rostly před oči-
ma,“ nedělá si těžkou hlavu. Navíc 
mohl lépe dohlížet i na syna Filipa, 
kterého mimo jiné trénuje v mládež-
nickém týmu Točné. „Sice jsem byl 
radši, když jsem vedl jinou kategorii, 
ale asi je dobré, že ho mám pod do-

hledem. Moc dobře ví, že na něj mu-
sím být přísnější!“

Když se odpočte zimní období 
a příprava v tělocvičně, kdy jsou 
v zápřahu fotbaloví pomocníci, plní 
Jindřich funkci muže na mateřské 
i během tréninků, na něž dochází 
společně s oběma dcerkami. „Ze za-
čátku zůstávaly v kočárku, teď už ale 
lítají kolem nás. A konečně nebrečí, 
což dříve dělaly, protože se bály toho 
prostoru,“ přiznává, že vždy nebyla 
situace jednoduchá.

Každopádně už samotná možnost 
vyrazit na chvíli pryč z prostředí 
domu a stereotypu je obrovským 
ventilem pro vzorného tatínka syna 
a dvou dcer. „Emoce z domova musí 
ven a fotbal je úžasný v tom, že si 
u něho vyčistím hlavu a ještě mohu 
něco předat dalším dětem,“ libuje si 
muž, který velký fotbal nikdy nehrál, 
ovšem je alespoň jedním z mála nad-
šenců, kteří se mu chtějí u mládeže 
věnovat. A těch není a nebude nikdy 
dost…     Lukáš Vrkoč
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Výčepni...

Možná budete věřit, možná ne, ale 
chlapovi na mateřské dovolené může 
být opravdu fajn, přestože dopředu 
ví, anebo odtuší, do čeho jde. Tedy 
pokud nepřijde překvapení v podobě 
narození dvojčat. „Už když jsme měli 
Filipa, pomáhal jsem s ním Hance, 
ale to jsem ještě netušil, jaký je rozdíl 
mezi jedním a dvěma dětmi. Člověk si 
prakticky neodpočine. Nejde jen o to 
děti nakrmit a přebalit, ale po čase je 
nutné je také vychovávat, a to je mno-
hem složitější,“ říká Obrdlík, který 
velmi rychle vystřízlivěl z prvotní 
představy, kdy všechno půjde hladce. 

„První dva roky jsem fungoval 
jako takový servisák, to ještě šlo, ale 
teď už je to horší,“ dodává s tím, že 
si děvčátka snaží urvat každá kousek 
času pro sebe a dochází ke křiku a po-
tyčkám. A je jedno, jestli je to v bará-
ku nebo venku. „A ještě piští, jsou to 
prostě holky,“ směje se Jindřich.

za hodného
V domácnosti působí při výcho-

vě dětí jako ten měkčí z manželské 
dvojice. „Nejsem tak přísný, jak bych 
asi měl být. Hanča je v rodině dráb 
a drží zásady. Řekli jsme si, že musí 
být režim, který se s dětmi bude do-
držovat, aby se vše dalo vydržet a já 
se nezbláznil. Je to sice stereotypní, 
ale na druhou stranu musím říci, že 
teď ve třech letech už to jde. Můžeme 
se sebrat a kamkoliv vyrazit. Třeba 
na hory, kde jsme během ledna byli. 
Teď už si prostě mateřskou užívám. 
Tím spíše, že mi za půl roku skončí, 

až holky půjdou do školky,“ vypráví. 
K původní profesi stavitele se nevrátí, 
protože už firmu nemá, ale bude Ky-
nychové pomáhat s jejími aktivitami, 
například s marketingem.

A k tomu samozřejmě dál dohlídne 
a zajistí výchovu dětí a chod domác-
nosti jako doposud. Odveze do školy, 
do školky a bude mít čas na práci, 
který dosud už tři roky přes den ne-
našel. „Jakmile jsem sedl třeba k po-
čítači, tak hned po mně holky začaly 
lézt a také písmenka z klávesnice jen 
létala. Ta také vypadá,“ popisuje stav 
důležitého hardwaru. Proto raději 
dosud částečně pracoval a pracuje 

po nocích nebo brzy ráno, než se 
dvojčata vzbudí.

Ve dne přitom dělal a dělá věci, 
které jsou samozřejmostí při péči 
o domácnost. I proto zvýrazní jen to, 
co nikdy nedělal: „Nežehlil! Máme 
na to paní, která k nám jednou týdně 
přijde a vyžehlí hromadu prádla. Ji-
nak od praní přes uklízení po vaření 
zvládnu všechno…“

vzor na severu
Činnosti během mateřské jsou 

v Čechách chápány jako veskrze 
ženské a na muži je, aby „skousnul“, 
když má zůstat s dětmi doma. Musí 

prostě potlačit chlapskou ješitnost. 
„Totéž jsem udělal i já. Ale jasně 
jsem viděl, že v naší domácnosti jsem 
v určitém směru dvojka, takže nebyl 
problém. Chtěli jsme pro Filipa sou-
rozence a bylo jasné, kdo zůstane 
doma,“ neskrývá se Jindřich Obrdlík 

S dětmi v náručí se hodně nachodil.

Aby byl muž na mateřské dovolené, není v Čechách zvykem a leckdo proto nad takovými lidmi ohrnuje nos. 
„Urážet mě tím, že jsem doma místo manželky, může jenom hlupák,“ říká ovšem JINDŘICH OBRDLÍK, 
který trénuje přípravku v Točné. Sám měl stavební firmu, ale po přijetí dvou hypoték se s manželkou Han-
kou Kynychovou rozhodli, že bude lepší, když s očekávanými dětmi zůstane doma jako méně vydělávající 
právě on. Populární cvičitelka tak dál buduje kariéru a tatínek se vedle jedenáctiletého syna Filipa na plný 
úvazek stará o tříletá dvojčata Sofii a Alexandru.

CHLAP NA MATeŘSKÉ
TrEnér MLÁDEŽE v Točné JinDřich oBrDLíK  
SE přED čASEM rozhoDL nEKAziT úSpěšnou  
KAriéru MAnŽELKy hAnKy Kynychové

Jindřich obrdlík  

Věk: 50 
Povolání: na mateřské
Klub: TJ Točná
Pozice: trenér mládeže
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Působení u fotbalové mládeže bere i jako ventil.

Mrazy pozvolna odcházejí 
a trávníky opět začínají mít 
typickou a zdravou barvu. 
Na co je třeba myslet s pří-
chodem měsíce BŘEZNA?

PÉČe 
O TRÁVNÍK  

počasí a nástrahy
V březnu bývá v Praze průměrná 

teplota okolo čtyřech a půl stupně Cel-
sia, srážky kolem pětadvaceti milimetrů 
a sluneční svit cca 157 hodin. Kořeno-
vý systém se probouzí, když je teplota 
v pěticentimetrové hloubce vyšší než 
pět stupňů. Kořeny trav znovu přijímají 
vodu a živiny a přenášejí je do travních 
listů. V závislosti na obsahu kyslíku 
v půdě, přísunu živin a vlhkosti začíná 
na odnožovacích kolínkách rozvoj pu-
penů. Začíná prodlužovací růst, probíhá 
fotosyntéza a travní porost se zelená.

Jak se starat
V trávníku je po zimně obyčejně dost 

odumřelé travní hmoty, kterou je dobré 
vyčesat a tím trávník provzdušnit. Vál-
cování se provádí jen v nejnutnějších 
případech, a to zásadně na oschlém te-
rénu a jen lehkým válcem. Vhodnější je 
v případě zvednutí půdy mrazem srov-
nání hřiště ostrou ocelovou sítí.

Začátkem března hřiště pohnojíme 
cca 150 kg LAV 27, hnojení provádíme 
před deštěm anebo hřiště musíme zak-
ropit. V případě, že došlo k poškození 
trávníku sněžnou plísní, postižená místa 
vyčešeme důkladně a přihnojíme LAV 
27, následně ošetříme porost některým 
z chemických přípravků, například Or-
tiva nebo Amistar. Prořídlá místa lehce 
dosejeme, pokud možno osivem urče-
ným k jarním zásevům.                 (luk)

BŘeZeN

Plíseň sněžná
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Syn Filip a dcery Alexandra a Sofie vyžadují během celého dne pořádnou pozornost.
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Největší dvě „modelky“ v akci. Trocha nahoty potěší fanynky.O bláznivé nápady nebyla nouze. Bez vtipu by to nešlo!

třebovali sehnat kola, montérky, výfuk, 
volant... Ale jinak si kluci vymysleli 
takové věci, aby to nebylo nic moc 
složitého. Měli jsme udělaný časový 
harmonogram, domluvené časy, kdy 
měly být jednotlivé skupinky připrave-
né a čekat už převlečené na místě.

Jak dlouho focení probíhalo?
Fotili jsme ve dvou dnech, každý 

měsíc zabral 30 až 45 minut.
Bylo nějaké téma předem zakáza-

né, nebo měli spoluhráči v nápadech 
maximální volnost?

Zakázaného nebylo nic, i nahota se 
tam objevila, ale musel jsem to tro-
chu redukovat. Jsou tam kluci, kteří 
mají před sebou jen fotbalové míče. 
S nimi je tam jeden náš fanoušek, kte-
rý hraje házenou, tak má házenkářský 
míč. V prosinci je tam dvojička je-
nom s čepičkami Santa Clause, v létě 

zase v plavkách. To se mi zdá akorát, 
když si kluci četli nápady jiných, tak 
je to svádělo k něčemu takovému, ale 
já jsem říkal, ať už se nikdo nesvléká 
a vymyslí něco jiného. Stávalo se, že 
se nápady na poslední chvíli měnily, 
ale k lepšímu. Třeba fotka, kde je ře-
meslník na štaflích a pod ním policajt 
v uniformě, to je jeden z příkladů. Ta-
hle fotka dopadla velmi dobře.

Proč třeba právě tenhle motiv? 
Jsou to civilní zaměstnání těch spo-
luhráčů?

Kluk na štaflích je takový grázlík, 
ten druhý má tátu policajta. Máme 
v týmu taky jednoho vášnivého tenistu, 
říkáme mu Nadal, tam se nabízelo, že 
se oblékne do tenisového. Cílem bylo, 
aby se kluci dokázali shodit, aby nebyli 
vážní. Každou skupinku fotograf tro-
chu potrápil, než byl spokojený. Je to 

mladý kluk a přistupoval k tomu hodně 
zodpovědně.

Kdo z vás byl podle něj největším 
talentem na focení? Přece jen to není 
úplně lehké, když po vás někdo chce, 
abyste mu pózoval na přání.

Zrovna ta dvojka od štaflí. Ti to se-
hráli výborně, už z první série fotek se 
daly vybrat tři, které by se hned a bez 
problémů daly použít. Je tam taky fot-
ka na kolečkových bruslích, kdy stál 
spoluhráč v tak nepřirozené poloze, až 
si natáhl tříslo. To jsme mysleli, že nás 
trenér rozkousne vzteky (směje se).

Vy jste se objevil v říjnu v trojici, 
která simuluje v montérkách jízdu 
autem. Proč právě tohle?

Sedím uprostřed a ten kluk, co je 
za mnou, dělá automechanika. Tak 
nějak nám to naskočilo, že by se toho 
dalo využít. Potřebovali jsme sehnat 
stejné montérky, kola, výfuk, volant. 
On říkal, že není problém dát to všech-
no dohromady. Zdálo se nám, že to 
bude vypadat dobře.

Kdybyste měl ocenit ostatní: kte-
rý měsíc se vám líbí nejvíc?

Hodně vtipný se mi zdá duben a re-
tro fotbalisté s trenérem v duklácké 
soupravě. Kluci vypadají výborně, Mi-
chal Prokop úplně stejně jako Freddie 
Mercury. Mám taky slabost pro tu fot-
ku na štaflích.

Jaké byly reakce okolí?
Lidé jsou nadšení, zatím jsem nesly-

šel žádnou špatnou reakci.
Co ohlasy ve vaší kabině?
Dva dny před Vánocemi proběhl 

slavnostní křest. Až do něj kalendář 

nikdo neviděl, bylo to úplné tabu, ni-
komu jsem ho neukázal. Fotky jsme 
představili až na křtu. Vymysleli jsme 
dvanáct nesmyslných kategorií a každá 
z fotek jednu vyhrála. U té příležitosti 
jsme je ukázali. Hodně jsme se smáli 
té retro trojici. Kalendář pokřtil bývalý 
hokejista František Kučera, který bydlí 
nedaleko areálu Erzet, kde jsme seděli. 
Chodí tam často, nebyl problém ho od-
chytit a poprosit ho, jestli by to pro nás 
neudělal. Potom jsme udělali dražbu 
prvního kalendáře, který si koupil Jirka 
Plachý, jinak ten kluk ze štaflí. Ještě 
s flaškou slivovice ho vyšel na 700 ko-
run. Kluci si koupili kalendáře pro sebe 
a své známé, pak si posedali ke stolu 
a nastalo takové zvláštní ticho. Všichni 
si prohlíželi kalendář a chechtali se.

Dá se váš kalendář ještě někde 
koupit?

Už jsme objednali poslední dotisky. 
Kdyby měl někdo opravdu velký zájem 
o větší počet kusů, tak se na mě může 
obrátit, ale vybrané peníze chceme co 
nejdřív spočítat a poslat na konto Kap-
ky naděje. Pak uděláme někdy na jaře 
při divizním zápase našeho áčka ofici-
ální předání šeku pro zástupce Kapky 
naděje, tak jako jsme to udělali v mi-
nulé sezoně, kdy jsme v kabině vybírali 
peníze za každý náš vstřelený gól.

Tenhle kalendář je vaším druhým 
charitativním projektem. Co bude 
dál?

To ještě nevíme, ale určitě chceme 
zase něco vymyslet, abychom trochu 
pobavili sebe i ostatní. 

                  Radim Trusina

Výčepni...

Váš kalendář má název „Muži 
B a přátelé“. Takže se nejedná jen 
o hráče béčka Horních Měcholup?

Jsou tam aktivní hráči, ale i ti, kteří 
už skončili nebo jsou někde na hosto-
vání, přesto do naší party neodmysli-
telně patří. Taky je tam táta jednoho 
kluka, náš skalní fanoušek. Ten tam 
být musel.

Byly dohady o tom, kdo se v ka-
lendáři objeví, nebo se dostalo 
na všechny zájemce?

Dostalo se na všechny. Měli jsme 
už dopředu jasně určené, že se budeme 
fotit ve dvojicích nebo trojicích. Spíš 
jsem měl lehkou obavu, abychom dali 
vůbec tolik lidí dohromady. Kdyby nás 
bylo víc, udělal by se větší počet trojic, 
v tom problém nebyl.

Udělat kalendář, to už chce ně-
jaké vybavení, prostory i dost času. 
Jak jste všechno zajistili?

Zapojil jsem své kontakty z práce. 
Bylo jasné, že kdybychom někde měli 
zaplatit ateliér, světla, fotografa, tak se 
nedoplatíme, i kdybychom dostali pa-
desátiprocentní slevu. Pak jsem dostal 
zajímavý tip od kamaráda, který mi 
doporučil mladého kluka, co studuje 
uměleckou průmyslovku. Jmenuje 
se Rudolf Skopec a nafotil nám celý 
kalendář zdarma. Snímky vznikaly 
ve škole, kde měl k dispozici veškeré 
vybavení. Myslím, že to bylo zajímavé 
i pro něj, protože by jinak těžko burco-
val 25 lidí, aby se nechali fotit.

Jak focení probíhalo?
Nejdřív vznikl seznam dvojic nebo 

trojic, kdo s kým půjde a na jaký mě-

síc budou fotit. Podle toho si kluci 
měli vymyslet nějaký převlek. Říkali 
jsme si, že by bylo dobré, abychom 
nebyli ve fotbalovém, ať to nevypadá 
moc prvoplánově. Chtěli jsme udělat 
nějakou srandu, trochu se shodit, udě-
lat ze sebe blbce. Mohlo to být i lehce 
fotbalové téma, ale hlavně ten nápad 
musel aspoň nějak korespondovat 
s daným měsícem. Takové požadavky 
byly na všechny, tedy kromě trenéra, 
asistenta a vedoucího týmu. Těm jsme 
chtěli nějakou důstojnost ponechat. 
Pózovali na leden a byli jsme rádi, že 
vůbec přišli a nechali se fotit. Taky 
mohli říct, že je takové blbosti neza-
jímají a nepůjdou do toho. Všichni si 

taky museli sami sehnat na focení re-
kvizity.

Padl kvůli tomu nějaký nápad?
Některým jsem jejich původní návr-

hy rozmlouval. Byly tam určité manti-
nely kvůli focení v ateliéru. Někdo se 
chtěl třeba fotit ve fotbalové brance, 
ale to nešlo. Fotky v kabině, na hřiš-
ti, v kantýně, to od nás všichni čekali. 
Tohle nečekal nikdo. Padl tam taky ná-
pad, že někdo bude sedět na koni jako 
vojevůdce, ale to prostě nebylo tech-
nicky možné.

Který měsíc byl na rekvizity nej-
složitější?

Asi říjen, kde jsem i já. Řekli jsme 
si, že pojedeme v autě, na což jsme po-

Trojice běžkařů ve stylu Sněženky a machři, zklamaný tenista s koučem, studenti ekonomie, automobiloví 
závodníci nebo fotbalisté v retro stylu. I tak jsou zpodobnění hráči Horních Měcholup B ve vlastním kalen-
dáři, který vznikl jako charitativní projekt na konci minulého roku. Výtěžek z jeho prodeje půjde na konto 
nadace Kapka naděje, která pomáhá dětem s leukémií. „Na kalendář máme zatím jen pozitivní ohlasy. Lidé jsou 
z něj nadšení,“ říká PETR JANĎOUREK, 32letý záložník týmu, který byl jedním z hlavních organizátorů 
a na výrobě se podílel i graficky.

dO ROKU 2011 
S vLASTníM KALEnDÁřEM!
hrÁči A fAnoušci cELKu z i. A TříDy nAfoTiLi KALEnDÁř, v něMŽ  

SE nEBErou vÁŽně. výTěŽEK z proDEJE půJDE nA chAriTu
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Slavnostního křtu se chopil hokejový internacionál František Kučera.



Čím se živíte v běžném životě?
Pracuji ve zdravotnické firmě, která 

se zabývá kompletním zásobováním 
nemocničních zařízení na celém úze-
mí ČR. Jsem vyučen jako kuchař-číš-
ník, ale tuto profesi jsem přestal dělat, 
protože nešla skloubit s fotbalem, kte-
rý aktivně hraji a potažmo kombinuji 
s funkcí rozhodčího.

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

Tuto odpověď bych trochu roz-
vinul. Každé mužstvo by mělo mít 
nějakou vůdčí osobnost a z těch sou-
časných je pro mě největší sympaťák 
pan Rezek z Cholupic, velice dobře 
se mi spolupracuje také s panem Hra-
bákem z Aritmy a panem Moravcem 
z Libuše. Za největší osobnost, kterou 
jsem měl možnost potkat na hřišti 
jako rozhodčí, ovšem považuju Mila-
na Škodu, jenž dříve působil v Újez-
dě nad Lesy a teď mě trénuje v mém 
mateřském klubu SK Újezd Praha 
4. Tam mimochodem aktivně hraji  
1.B třídu. S tímhle hráčem jsem se 
hodně natrápil a on se mě hodně  
nazlobil, ale respektoval jsem ho 
a myslím, že i on mě.

Musí rozhodčí před zápasem 
striktně dodržovat životosprávu?

Životosprávu dodržuji, a dokud 
budu aktivně hrát a vykonávat funkci 
rozhodčího, nebudu nic měnit, mám 
to prostě zažité. Můj táta, který moje 
kroky k fotbalu vedl od malička a kte-
rému za to děkuji, mi vždy radil tak, 

abych byl dobře připravený na utkání. 
Já si to vzal k srdci pro zápasy v roli 
hráče i rozhodčího.

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

Budu upřímný – nabídl a několi-
krát! A podle mě není rozhodčí, který 
by se s tím nesetkal. Je jen na každém, 
jak s tím naloží. Každý člověk si bu-
duje svojí pozici a svoje jméno v běž-
ném životě i ve sportu. Ta pozice se 
těžko a dlouho buduje a strašně rychle 
o ni člověk přijde. Klub, který tímto 
způsobem chce pomoci, vás potřebuje 
devadesát minut, a to za to nestojí.

Co říkáte na působení ženských 
rozhodčích ve fotbale?

Proč by v něm neměly být? Důka-
zem, proč ano, je Dagmar Damková, 
která to dotáhla jako žena hodně dale-

ko. Měla štěstí, byla ve správnou chví-
li na správném místě a prokázala, že 
má na to, aby řídila fotbalová utkání 
žen i mužů.

Kdo je váš rozhodcovský vzor 
a proč?

Mám jednoho jediného. Italského 
sudího Collinu jsem vždy obdivoval 
pro jeho obrovský respekt, který měl 
na hřišti, a také pro jeho klid při roz-
hodování.

Na jakém stadionu v Praze  
mají nejlepší párek a kde nejlepší 
kantýnu?

Jestli je nejlepší, to nevím, ale moc 
hezky to voní na Libuši. A co pama-
tuji, tak rovněž na Zličíně. Nejlepší 
kantýna je ale jednoznačně na Újez-
dě Praha 4. Ne proto, že tam aktivně 
hraji, ale díky zázemí, které je tam vy-

tvořené pro hráče, rozhodčí a diváky. 
Nikde v Praze se nám nevyrovnají. 
(směje se)

Vadí vám, když vám na hřišti 
hráči tykají? 

Jsem v přeboru dost dlouho a vět-
šina klubů mě zná. Nemám problém 
s tím, když mi někdo tyká, jde jen o to, 
při jaké příležitosti. Pokud si při utká-
ní mezi čtyřma očima s někým něco 
vysvětlujeme a známe se, nevykáme 
si, ale celkově musím říct, že převládá 
vykání ke všem hráčům a funkcioná-
řům klubů.

úpLATEK Mi nABíDLi!
A NěKOLIKRÁT…
ROZHOdČÍ dANIeL NyKL V PRAVIdeLNÉM dOTAZNÍKU

Pozor, změna! Zaslaných dotazů už bylo dost, a tak jsme vybrali ty nejlepší, které se od tohoto 
čísla budou objevovat v pravidelném dotazníku pro pražské rozhodčí. Na všech osm odpově-
děl DANIEL NYKL.

PŘÍšTě 

ondřej havlín

POd PALBOU 
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KOZLOVNA VyHRÁLA 
POSedMÉ TURNAJ V edeNU

Osm ročníků má za sebou Memoriál Petra Packerta, bývalého vynikajícího 
hráče Dukly a především Bohemians, jenž zemřel v roce 2003. Na zimním turnaji 
internacionálů, kde je spodní věkovou hranicí účasti 35 let, znovu potvrdila roli 
favorita Kozlovna Ládi Vízka. Na pozemkářském hřišti v areálu Slavie v Edenu 
triumfovala už posedmé, přičemž zatím jen jednou přenechala prvenství Bobr 
týmu. Kromě Vízka hráli Ivan Hašek, Jozef Chovanec, Zdeněk Peclinovský, Jiří 
Jeslínek, Horst Siegl, Pavel Kuka, Jiří Novotný, Vratislav Lokvenc, Daniel Šmej-
kal – a to je jen část hvězdné sestavy Kozlovny.

„Máme v týmu výborné fotbalisty, kteří si umějí přihrát na jeden dotek. To je 
pak strašná zbraň a naše výhoda oproti soupeřům, kteří mají zase naopak oproti 
nám většinou výhodu v tom, že jsou mladší. Moc mě těší, že jsme turnaj opět 
vyhráli, ale myslím, že jednou tohle skončí, možná už od příštího roku. Vzhledem 
k přibývajícímu věku je to stále těžší,“ řekl nám po zisku sedmého triumfu 56letý 
lídr Kozlovny Ladislav Vízek, bývalý dvojnásobný fotbalista roku. Rychlostí už 
zrovna neoplývá, čich na góly však dosud neztratil.

ZeLeNKA Je SNAd VšUde, 
Kde Se KOPe dO MÍČe

Na podzim a na jaře mistrovská soutěž, v zimě turnaj veteránů, do toho futsa-
lová liga, beachsoccerové pokusy či vedení fotbalového kempu v Českém Dubu 
– s nadsázkou lze říct, že Luděk Zelenka je všude tam, kde se kope do míče. 
Nemluvě o spolukomentování fotbalových přenosů v televizi. Je to přitom teprve 
rok, co ukončil hráčskou kariéru ve vrcholovém fotbale. Sedmatřicetiletý útoč-
ník, jenž oblékl dresy všech velkých pražských klubů kromě toho rudého, hraje 
nyní spolu s exsparťanem Jiřím Novotným I. B třídu za Všenory. „Lanařím Jirku 
Štajnera, ať jde hrát s námi. V ligovém týmu Liberce je jeho přítomnost hodně 
znát, ale tak za rok by už snad k nám mohl přestoupit,“ plánoval Zelenka.

Naopak na turnaji internacionálů ve vršovickém Edenu byl ve svém věku 
úplným zajícem, což je velkou výhodou. „Zelí“ hájil barvy týmu Bella (podle 
restaurace na Proseku) a stále prokazoval svůj mimořádný čich na góly. Ve třech 
zápasech za sebou vstřelil dohromady třináct branek! „Nemělo by se to přeceňo-
vat, vždyť při těchto zápasech se moc nebrání,“ zlehčil svoji vlastní střeleckou 
show Zelenka.

SPOLeHLIVý STOPeR 
Se dO SLAVIe NeVRÁTIL

Spolehlivý stoper na záskok – tak charakterizoval oficiální slávistický web 
svého středního obránce Jiřího Studíka. Už před pěti roky to zkoušel v Gambri-
nus lize v dresu A-týmu sešívaných, nedokázal se však výrazněji prosadit a odešel 
hostovat do Bohemians Praha. Tam strávil podzim roku 2007, tedy období, kdy 

tým ze Střížkova hrál nejlepší fotbal ve své historii. A na konci sezony slavil po-
stup ze II. ligy do nejvyšší soutěže. Teď jsou zelenobílí v ČFL a v polovině sezony 
ji vedou s náskokem 17 bodů. Trenér Jaromír Jindráček proto ani moc nepočítal 
s posilováním týmu, přesto se dočkal: po třech letech se totiž vrací právě Studík.

„Tentokrát to už není na hostování, ale na přestup. Ve Slavii bych asi nebyl 
v ligové sestavě, tak jsem rád, že o mě znovu projevili zájem Bohemians Praha,“ 
řekl Studík. Rok a půl strávil v druholigovém Sokolově, teď je ve třetí lize. „To mi 
nevadí, protože Bohemians Praha jsou beztak na nejlepší cestě postoupit do dru-
hé ligy,“ dodal 25letý zadák. „Jsem rád, že tady Jirka Studík znovu je. Bude 
konkurencí pro stopery Horáčka s Pencem,“ sdělil kouč Jindráček.

KLoKAni „B“ oDEhrAJí 
ČTyŘI UTKÁNÍ V ĎOLÍČKU

Bohemians 1905 z dosavadních devíti prvoligových utkání sezony na „do-
mácím“ stadionu v Edenu vytěžili 18 bodů, podlehli tu jen Spartě. To je velmi 
solidní bilance, klokani a jejich fanoušci by ale i tak dali snad všechno na světě 
za to, aby se mohli vrátit do vršovického Ďolíčku. Alespoň divizní rezerva tady 
směla hrát na podzim svá mistrovská utkání. Diváci chodili v hojném počtu fandit 
a přispěli svým dílem k tomu, že béčko zelenobílých přezimuje v divizní skupině 
A na krásném druhém místě.

Jak to však bude na jaře? Trenér B-týmu Václav Hradecký i jeho hrající asis-
tent Dalibor Slezák donedávna ještě netušili, jak se věc vyvine. „Záleží na ma-
jiteli klubu, tedy CTY Group,“ krčil rameny populární 41letý „Slezi“. Teď už je 
přece jen jasněji. „V Ďolíčku odehraje naše béčko na jaře čtyři divizní zápasy,“ 
prozradil sekretář Bohemians 1905 Libor Koubek. „První dva ale sehraje kvůli 
klimatickým podmínkám na Šeberově a poslední dva také mimo Ďolíček, neboť 
v té době tu již bude probíhat regenerace trávníku.“ Na vedoucí Domažlice ztrácí 
tým sedm bodů, ale… „O postup do ČFL nestojíme,“ říká jasně kouč Hradecký.

KAReL RAdA OSLAVÍ 
JUBILeUM: ČTyŘICÁTINy

Už v mladém věku patřil k oporám Dukly Praha, v nejlepších letech pak zářil 
v dresu Slavie, zatímco na sklonku své kariéry pomáhal svými zkušenostmi Bo-
hemians 1905, kde také v roce 2008 ukončil svoji aktivní hráčskou kariéru. Stoper 
Karel Rada je sice rodákem z Tachova, v porevolučním období však patřil k nej-
výraznějším postavám pražského fotbalu. Proto určitě stojí za to připomenout, že 
2. března oslaví čtyřicáté narozeniny. U fotbalu zůstal, v současnosti vede žačky 
Viktorie Plzeň – v kádru je totiž mj. i jeho dcera Adéla. Vyučený mechanik obrá-
běcích strojů, který žije v Přešticích, se však může ohlížet nejen za svojí klubovou 
kariérou – v roce 1995 totiž pronikl do reprezentace a už o rok později se mu hou-
pala na krku stříbrná medaile z EURO 1996 v Anglii. Zahrál si i ve finále šampio-
nátu proti Německu ve Wembley a po zápase si podal ruku s anglickou královnou. 
Kolika fotbalistům se tohle poštěstí? Sám si ještě občas také zahraje. „Jde o různé 
exhibiční zápasy nebo utkání starých gard,“ říká Rada.                                 (wyl)

1918

MIX

Kromě práce ve zdravotnické firmě a fotbalu se věnuje samozřejmě i rodině.
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Slušný úlovek.

A jde se na plac.  
Daniel je na hřišti jako doma.
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FOTO MěSÍCe

Chcete opět něco vyhrát? Sleduje-
te poctivě časopis Pražský fotbalový 
speciál? Pak máte šanci. Když správ-
ně odpovíte, kdo byl na obálce třetího 
(listopadového) vydání, a budete desá-
tý správně tipující, získáte míč Select. 
Nápověda? Právě časopis z listopadu 
loňského roku byl jako první ke stažení 
i na internetových stránkách Pražského 
fotbalového svazu. Teď už stačí opravdu 
jen napsat mail s předmětem „soutěž“ 
a se správnou odpovědí na adresu PF-
Special@seznam.cz. 

A pak už jen doufat, že se právě 
na vás usměje štěstí…

cena:
SELECT CONTRA – ručně šitý 

oblíbený tréninkový míč na jakýkoliv 
povrch – materiál FPUG 1100.

Dotazy, náměty, požadavky. Co-
koliv vás napadne a rádi byste v ně-
kterém z dalších vydání Pražského 
fotbalového speciálu viděli, zašlete 
na mail PFSpecial@seznam.cz a my 
se na to podíváme… To znamená, že 
v redakci i s vedením PFS probereme 
došlé náměty a určitě zvážíme jejich 
zanesení do dalšího chodu časopisu, 
který chceme i po půl roce fungování 
dále vyvíjet!

SouTěŽ o Míč POMOZTe dÁL 
rozvíJET SpEciÁL!

AKROBACIe

Foceno během utkání Admira Praha – US Praha v rámci 
zimního turnaje Memoriál Jiřího Kolína 2011.   
Autor: Ondřej Hanuš

Úžasný moment zápasu. Útočící hráč FK Admira Praha 
v akrobatickém momentu, který se nepovede zachy-
tit každý den. Výraz v obličejích hráčů je nepopsa-
telný. Z akční momentky krásně vyzařuje barevnost  
a rozmanitost.

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




