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Vážení čtenáři a fandové fotbalu,
 

 čas plyne jako voda, zimní přestávka je za námi a v době, kdy se vám březnové číslo Pražského 
fotbalového speciálu dostane do rukou, bude již odehráno i první kolo jarní části nejvyšší pražské 
soutěže, která nyní nově nese název Pražská Teplárenská přebor mužů. 
 Rád bych vám proto jménem Pražského fotbalového svazu a všech kolegů, kteří pro vás kaž-
dý měsíc tento časopis připravují, popřál do druhé poloviny sezony mnoho sportovních úspěchů, 
spoustu gólů v soupeřově síti, minimum utržených faulů a aby se vám po celou sezonu vyhýbala 
zranění. A pro případ, že by se vám snad až tak úplně nedařilo, nezapomeňte, že fotbal je především 
o zábavě a radosti ze hry. To je to, co nás u tohoto sportu všechny drží a spojuje.
 V souvislosti s opětovným rozběhnutím všech soutěží bych však chtěl rovněž apelovat na od-
povědné činovníky všech pražských klubů, aby nezapomínali zasílat výsledky odehraných utkání 
řádně a včas tak, jak je po nich požadováno. Pravidelný výsledkový servis je důležitý nejen pro 
hráče a fanoušky jednotlivých klubů, nýbrž i pro naše partnery. Na Pražském fotbalovém svazu 
děláme vše pro to, aby se podmínky pro fotbalové kluby na území hlavního města postupně zlepšo-
valy, k tomu však potřebujeme i vaši součinnost. 
 V březnu rovněž vyvrcholí první ročník Dětského fotbalového poháru I. a II. tříd základních 
škol, který pořádá Pražský fotbalový svaz. Finálového turnaje na Děkance se zúčastní šest nejlep-
ších týmů z kvalifikačních kol, o jejichž průběhu se můžete dočíst již v tomto čísle časopisu.

Příjemné čtení přeje

Ing. Dušan Svoboda
Předseda PFS    
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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
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V přeboru působíte již delší dobu. 
Jaká je podle vás jeho úroveň a čím 
je pro vás tahle soutěž zajímavá?

Prožil jsem si během trenérské ka-
riéry větší štace, byl jsem v Bohem-
ce nebo na Žižkově, ale asi zrovna 
v nejhorší možný čas. Tady v Libuši 
je to balzám na nervy, jsou tu starosti 
jiného druhu. Je tu skvělá parta lidí, 
které fotbal baví. Hráči chodí do práce 
a pak přijdou na trénink a znovu dřou 

a nechají se třeba peskovat. V tu chví-
li je jasné, že je ten fotbal musí bavit. 
Nedovedu si proto představit, že bych 
jim třeba na měsíc zamkl balon. To se 
může stát v profesionálním klubu, ale 
ne tady. Je vidět, že mladí kluci mají 
motivaci to někam dotáhnout. Člově-
ka to chytne a baví ho to.

Jak se během těch let, co v klubu 
působíte, soutěž změnila?

Nevím, jestli je úroveň horší. Je 

hodně zápasů, co snesou vyšší měřít-
ko a mají velký náboj. Ale je fakt, že 
mimopražské týmy mají trochu jiné 
možnosti. Lépe se jim třeba po po-
stupu získávají hráči, a pak se stane 
malér, jako třeba teď Zličínu. Co se 
týče úrovně rozhodčích, tak chyby 
samozřejmě jsou, ale úroveň šla na-
horu. Jen by měli umět rozlišit tvrdost 
a zákeřnost. Stane se, že sudímu ulítne 
metrový ofsajd, to mi ale vadí méně, 

než když rozhodčí nepotrestá zákeř-
nost a hrubost.

V období aktivní kariéry jste hrál 
fotbal v nejvyšší soutěži. Bylo těžké 
zvyknout si na amatérské podmínky?

Problém to nebyl. Jak se říká, na-
hatej jsem se narodil a nahatej odejdu. 
I já jsem začínal na škváře v roztrha-
ných teplácích. Beru to normálně.

Je něco, na co jste si pořád ne-
zvykl?

Těžko říct, člověk je ale limitovaný. 
Nikdy nemůžete na delší čas dopředu 
určit, kolik lidí přijde na trénink. Máte 
pak třeba nějakou představu, co budete 
nacvičovat, a místo toho je třeba umět 
operativně reagovat a improvizovat. 
Může se stát, že někdo musí nečekaně 
zůstat v práci.

Má naopak nižší fotbal nějaké 
kouzlo, které v profifotbalu není?

V nejvyšších ligách se hodně mluví 
o dobré partě, ale právě v těchto niž-
ších soutěžích jsou kolektivy soudrž-
nější. Kluci si nezávidí, přejí si, když 
hrají. Ve vrcholovém fotbale to tolik 
není, přece jen jde tam o velké finan-
ce, odměny, které závisí na tom, kdo 
toho kolik odehraje.

Musel jste hodně korigovat své 
nároky na hráče?

Jsem rád, když kluci vnímají, co 
po nich chci. Fotbal už je dávno vy-
myšlený, jednoduchý je krásný. Tre-
nér v přeboru si musí uvědomit, že ne 
každý tým má Messiho. Někdy člověk 
vybouchne a pak vidí večer podobné, 
ne-li horší provedení v lize. Pak se 
klukům v duchu omlouvám, když si 
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Většina fanoušků má ZDeňKA HRušKu v paměti z doby jeho působení v týmu „klokanů z Ďolíčku“, 
a zelenobílým barvám je věrný i nyní, byť v Libuši v pražském přeboru. Ačkoliv je bývalým branká-
řem, snaží se svůj tým naučit hrát ofenzivně, chce, aby přestřílel soupeře. „Je přece přirozené, že je větší 
radost góly dávat než jen bránit,“ prozrazuje svou trenérskou filozofii.

MYSLÍM, ŽE ZE MĚ 
FERGUSON V LIBUŠI 
NEBUDE!
ŘÍKá V ROZHOVORU BýVALý GóLMAN čESKOSLOVENSKé REPREZENTACE 

a BohEMianS, ktErý MoMEntÁLnĚ v roLi trEnéra uŽ třEtÍM rokEM 

PŘIPRAVUJE TýM LIBUŠE

břeZen/2011

uvědomím, že nejsem v Champions 
League, ale v přeboru.

Někoho by lákalo posunout se 
trenérsky třeba do divize. Co vás 
v přeboru drží?

Co se týče Libuše, tak teď řeší pro-
blémy s částí pozemků, majetkové 
poměry. Městský úřad v minulém vo-
lebním období zaspal. Noví radní nám 
to pomáhají řešit, moc jim věříme. Je 
u nás slušná mládežnická základna, 
nejde jen o fotbal dospělých. Jde o to, 
že se mladí lidé věnují sportu, je to 
vlastně takový protidrogový program. 
V současné chvíli bych proto za stá-
vajících podmínek považoval za ne-
rozumné, kdyby se Libuš do divize 
hnala. Nejdřív se musí vyřešit ta věc 
s pozemky. A co se týče mé osoby, ně-
jaké nabídky byly, ale zůstal jsem.

Drží vás v Libuši i to, že vyznává 
zelenobílé barvy, které vás prováze-
jí fotbalovým životem?

V Bohemce jsem prožil krásné 
časy, ale ty zelenobílé barvy jsou jen 
náhoda.

V Libuši jste docela dlouho. To je 
i na nižší úrovni trochu unikát.

Byl jsem tu tři roky, kdy jsem s tý-
mem postoupil do divize. Pak jsem si 
dal pauzu a teď jsem tu zase třetím ro-
kem. Někdo tvrdí, že dva roky u týmu 
jsou až moc, někdo vydrží delší čas. Já 
tohle neřeším, musí mě to bavit a pak 
to jde. Podívejte se do Anglie, jak tam 

jsou trenéři v klubu dlouho. Ale mys-
lím, že ze mě Ferguson v Libuši nebu-
de. (směje se)

V profesionálním fotbalu jde čas-
to o velké peníze, v nižších soutěžích 
zase kluby pracují mnohdy s mini-
mem financí. Kde jsou to podle vás 
větší nervy?

Všude jsou nervy a v obou přípa-
dech dá práci ty peníze sehnat. Sna-
žíme se do hráčů dostat, ať ke všemu 
přistupují s pokorou. Nejdřív je práce, 
dostanete se třeba nahoru, ale poko-
ra tam musí pořád být. Člověk nikdy 
neví, jaké to bude, až poletí z těch 
schodů dolů...

Máte z fotbalu na téhle úrovni 
něco i vy? Co vůbec děláte mimo 
fotbal?

Kromě trénování Libuše máme 
ještě s Oldou Pařízkem brankářskou 
školu, a to nejen v Praze, ale i různě 
po Čechách. Chodí k nám lidé, co je 
to baví. Od mládeže, ale nezříkáme se 
ani dospělých. Naplňuje nás to, chodí 
k nám kluci, co mají nadání, člověk 

vidí jejich pokroky, váží si toho, že 
v té škole mohou být. Samozřejmě 
hraje roli asi i to, že když jim to ro-
diče zaplatí, byl by nesmysl, aby se 
ten daný člověk na akci flákal. Pak 
si chodím zahrát za starou gardu Bo-
hemky a nějaké další výběry. Říkáme 
tomu svátek, ale někdy je to vzhledem 
ke zdraví spíš utrpení.

A co jiné sporty než fotbal?
Aktivně i pasivně mám rád i jiné 

sporty. Ne gymnastiku, ale třeba tenis, 
lyžování. Taky se rád na sport kouknu 

v televizi. A když už si jdu zahrát, tak 
je dobré mít tam nějakou motivaci. 
Nějaká ta tatranka pod sítí musí být. 
(směje se) Ale je fakt, že třeba v tenisu 
už hraji spíš čtyřhru. A když bych měl 
říct něco mimo sport, tak si rád zajdu 
do lesa se psem nebo na houby.

Je pro vás trenérská práce v pře-
boru zajímavá v tom, že máte mož-
nost pracovat s mladými talenty 
a vidět tak jejich zlepšení?

Může to tak být. Sestava se pořád 
točí, třeba na podzim jsme snad jen 
ve dvou zápasech hráli ve stejném 
složení.

Jaký největší talent jste v posled-
ní době v přeboru viděl?

Je vidět práce v pražské Dukle, ti 
kluci si čuchnou k áčku, mají hodně 
šikovných kluků.

Libuš se snaží praktikovat útoč-
ný fotbal. Je to podle vás všeobecný 
trend v přeboru?

To mě moc těší, že k tomuhle do-
chází a začíná převládat trend hrát do-
předu a ne jen bránit. Trenéři nechá-
vají kluky hrát útočně a pak je větší 
šance, že půjdou nahoru.

Kde se ve vás tohle zaměření vza-
lo, vy jako bývalý gólman ženete 
tým do útoku...

Je přece přirozené, že je větší ra-

dost góly dávat než jen bránit. Nikdo 
nechce sestoupit, ale hlavní je, aby se 
bavili fanoušci a taky ti lidé, co do fot-
balu dávají nemalé peníze.

Můžete prozradit svou filozofii? 
Jste s hráči spíš kamarád, nebo 
uplatňujete metodu cukru a biče?

Snažíme se být kamarádi, ale je jas-
né, že někdy je třeba zvýšit hlas.

Tykají vám někteří hráči?
Nabídl jsem jim to, ale hodně kluků 

to nevyužívá.
Sledujete pořád pozorněji bran-

káře než borce v poli?
Koukám pochopitelně na všechny 

hráče, ale lhal bych, kdybych řekl, že 
si jich nevšímám. Minulý rok se mi lí-
bil gólman Zličína, byl to cizinec, ale 
pak zmizel. Úroveň gólmanů v přebo-
ru je slušná.

Cítíte se jako jedna z osobností 
přeboru?

Určitě ne. Během kariéry jsem se 
seznámil s řadou lidí, mám spous-
tu známých a je potěšující se s nimi 
potkat při fotbalu. Samozřejmě se mi 
stalo, že se mnou chtěl někdo společ-
nou fotografii. Většinou jsou to ale 
spíš děti, které říkají, můj táta na vás 
chodil.

Reagují na vás fanoušci, ať už 
pozitivně nebo negativně?

Já si myslím, že dneska jsou to spíš 
výjimky, že by se fandilo. Není tam 
tolik emocí, na zápasy chodí patrioti 
nebo příbuzní hráčů. Není tam tolik  

„radši se směji, než brečím, to ale snad platí pro každého.“

„trenér v přeboru si musí uvědomit, že ne každý má Messiho.“

„Fotit? Žádný problém, jen mě nesvlékejte do plavek,“ žertoval bývalý 
reprezentační brankář. Při vzpomínkách na události kolem Bohemky mizí ikoně klokanů úsměv z tváře.Fotbalový míč není Hruškovi cizí ani po padesátce – občas chodí chytat za starou gardu.
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emocí, že by někdo někoho škrtil. 
(směje se)

Fotbal bojuje o diváka i na nej-
vyšší úrovni, zkuste jako osobnost 
přeboru pozvat fanouška na zápas 
přeboru. Co ho má přilákat?

Pokud bych měl pominout to, že 
kvalitní fotbal, tak ty věci okolo. Klo-
bása, pivo. Někde chodí fajnšmekři 
třeba na bramboráčky. Někde zkoušeli 

nasadit „mekáč“, ale to není ono. Pra-
ha je v tomhle taky hodně specifická, 
je tu trend, že lidi jezdí na víkendy 
mimo město. Fanoušků ubývá i v lize. 
Ale když se hraje dobrý fotbal, tak 
se to rozkřikne. Když jsem byl v Bo-

hemce, tak na její zápasy chodili její 
fanoušci, ale i další lidé, kteří prostě 
jen přišli na dobrý fotbal. Když tohle 
řekne fanoušek, tak je to stav, kterého 
by se chtěl dožít každý trenér.

Máte zkušenosti z velké fotbalu, 
hlídáte i na úrovni přeboru nějak 
stravovací návyky hráčů?

Nějaké věci by dodržovat určitě 
měli. Třeba když se na podzim hraje 

brzy po obědě, tak by hráči měli doma 
umět vysvětlit, že si nemůžou dát 
k obědu půlku husy.

Jste známý svými hláškami 
a bonmoty, kam na ně chodíte? 
Cítíte se být takovým Ladislavem 

škorpilem nebo Petrem uličným 
pražského přeboru?

Fotbal je přece lidová zábava. Nej-
dřív vás má pobavit hra. Pak divák 
nebo čtenář očekává, že se po zápase 
něco dozví. Stejně tak se nedá na hrá-
če jen křičet, takže určitě jsou chvíle, 
kdy jim něco takového řeknu. Oni 
jsou pak ve střehu a někteří se mi to 
snaží i oplatit. To oceňuji. Radši se 
směji, než brečím, ale to snad platí 
pro každého. Zase je jasné, že když 
prohrajete 0:3 a přijde novinář a ze-
ptá se, jak se cítím, tak není zrovna 
nálada na fórky. V tu chvíli by ho člo-
věk snad uškrtil. (směje se)

Dostal jste se do podobné situace?
Ano, bylo to v době, kdy se vr-

šovická Bohemka potápěla. Tehdy 
v médiích od některých novinářů do-
stával hodně prostoru pan Vejsada, to 
bylo hodně smutné.

Fotbal, a to i v přeboru média 
potřebuje, ne?

To je jasné, ale vadí mi bulvár, ten 
tahá do novin věci, co tam nepatří. 
Ať klidně napíšou, že tahle a tahle 
akce byla špatná, proti tomu nic ne-

mám. Ale nějaké soukromé věci hrá-
čů ve volném čase, to se mi nelíbí. 
O fotbale se ale všeobecně píše málo. 
V cizině novináři do středy rozebírají 
zápas z víkendu a pak už zase píšou 
o tom, co bude. To je úplně něco jiné-
ho než tady.

V minulosti se pražský přebor 
dostal i na televizní obrazovky. To 
by bylo fajn, nemyslíte?

Kdyby se to povedlo, byla by to 
super propagace. Jen bych byl zvě-
davý, jak by se to snímalo. Ze tří 
metrů je třeba dobrá fotka se psem, 
ale na natáčení fotbalu ne. Je to vidět 
i v situacích, kdy kluby natáčejí zápa-
sy na video.

Jak vidíte jarní část přeboru, co 
se bude dít?

Čekám velký boj o záchranu, ni-
kdo nebude chtít sestoupit a já to taky 
nikomu nepřeju. Při situaci v divizi 
můžou padat třeba i tři týmy. Spodek 
tabulky v přeboru určitě bude na jaře 
fandit Přední Kopanině. Uvidíme, jak 
to dopadne. My bychom každopádně 
chtěli výš.                 René Machálek 

- editor agentury Mediafax
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Bývalý vynikající gólman vršovických 
Bohemians a tehdejší československé re-
prezentace. V jejím dresu odchytal i zápas 
proti Kuvajtu na MS 1982 ve Španělsku 
1:1 (celkem si připsal 24 startů). Během 
trenérské kariéry si ale vyzkoušel i práci 
v zahraničních klubech FAC Vídeň (hrají-

cí trenér) a TB Berlín. „Roli hrajícího 
trenéra jsem vzal, říkali mi, že se 
toho z brány víc vidí. Tehdy jsme 
se ale zachránili,“ vzpomíná nyní 
šestapadesátiletý Hruška na působení 
v Rakousku. Nyní je koučem FSC Libuš 
v pražském přeboru.

KDO JE ZDENĚK HRUŠKA

Hruškovi vadí bulvár, do soukromí hráčů se lézt nemá!

Fotbal je prý lidová zábava!

„Spodek přeboru bude fandit v divizi Přední kopanině.“

SK Aritma Praha „Vybaví se mi 
její nová tribuna a tým, který chce hrát 
o postup. Tribunu otevírá klub snad 
v létě, asi budou chtít slavit.“

FC Tempo Praha „Mužstvo, které 
trpělivě sbírá body. Hrálo hodně účelný 
fotbal.“

FK Dukla Praha B „Klub bude 
chtít dostat své áčko do první ligy a v ta-
kovém případě juniorka Dukly bude chtít 
taky postoupit. Tým chce hrát fotbal do-
předu, je to pro mě největší favorit.“

SC Radotín „To je hlavně otázka 
futsalistů, to je alfa a omega týmu. Bez 
nich to není úplně to pravé ořechové.“

FC Čechie uhříněves „Dřív to byl 
tým, který hrál hodně odzadu s cílem 
hlavně neinkasovat. Trenér Königsmark 
tým ladí na útočný fotbal, za to mu tles-
kám.“

ČAFC Praha „Klub má krásný 
areál, určitě do budoucna pošilhávají 
po divizi. Nevím, zda jim to vyjde letos, 
ale během příštích let je bude zajímat 
vyšší soutěž.“

Loko Vltavín B „Vybaví se mi stej-
ná věc jako u jiných béček v soutěži. 
Vždycky hodně záleží na tom, koho má 
trenér pro utkání k dispozici z prvního 
týmu.“

SK uhelné sklady Praha „Mají 
dobře poskládaný tým, který podle vše-
ho bude míchat pořadím přeboru. Když 

je v pohodě útočník Zilvar, soupeři mají 
hodně práce.“

Fotbalový klub Motorlet Praha B 
„Mají hodně mladých hráčů a produkují 
běhavý, rychlý, kombinační fotbal.“

FC Háje Jižní Město „Mají problé-
my s hřištěm a jsou v situaci, kterou jim 
nepřeji. Asi budou na jaře hrát na umělé 
trávě, to je limitující. Je to škoda.“

FSC Libuš „Jsme v pásmu sestupu, 
ale já se snažím koukat výš. Rádi by-
chom tahle patra tabulky opustili. Bu-
dou padat dva týmy, nebo možná i víc, 
a my jsme skoro pod čarou ponoru.“

FK Bohemians Praha B „Mladý tým, 
trenér Pavel Mráz s ním pracuje dobře.“

FK Újezd nad Lesy „Pro mnohé 
favorit na sestup. Nevím, jak dali přes 

zimu dohromady kádr, určitě ale budou 
bojovat.“

SK uNION Vršovice „Přišel trenér 
Pavel Klouček a tým se snaží hrát fotbal. 
Dřív body často vyválčili. Měli bojovné 
mužstvo, teď se ho snažili omladit.“

FK Meteor Praha VIII B „Dlouho 
neměl ani bod a vypadalo to, že nemají 
o přebor zájem. Pod trenérem Ivanem 
Čabalou se ale dávají dohromady, urči-
tě budou chtít výš.“

Sokol Cholupice „Na tenhle tým 
jsem nazlobený a ne kvůli tomu, že jed-
nu ze svých dvou výher uhrál proti nám. 
Jde o jejich způsob hry, my jsme v tom 
zápase přišli o několik hráčů.“

Pozn.: Týmy jsou seřazeny podle 
podzimní tabulky přeboru

PŘEBOROVá ŠESTNáCTKA 
OčIMA ZDEŇKA HRUŠKY



Psal se teprve rok 1947, když Dán 
Eigil Nielsen vyrobil první míč. A ne-
trvalo dlouho a tentýž muž už světu 
ukázal první míč se zakrytými švy. 
Veřejnost i fotbaloví bafuňáři z něj 
byli tak uneseni, že se stal oficiálním 
míčem Olympijských her v Helsin-
kách v roce 1952 i o čtyři roky později 
v Melbourne.

Výrobci Selectu však i dále chtěli 
udávat směr vývoje fotbalových míčů, 
a tak pravidelně přicházeli s inovacemi 

i v dalších letech. Stačí jmenovat, 1962 
– první míč se 32 panely, 1965 – první 
voděodolný míč, 1974 – první ručně 
šitý míč. Slušná sbírka patentů…

Není proto divné, že postupem času 
přicházely různé světové organizace 
s hromadnými žádostmi o míče Select. 
Ty se proto začaly v roce 1977 vyrá-
bět v Pákistánu, v první manufaktuře 
na výrobu kvalitních míčů. V poslední 
době Select zaujal místo jako oficiální 
míč dánské reprezentace a jako part-

ner nejvyšší belgické fotbalové ligy  
– Jupiter Pro League.

Jak ale podobný produkt vůbec vzni-
ká? Výroba míče je extrémně obtížnou 
činností, která u jednoho kusu zabere 
dvě a půl hodiny čistého času práce. 
Při ní se spotřebuje osmnáct metrů 
speciální nitě a udělá neuvěřitelných 
780 stehů. Výsledkem je kvalitní pro-
dukt, který slibuje též použití latexové 
duše, dvojitého butilového ventilku, 

tří nebo čtyř samostatných vrstev po-
lyesteru slepeného k sobě, uspořádání 
tkaniny a kvalitní PU povrch.

Vedle samotné kvality je důležitým 
faktorem rovněž oprava míče při jeho 
případném roztržení nebo při poškoze-
ní ventilku. Míče Select dokáže odbor-
ník za pár minut ošetřit. Značka, která 
má bohatou historii i celosvětový vý-
znam, proto pro fotbalové kluby určitě 
není špatnou volbou.                    (luk)

MÍč, SE KTERýM 
HRAJÍ DáNOVé
SELECT SE CHLUBÍ 
čTYŘIAŠEDESáTILETOU TRADICÍ

Výroba kvalitního míče je kumšt! A zvláště když má historii sahající 
téměř až na konec II. světové války, je nutné, aby byl vyráběn kvalit-
ně. Podívejme se na vývoj a tajemství balonů značky Select, které jsou 
například oficiálními míči dánské reprezentace.

2,5 hodiny ručního šití

780 stehů a 18 metrů speciální nitě

testy: 
vyváženosti, kulatosti, designu a tvaru

Co obsahuje výroba míče

Odcházel s velkými nadějemi, ale ty 
se nenaplnily. V Motorletu to sice zpo-
čátku vypadalo dobře, ale pak Bičaníka 
zastavilo zranění. „Týden před startem 
divize jsem si natrhl stehenní sval. Sta-
lo se mi to poprvé v životě, ještě jsem 
zkoušel dva týdny trénovat, rval jsem 
to přes bolest, ale nešlo to,“ vzpomíná. 
„Předtím jsem cítil, že bych mohl hrát. 
Měl jsem dobrý pocit.“

Jenže stačil jeden nešťastný oka-
mžik a Bičaník byl na šest týdnů mimo 
hru. „Když jsem se uzdravil, začal jsem 
zase naplno trénovat, ale už jsem se 
do formy nedostal.“

Přesto chtěl v Motorletu zůstat, tě-
šil se na zimní přípravu. Jenže šéfové 
klubu byli proti. „Počítal jsem s tím, že 
se v zimě o své místo porvu, ale sekre-
tář klubu pan Kubert mi řekl, že nevidí 
smysl v tom, abych pokračoval. Inves-
tovali do mě peníze a já je nepřesvěd-
čil. Chápu to, šel jsem do Motorletu 
s určitými představami, které se nena-

plnily. Už ale nejsem malý kluk, dokážu 
to nějak překonat.“

na divizi mám!
Místo aby zářil jako v přeboru, bylo 

to jen trápení. „Ten půlrok je pro mě 
po sportovní stránce jednoznačné 
zklamání, ale jinak bylo v Motorletu 
všechno v pohodě,“ rekapituluje.

Dvakrát hrál v základní sestavě, ně-
kolikrát střídal, vypomáhal také béčku 
v přeboru. Jako by mu divize nebyla 
souzená. Už dřív si zkusil čtvrtou nej-
vyšší soutěž v Horních Měcholupech, 
ale skončil na vlastní žádost: práce 
v kombinaci se studiem práv ho časově 
hodně vytěžovala. „Motorlet byl pro 
mě ideální, protože mám práci kousek 
od stadionu. A vůbec to neberu tak, že 
pro mě už divize není. Nebojím se toho, 
klidně bych šel znovu, kdyby přišla ně-
jaká nabídka. Myslím, že na to fotbalo-
vě mám,“ je přesvědčený Bičaník.

Teď už se těší na přeborové jaro. 

Pokud bude zdravý, místo v základ-
ní sestavě Hájů mu nikdo nevezme. 
Naopak: měl by být největší hvězdou 
týmu z Jižního Města. A všichni se 
těší, že bude střelecky řádit jako v mi-
nulé sezoně. „V to doufám,“ usměje se. 
„V přeboru už mám něco odkopáno, 
na Hájích jsem jako doma. Mám pocit, 
že jsem ani nikdy neodešel. Myslím, že 
by to mohlo fungovat,“ věří Bičaník.

Háje jsou v polovině soutěže na 10. 
místě. Klub za čtyři sezony v nejvyšší 
pražské soutěži skončil nejlépe devátý, 
v první sezoně jako nováček a pak také 
loni. Tým je přitom dlouho pohromadě 
bez výrazných zásahů do kádru. Není 
čas na to, aby udělal pro Háje nějaký 
historický výsledek? „Já bych to tak 
i cítil, ale na Hájích nás nikdo do niče-
ho netlačí. Jinde třeba všechno směřu-
je k tomu, aby se dařilo áčku, u nás je 
to hodně o mládeži. Mužský přebor je 
sice super, ale není to pro klub to nej-
důležitější,“ vypráví Bičaník.

hon na Čejku
Přesto je ve svých odhadech od-

vážný. K současným 20 bodům by rád 
přidal dalších 25. V součtu by to třeba 
v minulé sezoně stačilo na 7. místo. 
„Pokud by se nám podařilo přiblížit se 
padesátibodové hranici, byl by to su-
per výsledek.“

K tomu ale musí dávat góly, tak jak 
na to byli fanoušci zvyklí v předchozí 
sezoně. „Nevím, že bych teď dal mezi 
10 a 15 góly?“ odhaduje Bičaník.

Zatím nejlepší střelec soutěže, Da-
vid Čejka z Uhříněvsi, má na kontě 11 
branek. Bičaník má dva zásahy, proto-
že se trefil za béčko Motorletu. „Čejka 
dá určitě ke dvaceti gólům. A tohle do-
hnat, to bych musel být Bohouš Strna-
del,“ směje se při vzpomínce na elitní-
ho kanonýra Přední Kopaniny.

Taková výrazná osobnost teď v Pra-
ze chybí. Mohl by jí být právě Bičaník. 
„Nechci se stavět do role nějaké hvěz-
dy, povedla se mi jedna sezona. Ale 
je pravda, že střelci v přeboru chybí, 
takže asi jo, jsme s Čejkou takoví po-
slední mohykáni,“ chechtá se. „Tabul-
ku střelců určitě sleduju. Loni v závěru 
soutěže už to bylo moc, pořád jsme to 
v kabině řešili. O nic jsme na Hájích 
nehráli a já mohl vyhrát kanonýra. 
V posledním kole jsem chtěl dát góly, 
a neproměnil jsem penaltu. Už to bylo 
vyhrocené.“

Teď je v klidu. Když se mu bude 
dařit, posunou se Háje i on tabulkami 
nahoru. A pak může přijít další divizní 
nabídka. „Divize by mě ještě lákala...“  
                     (tru)

Fo
to

: F
C

PK
.c

z,
 L

ad
isl

av
 P

ila
ř

POSLEDNÍ MOHYKáN
kanonýr JoSEf BiČanÍk SE vrÁtiL Z MotorLEtu Do hÁJů. ČEkÁ  

SE oD nĚJ JEDiné: SPouSta góLů

Postrach přeborových obránců je zpátky. Po půlročním hostování v Motorletu bude útočník JOSeF 
BIČANÍK opět nastupovat za Háje, za které dal v minulé sezoně pražského přeboru 25 gólů a jen těsně 
se nestal nejlepším kanonýrem soutěže. Očekávání jsou velká. „Kluci se budou spoléhat, že nějaké góly 
dám, s tím počítám. Kdyby ne, tak bych byl špatný útočník,“ říká 26letý Bičaník.

Zápasy dost prožívá. Hodně nerad prohrává!  

Jaroslav Plašil respektive Select v akci během zápasu české reprezentace v Dánsku. 
Jasný důkaz, s jakým míčem na Severu hrají.

ZAJÍMAVOST
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lepších týmů se pak objevovaly indivi-
duality, které je jistě potřeba u fotbalu 
udržet,“ libuje si Zdeněk Srba. Právě 
poslední slova jeho řeči jsou klíčová. 
Talentované děti je k fotbalu potřeba 
přivést a posléze i udržet, a přesně 
proto Pražský fotbalový svaz akci pro 
základní školy pořádá.

26/300
Celkově se přihlásilo 26 škol, dvě 

z nich bohužel až po rozlosování tur-
naje, kdy už nebylo možné je do akce 
zapojit. Proběhly tři turnaje po osmi 
účastnících, což při první úvaze, že 
v Praze je cca 300 škol, budí dojem 
jen chabé části, ale vzhledem k tomu, 
že se jednalo o zcela nový druh akce, 
na kterou ještě nejsou základní školy 
připravené reagovat, tak se jednalo 
o velmi slušný počet.

„Určitě by se nám turnaje nepo-
vedlo celkově zorganizovat bez veliké 
pomoci paní Černohorské z Asociace 
školních sportovních klubů pro Pra-
hu, která právě na modelu z turnaje 
McDonalds oslovila spolupracující 
tělocvikáře. Tím se podařilo hromad-
ně školy oslovit a zejména oslovit ty, 
kdo se sportovními aktivitami na ško-
lách zabývají. Vím o několika ško-
lách, kde informace o turnaji zůstala 
na mailu vedení školy a k tělocviká-
řům se vůbec nedostala. Bohužel tak 
to asi bylo u velké části škol,“ myslí 
si trenér. Lítost nad tím, že vedení 
velkého počtu škol nepředalo infor-
maci o zajímavém projektu dál, je 
naprosto na místě!

A kdeže prvňáci a druháci dávali 
na odiv svůj um? Turnaje proběhly 
postupně na ZŠ Jiřího z Lobkovic, 
v hale na Děkance a ve školní hale ZŠ 
Petřiny-jih. „Šlo o krásné prostory 
a tím byla předznamenána i celková 
vysoká úroveň jednotlivých soutěží,“ 
raduje se svazový kouč a dodává, že 
finálový turnaj se odehraje na Dě-
kance. „Rád bych chtěl v souvislosti 

s celou akcí zmínit obrovskou pomoc 
Jiřího Janečka, který mi při přípravě 
jednotlivých turnajů a vlastně celé 
akce ohromně pomohl a který se coby 
rozhodčí aktivně podílel i na zdárném 
průběhu jednotlivých kvalifikačních 
dílů,“ upozorňuje Srba, že bez pomo-
ci dalších fotbalových nadšenců by 
podobný projekt Pražský fotbalový 
svaz těžko zrealizoval. Lukáš Vrkoč

98

MLÁDEŽ

Zorganizování turnaje pro nej-
mladší děti bylo na Pražském fotbalo-
vém svazu diskutováno již v loňském 
roce, mluvilo se ale vesměs o dětech 
z mateřských škol. „Poté, co jsem 
zjistil, že mateřské školy by bylo ob-
tížné kontaktovat hromadně a navíc 
se na venkovní aktivity ve školkách 
dívají dost nedůvěřivě (z důvodu 
bezpečnosti se do školek není jed-
noduché dostat), tak přišel Slávek 
Houška s nápadem udělat turnaj nej-
mladších dětí na základních školách. 
Vzhledem k tomu, že děti od třetích 
tříd už mají organizované turnaje, tak 
se ukázala jedinečná možnost nabíd-
nout akci vlastně nevyužitým dětem 
prvních a druhých tříd,“ říká, jak celý 
projekt vznikl, svazový profesionální 
trenér Mgr. Zdeněk Srba.

Jednoduchy model
Základním cílem akce, jejíž úvod-

ní část už proběhla, je nabídka tělo-
výchovné aktivity nejmladším dětem 
a těm, které zatím nejsou organizová-
ny ve fotbalových oddílech. „Takto 
jim můžeme náš sport přiblížit. Vzor 
pro takovou akci jsme v rámci této 
věkové kategorie neměli, ale pocho-
pitelně máme společnou představu 
na odstartování soutěže, která bude 
připomínat soutěže podporované 
společností McDonalds, jen pro nižší 
věkovou skupinu,“ pokračuje Srba.

Poté, co bylo projektu požehnáno, 
stačilo dát do kupy formát, v jakém 
se bude hrát, a vyrazit na námluvy 
do škol. „Model turnaje je velmi 

jednoduchý, dvoustupňový, s prvním 
kolem na několika školách ve skupi-
nách po osmi účastnících. Vždy tři 
nejlepší z každého turnaje postupují 
do finálového turnaje, který se ode-
hraje ve formě základních tří skupin 
a následně v podobě vyřazovacího 
pavouka,“ vysvětluje svazový kouč.

Úvodní část zajímavého projektu 
byla odehrána během února a stovky 
žáčků ukázaly, že jim práce s míčem 
vůbec není cizí. „Tři kvalifikační tur-
naje výrazně předčily naše očekávání. 
Přístup jak dětí, tak i pedagogického 
sboru byl fantastický, sportovní úroveň 
v naprosté většině velmi dobrá, u nej-

Účastníci turnaje na Děkance

„Chystáme několik projektů na podporu mládeže, z nichž jako první už přišel na řadu námi pořádaný turnaj I. 
a II. tříd základních škol, tedy soutěž, která doposud na území Prahy chyběla. Naší ambicí je tímto turnajem pře-
devším maximálně popularizovat fotbal u dětí ve věku, kdy se často rozhodují, kterému sportu se chtějí věnovat.“ 
To jsou slova předsedy Pražského fotbalového svazu Dušana Svobody z minulého čísla Speciálu. A v tom 
aktuálním se o sympatickém projektu s mládeží dozvíte více.

PRVŇáCI, DRUHáCI, 
ukaŽtE SE!
nEJMLaDšÍ ŽÁCi ZÁkLaDnÍCh škoL roZEhrÁLi 
TURNAJ, KTERý VRCHOLÍ V BŘEZNU

břeZen/2011
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Jedna klička, druhá a …?

První fotbalisté už vběhli 
na trávníky a o ty je potřeba 
intenzivně pečovat. Na co se 
zaměřit v DuBNu?

PéčE 
O TRáVNÍK  

Počasí a nástrahy
V dubnu je v Praze průměrná teplota 

kolem 9 stupňů Celsia, srážky 56 mm 
a sluneční svit 248 hodin. Příchodem 
jarního období a zejména vzrůstem  
půdních teplot nad 5 stupňů dochází 
k největší tvorbě odnožovacích pupenů 
na odnožovacích kolínkách. Čím více 
se odnoží pupenů, tím více je trávník 
hustější, to znamená odolnější k her-
ní zátěži i k povětrnostním vlivům  
po celé nadcházející vegetační období. 
Kořenový systém dosahuje v tuto dobu 
svého největšího ročního objemu.

Hloubka a tím pádem kvalita zako-
řenění závisí na vzdušnosti a celkovém 
utužení půdy. Z těchto důvodů je veli-
ce prospěšné provzdušnění trávníku, 
například vyčesání nejlépe spojené 
i s celkovým uvolněním plochy napří-
klad strojem Verti Drain.

Jak se starat
Silně zatěžovaná hřiště se musí pra-

videlně 3x až 4x ročně dosívat, proto se 
doporučuje koncem první dekády dubna 
provést lehký přísev nejvíce prořídlých 
míst ve středu hřiště a v brankovištích. 
Přísevu by mělo předcházet zkypření 
povrchu a po přísevu by se měla dosetá 
místa vždy zapískovat ostrým křemiči-
tým pískem.

V průběhu dubna už začíná prodlu-
žovací růst a tím nastává i potřeba prv-
ního sekání. Druh a množství  hnojiva 
určujeme podle půdního rozboru, ale 
nejčastěji se hnojení provádí na zákla-
dě znalostí a zkušeností z předchozích 
let. Obvykle se používá 150 až 200 kg 
NPK a asi po 2 týdnech přidáme 150 až 
200 kg LAV 27% N. Množství je závis-
lé na velikosti hřiště.

Zavlažování provádíme jen na zákla-
dě důkladné prohlídky, a to do hloubky 
10 až 15 cm podle sond.                (luk)

DUBEN

Vyčesávání a uvolňování plochy
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Trenér PFS Zdeněk Srba oceňuje nejlepší.Nejúspěšnější týmy si odnesly poháry a medaile.

ZŠ Nám. Jiřího z Lobkovic, ZŠ Dubeč, ZŠ Bratří Jandusů, ZŠ Hostýnská, ZŠ Sázavská,  
ZŠ Jana Masaryka, ZŠ Karla Čapka (2 týmy), ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového vítězství, 
ZŠ Nový PORG, ZŠ Kavčí Hory, ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Nad Přehradou, ZŠ U Svaté-
ho Štěpána, ZŠ Legerova, ZŠ Petřiny Jih, ZŠ Weberova, ZŠ Lipence, ZŠ genpor. F. Peřiny,  
ZŠ Radotín, ZŠ Podbělohorská, ZŠ Janaského, FZŠ prof. Otokara Chlupa.
Pozn.: Tučně vytištěné školy postoupily do finálového turnaje.

Účastníci turnaje

22. března 2011 
hala Děkanka

finálový turnaj
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TRéNINK

Jeden na jednoho se zakončením, cvičení č. 1 Jeden na jednoho se zakončením, cvičení č. 2 Jeden na jednoho se zakončením, cvičení č. 3 Jeden na jednoho se zakončením, cvičení č. 4

1:1 se sprintem od brankové čáry
Cílem tohoto herního cvičení je řešit situace jeden na jednoho před a v poku-

tovém území před brankou soupeře a po vyhraném souboji, kdy hráč míč přijímá 
zády k brance soupeře, zakončit akci úspěšnou střelbou. Od bránícího hráče, který 
nezíská míč jako první, vyžadujeme konstruktivní odebrání míče. Cvičení je urče-
no minimálně pro šest fotbalistů a jednoho brankáře, ale pro maximální intenzitu 
cvičení je potřeba více hráčů. Cvičení je vhodné pro průpravnou nebo hlavní část 
tréninkové jednotky od věkové kategorie starší přípravky až po A-mužstvo. 

Popis herního cvičení:
 cvičení je určeno minimálně pro:

 a/ šest hráčů
 b/ jednoho brankáře
 brankář chytá ve velké brance, kde má připraveno dostatek míčů
 hráči jsou rozděleni do dvou družstev
 každé družstvo stojí po jedné straně branky a ve stejné vzdálenosti od tyče
 před pokutovým územím je pomocí kuželek vyznačen čtverec
 velikost strany čtverce je 10 metrů
 akce začíná:

 a/ přihrávkou
 b/ výhozem
 brankáře míče do čtverce
 ve chvíli přihrávky startuje po jednom hráči z družstva pro míč
 hráč, který získá míč, se snaží vyřešit situaci 1:1 a zakončit
 v případě, že míč získá v souboji 1:1, pak okamžitě zakončuje on
 po skončení akce pokračuje další dvojice

trenérské poznámky:
 akce musí skončit do (5, 10, 15) sekund po získání míče
 v případě, že míč vybojuje bránící hráč, tak akce končí
 u cvičení lze změnit poměr hráčů na 2:1 nebo 2:2
 od hráčů vyžadujeme tah na branku okamžitě poté, 

 co dostanou míč pod svou kontrolu

Jeden na jednoho s bočním postavením obránce
Cílem herního cvičení je zaprvé naučit ofenzivní hráče řešit situaci jeden na jed-

noho v případě, že bránící hráč nestojí v čelním postavení, ale hráče napadá z boku. 
Bránící hráči si musí poradit se stejnou situací, kdy hráče, který jde do zakončení, 
musí vytlačit do nevýhodné střelecké pozice, případně mu konstruktivně odebrat 
míč. Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, cvičení zvládnou 
všechny věkové kategorie, od přípravek až po kategorii dospělých. Je třeba dbát 
intervaly odpočinku a zatížení. 

Popis herního cvičení:
 herním prostorem je buď ½, nebo 2/5 hrací plochy
 na brankové čáře je umístěna branka
 cvičení je určeno minimálně pro:

 a/ jednoho brankáře   b/ 3–4 bránící hráče   c/ 6–8 útočících hráčů
 hráči do pole jsou rozdělení na tři týmy
 vždy jeden bránící a dva útočící
 jeden a jeden útočící tým jsou v levém a pravém křídelním prostoru
 bránící tým je v kruhu u pokutového území
 bránící hráči mají určeno, v jakém pořadí budou bránit
 útočící hráči mají každý míč
 trenér náhodně vyvolává hráče útočících týmů
 hráči vedou míč na branku a snaží se o zakončení
 první z řady bránících hráčů je napadá a snaží se o:

 a/ znemožnění střelby   b/ konstruktivní odebrání míče
 další akci trenér zahajuje až po skončení té předcházející
 útočící hráči soutěží o počet vstřelených branek
 po zapojení všech hráčů do řešení soubojů 1:1 

 si hráči dvou týmů vymění pozice

trenérské poznámky:
 hráči zůstávají ve svých pozicích (obránci brání, útočníci útočí)
 probíhá individuálně soutěž hráčů o větší počet vstřelených branek
 proti sobě nastupují stále stejné dvojice

naraž si, nebo jdi a řeš situaci 1:1 
Cílem herního cvičení je dát hráči možnost rozhodnutí, jak situaci jeden na jed-

noho vyřešit, zda se pokusit vedením míče dostat do výhodné pozice a zakon-
čit, nebo si s bránícím hráčem míč narazit a jít do čelního souboje 1:1, kde je  
velké riziko prohraného souboje. Bránící hráč reaguje, stejně jako v utkání, na roz-
hodnutí útočícího hráče. Cvičení zařazujeme buď do individuálního (skupinového) 
tréninku pro obránce a útočníky, případně jako náplň hlavní části tréninkové jed-
notky. Zvládnou ho i hráči přípravek, ale osvědčilo se jako motivující cvičení pro 
dospělé.

Popis herního cvičení:
 herním prostorem je minimálně 1/3 hrací plochy
 na brankové čáře je umístěna branka
 asi 10 metrů před pokutovým územím je umístěn trojúhelník
 trojúhelník je rovnostranný, délka strany je 10 metrů
 cvičení je určeno minimálně pro:

 a/ jednoho brankáře
 b/ jednoho bránícího hráče
 c/ jednoho útočícího hráče
 doporučeným počtem hráčů je 10–18
 jednotlivého souboje se účastní vždy dva hráči, 

 kteří řeší souboj jeden na jednoho
 útočící hráč stojí s míčem v trojúhelníku nejdále od branky
 bránící hráč na libovolném zbývajícím vrcholu
 útočící hráč se rozhoduje mezi dvěma variantami řešení:

 a/ míč vyvede přes stranu trojúhelníku a akci zakončí (červená)
 b/ míč si narazí s obráncem, řeší souboj 1:1 a akci zakončuje (modrá)
 v obou dvou případech útočníka napadá bránící hráč
 útočící hráč se pokouší o úspěšné vyřešení soubojové situace 1:1 

 a celou akci zakončuje střelbou na branku
 bránící hráč s míčem se po akci řadí mezi útočníky
 útočící hráč bez míče jde na pozici bránícího hráče
 u tohoto cvičení je třeba dodržovat poměr intervalu zatížení a odpočinku

trenérské poznámky:
 bránící hráči střídají levý a pravých vrchol trojúhelníku bližších k brance
 hráči ctí své posty, obránci brání, ofenzivní hráči útočí
 útočník musí akci zakončit před pokutovým územím 

 nebo uvnitř pokutového území

Zvýhodněný souboj 1:1 od brankové čáry
Cílem herního cvičení je naučit hráče řešit soubojovou situaci jeden na jednoho 

v prostoru před a hlavně uvnitř pokutového území. Hráč, který má míč pod kon-
trolu, má navíc v souboji výhodu kratší vzdálenosti k brance. Hráči se učí řešit 
souboje 1:1 v různých postaveních, nikoliv pouze čelně, což je v utkáních situace 
spíše výjimečná. Cvičení je vhodné zařadit do hlavní části tréninkové jednotky, 
cvičení je kondičně náročné, je třeba dodržovat poměr mezi intervalem zatížení 
a intervalem odpočinku. Herní cvičení zvládnou všechny věkové kategorie od pří-
pravek počínaje.

Popis herního cvičení:
 herním prostorem je prodloužené pokutové území 
 na brankové čáře je postavena branka 
 v prostoru před pokutovým územím jsou postaveny kužely: 

 a/ první ve vzdálenosti 18 metrů 
 b/ druhý pak ve vzdálenosti 20 metrů 
 cvičení je určeno pro dvě skupiny hráčů: 

 a/ útočící tým (červení) 
 b/ bránící tým (žlutí) 
 doporučený počet hráčů ve dvou týmech je 8–12 hráčů 
 proti bližšímu kuželu stojí skupina hráčů s míčem 
 proti vzdálenějšímu kuželu stojí skupina hráčů bez míče 
 akci zahajuje hráč s míčem, který míč vede ke svému kuželu, 

 ten s míčem u nohy obíhá a pokouší se o zakončení, 
 respektive vyřešení souboje jeden na jednoho 
 bránící hráč se  po prvním kontaktu útočícího hráče 

 s míčem rozbíhá ke svému kuželu, obíhá ho a napadá hráče s míčem 
 pokouší se mu zabránit v zakončení, případně usiluje 

 o konstruktivní odebrání míče 
 po skončení akce (branka, střelba, faul, aut) 

 následuje akce další dvojice hráčů

trenérské poznámky:
 akci zahajuje svou přihrávkou brankář na hráče, který vede míč 
 hráči provádějí celou akci „slabší“ nohou 
 hráč s míčem smí akci zakončit, až když je uvnitř pokutového území, 

 bránící hráč má tak více času
 snahou je naučit hráče řešit souboje jeden na jednoho po delším vedení míče 

 a v různém postavení útočícího a bránícího hráče  
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Zimní příprava skončila, některé týmy už rozehrály své soutěže, jiné na svůj první jarní mistrovský zá-
pas netrpělivě čekají. Chvíle, kdy hráči hlavně nabírali fyzickou kondici, je pryč. A Pražský fotbalový 
speciál vám jako každý měsíc přináší další inspiraci do tréninkového cyklu. Po cvičeních zaměřených 
na presinkové situace z minulého čísla přinášíme další čtyři herní cvičení, která se zaměřují na souboje 
jeden na jednoho se zakončením. 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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Klub, který symbolizuje modrá hvěz-
da na bílém pozadí, není s to odrazit se 
odsud už deset let. V této sezoně se to 
ale už snad konečně změní k lepšímu – 
Praga vyhrála podzimní část D-skupiny 
II. třídy s náskokem devíti bodů před 
Kolovraty a neohroženě míří do I. B tří-
dy. Chce ale ještě výš.

„Mým snem je účast v I. A třídě,“ tvr-
dí předseda fotbalového klubu Petr Kon-
čický. Léta se hrál na Pragovce městský 
přebor a v období druhé světové války 
dokonce i divize, což byla tehdy třetí 
nejvyšší soutěž.

Jméno či název Praga proslavily sa-
mozřejmě především automobily a to-
várna na jejich výrobu ve Vysočanech. 
Na sportovním poli to pak byli a jsou 
ragbisté, ti se ale objevili až v roce 1944. 
Fabrika na automobily stála od roku 
1908 a fotbalisté zahájili svoji činnost 
zhruba o rok později, to ale ještě nebylo 
pod stejnojmenným názvem – původně 
se totiž klub jmenoval SK Vysočany. 
A jiné bylo i původní hřiště, nacházelo 
se pod vysočanským nádražím. Od roku 
1913 (s výjimkou I. světové války) je 
však působištěm to současné v tzv. Sta-
rých Vysočanech.

reprezentant gabriel
Navzdory tomu, že Praga nikdy ne-

působila v profesionální sféře našeho 
fotbalu, tedy první či druhé lize, vyšlo 
odsud několik hráčů, kteří to dotáhli do-
cela daleko. Například desetinásobný re-
prezentant Petr Gabriel si zahrál na ME 
2000 v Nizozemsku a Belgii, v klubo-
vém fotbale pak oblékal dresy Sparty či 

Viktorie Žižkov a zahrál si i v bundesli-
ze. Jako rozhodčí či funkcionáři se zase 
uplatnili Ivan Grégr a Josef Zvonič, ten 
se ale předtím prosadil i jako hráč, na-
stupoval v lize za Slavii. Za Pragu hrál 
až později. V Bohemians, ještě v době, 
kdy tam začínal Antonín Panenka, pro 
změnu hrával Jiří Kříž. Srdcem je však 
stále na Pragovce. A nejen srdcem, spo-
lu s dalšími klubovými pamětníky ho 
lze i dnes potkat v areálu vysočanského 
klubu. Tady jsou doma.

Podle ročenky TJ Praga, vydané 
v roce 1979 k sedmdesátiletému výročí, 
postoupilo mužstvo v sezoně 1939/40 
do divize a odehrálo zde čtyři ročníky 
– až do doby, kdy všechny soutěže byly 
z moci úřední (tj. protektorátní) zastave-
ny. Po válce byl klub zařazen do I. A tří-
dy. Tehdy hráli v mužstvu modrobílých 
prim bratři Šmejkalové.

„V dobách účasti v divizi sem chodi-

ly na fotbal tisíce lidí. Jako kluci jsme 
to tehdy sledovali z okolních stromů, 
na které jsme vylezli,“ vzpomíná bývalý 
matrikář Pragy Zdeněk Lippert. „Kde-
pak ragby! Lidi chodili na fotbal, a to 
i na dorost. V dobách mého hraní za do-
rost Pragy tu bylo i pět stovek diváků,“ 
přidává se pan Kříž.

Exkluzivní travička
Tenkrát možná fanouškům nevadila 

ani oblaka prachu ze škvárového povr-
chu, byli zkrátka zvyklí. Zato dnes se 
může zdejší hřiště pyšnit nádherným 
přírodním kobercem, o který pečuje 
správce Václav Brabenec. Na to, že hra-
je Praga II. třídu, má exkluzivní travič-
ku. „I naši soupeři si to nemohou vyna-
chválit. Je to zásluha pana Brabence,“ 
oceňuje Končický.

Správce je přitom jediný, kdo zde pra-
cuje za gáži. Jinak hráči hrají a trenéři 

trénují zadarmo, doslova z lásky ke klu-
bu. Ten žije jednak z příspěvků, jednak 
z grantu od radnice Prahy 9 a malých 
sponzorských darů. „Jedinou odměnou 
pro hráče je oběd po domácím utkání,“ 
prozrazuje šéf klubu. Když už nějaké 
peníze jsou, padnou většinou na údržbu 
a zušlechťování areálu či na nové balo-
ny. Něco vydělá i malá umělka za hlav-
ním hřištěm, kterou si občas pronajmou 
různé firmy a také ragbisté Pragy.

Petr Končický působí v klubu 16 let. 
Když přišel na Pragovku, bylo zde de 
facto jen áčko, jež nebylo kým doplňo-
vat. Kromě mužů zde v té době probíhal 
nábor mladších žáků pod vedením trené-
rů Pikory a Štěpánka. Sem přivedl Petr 
Končický své dva syny a po nějaké době 
sám coby trenér vedl nejmenší caparty. 
Někteří z nich se během let propracovali 
až do A-týmu mužů. „Začátky byly těž-
ké. Šlo hlavně o to, zajistit nábory. Kvůli 

škvárovému hřišti to nebylo jednoduché. 
Dnes máme dětí dostatek a vedou je tre-
néři, kteří jsou vesměs bývalými fotba-
listy. Děti jsou u nás rády, přestože jim 
musí rodiče všechno zaplatit,“ říká pan 
Končický.

obnoví starou gardu?
V čele oddílu stojí poslední tři roky 

a od roku 2008 také nese fotbalový klub 
(který je de iure občanským sdružením) 
název SK Praga Vysočany. Kromě toho 
vykonává funkci vedoucího mužstva 
u áčka mužů. Béčko mužů funguje rok 
a zvažuje se i obnovení staré gardy.

A-tým, jak už bylo řečeno, má le-
tos velkou šanci na postup do I. B tří-
dy. V jeho kádru je 60 % odchovanců 
a pod vedením trenéra Petra Janatky se 
snaží hlavně o silový fotbal. Není divu, 
že hráči jsou na úroveň II. třídy dobře 
připraveni, vždyť zahájili tréninky už 

8. ledna a mají je vždy alespoň dvakrát 
týdně. Hřiště je velké, a to napomá-
há k tomu, aby domácí svého soupeře 
uběhali. Letošní sezona by mohla být 
po mnoha a mnoha letech zlomovou 
ve smyslu postupného návratu do vyš-
ších soutěží. Ostatně tak významná čtvrť 
jako Vysočany si přece zaslouží víc než 
jen II. třídu.                   (wyl)
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Sk Praga vysočany

Založena: 1909
Vývoj názvu klubu: SK Vysočany,  
TJ AZKG Praha, TJ Praga Praha,  
SK Praga Vysočany
Úspěchy: v sezoně 1939/40 postup 
do divize a pět sezon účasti v divizi
Současnost: II. třída
Počet týmů: 8 včetně školičky 
 (předpřípravky)
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KLUB

Kromě dospělých hraje ve Vysočanech také mládež.

Klub Praga už dávno oslavil 100 let. I nástěnka leccos zažila.

PO LETECH ZNOVU
oDE Dna vZhůru!?
LEgEnDÁrnÍ Pragovka SE SouŽÍ vE Druhé třÍDĚ

Stoleté výročí oslavili fotbalisté Pragy předloni coby účastníci II. třídy, což je ve srovnání s mimopraž-

skými soutěžemi obdoba okresního přeboru. V metropoli jde o předposlední soutěžní stupeň, pak už je 

jen III. třída. Je nabíledni, že reprezentanty tak slavné značky by fanoušek hledal ve vyšších sférách. 

13

Návštěvnost na Vyšehradě se může 
mnohdy směle porovnávat s druholi-
govou, tedy alespoň na území hlavního 
města. Šemíci, jak se zdejšímu týmu 
přezdívá, přitom hrají „jen“ divizi. Celá 
desetiletí plynul život na „Vyšáku“ re-
lativně v poklidu a nic moc se na hřišti, 
jež bylo vybudováno nedlouho po vál-
ce, neměnilo. Až do příchodu nového 
milénia. V čele klubu se objevil hráč 
A-mužstva Jaroslav Klíma a začala vel-
ká proměna areálu. Na místě původně 
hrbolatého hřiště s vydupanou trávou 
spočinul umělý povrch s certifikátem 
FIFA a také v okolí se zrenovovalo snad 
vše, co jen šlo. Výsledkem je kultivova-
ný moderní stánek.

Ne náhodou se na Vyšehradě usku-
tečnilo už pět ročníků zimního turnaje, 
který je po Tipsport zimní lize nejlépe 
obsazeným tuzemským kláním. Naopak 
v červnu se zde koná pravidelně finále 
Poháru PFS či ještě předtím zeširoka 
pojatý Dětský den. „Měli jsme tady už 
také mezistátní střetnutí. Například re-
prezentační dvacítka tu odehrála dvě 
přípravná utkání před odletem na světo-
vý šampionát v Kanadě. Řada ligových 
týmů u nás trénuje i hraje přátelské 
zápasy,“ má se čím pochlubit předseda 
Klíma. Na Vyšehradě se odehrála i sku-
pina kvalifikace ME žen do 17 let.

kompletně v novém
S rekonstrukcí hřiště a okolí se začalo 

v roce 2002. Zmizely topoly za brankou, 
nahradila je vysoká záchytná síť. Uděla-
lo se nové oplocení areálu a zvětšily se 
výběhové zóny, čímž se naopak zmenši-
ly rozměry hřiště. Na protilehlou stranu 
od vstupu do areálu se přemístily stří-
dačky. Později se objevilo v rozích hřiš-
tě i umělé osvětlení. Na místě plechové 
garáže vznikla letní zahrádka pro divá-
ky. Restaurace Summa Arx (latinsky 
Vyšehrad či Vysoký hrad) byla otevře-
na v roce 2003 a zapomenout nelze ani 
na dvě menší parkoviště. Zrekonstruo-
vány byly kabiny, sociální zařízení a zá-
zemí pro rozhodčí. Dílo bylo dokončeno 
v roce 2006, kdy došlo ke slavnostnímu 
otevření zmodernizovaného hřiště.

„Zrekonstruovali jsme veškeré plo-
chy v areálu. Když si to všechno zpětně 
uvědomím, už bych do toho v životě zno-
vu nešel,“ tvrdí šéf klubu, jenž v sou-
časnosti nemá vlastní travnatou plochu. 
Těžko hledat obdobu: v metropoli by 
to snad mohl být Junior Praha se svým 
strašnickým hřištěm V Úžlabině.

„Při domácích utkáních je tento po-
vrch naší výhodou,“ přiznává Klíma. 

„A v týdnu před zápasy venku chodíme 
trénovat na trávu smíchovského Erpe-
tu,“ doplňuje trenér A-týmu Jiří Formá-
nek. Slavoj je typickým dokladem tvr-
zení, že áčko je výkladní skříní celého 
klubu. Ten chce ale povznést na vyšší 
úroveň i svoje naděje, a tak se uchází 
o statut Sportovního centra mládeže či 
Sportovního střediska mládeže.

(ne)tradiční péče
Správcem hřiště je Vladislav No-

vák, synovec někdejšího vynikajícího 
obránce Dukly a reprezentace Ladisla-
va Nováka. „Na Vyšehradě působím 
už jedenáct let, od roku 2000. Trénoval 
jsem žáky a přípravku, později i dorost 
a před třemi roky mi pan Klíma nabídl, 
abych tu dělal správce. Tak jsem to vzal, 
protože je pro mě důležité být v kontak-
tu s lidmi. Ti mladí se tu učí hrát fotbal 

a já se je navíc snažím přiučit i dobrému 
chování,“ říká majordomus sportovní 
části areálu.

Klasická správcovská činnost v po-
době stříhání trávy mu sice odpadá, ale 
i o umělku je třeba pečovat. A co teprve 
v zimě, kdy se zde hraje Vyšehrad Cup. 
Čerstvou sněhovou pokrývku je potře-
ba hned odstranit, jinak přimrzne jako 
k chodníku a s fotbalem je konec.

„Využívám tu své zkušenosti z před-
chozího zaměstnání, staral jsem se 
o údržbu areálu nemocnice na Karlově 
náměstí. Kompletní plocha hřiště, sítě, 
reklamy a uvnitř šatny, to je můj rajon. 
Vše zkontrolovat a případně hned opra-
vit,“ tvrdí pan Novák, který se vždy při 
domácích zápasech ujme mikrofonu a je 
z něj rázem hlasatel. I tohle bere naplno 
a 90 minut burcuje hráče i diváky. Ne-
méně obětavou duší je i jeho pomocnice 

paní Linhartová. Zázemí na Vyšehradě 
je jako ze škatulky, což je vizitka obou.

a co tribuna?
Slavoj Vyšehrad patří ke klubům, kte-

ré udělaly obrovský krok vpřed, aniž by 
je do toho nutil nějaký předpis či pro-
jekt. Ambice proniknout do profifotbalu 
přitom nemá, a to ani z dlouhodobého 
hlediska. Přebudovávání areálu přitom 
ještě není u konce a všichni, kdo na „Vy-
šák“ chodí, dobře vědí, co chybí: tribuna 
na sezení.

Předseda klubu Klíma se hned za-
chmuří, nadhodíte-li toto téma. Vedení 
sousedního Jedličkova ústavu pro tě-
lesně postižené zatím brání výstavbě 
takové tribuny. I když… „Věřím, že se 
to nakonec vyřeší a tribunu pro zhruba 
osm set diváků i se zázemím postavíme,“ 
prozrazuje svoji vizi.                     (wyl)
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řÍkÁtE vYšEhraD? 
DODEJTE UMĚLKA!
KOUSEK OD PALáCE KULTURY SE HRAJÍ I MEZISTáTNÍ ZáPASY

Jen stěží definovatelné kouzlo v sobě ukrývá fotbalový stánek na Vyšehradě. Přitahuje sem diváky, 
kteří vědí, že není jen Gambrinus liga a evropské poháry. Setkávají se zde fanoušci různých pražských 
klubů nejen mezi sebou, ale i s trenéry a funkcionáři, a to i ze světa tzv. velkého fotbalu. Tohle tu platí, 
co paměť sahá.

… před zápasy venku trénují ale jinde.umělá tráva je pro domácí výhodou…

FK Slavoj Vyšehrad

břeZen/2011

STADION

Stadion fk Slavoj vyšehrad

Adresa: Mikuláše z Husi 1709/1,  
               Praha 4
Dopravní spojení: metro trasa C, 
stanice Vyšehrad a pěšky cca 350 m 
okolo Paláce kultury
Výstavba: dokončen v roce 1947 
Počet hřišť v areálu: jedno s umě-
lým trávníkem
Kapacita: cca 2500 míst k stání



do mužstva tři posily, přesto je spoko-
jený jen napůl. „Chtěl jsem pět hráčů 
a mám tři,“ říká. Novicové jsou bran-
kář Hlaváček z Bohemians Praha, 
Petr z Vlašimi a Čmejla z Motorletu. 
Toho Jeřábek potkal už při angažmá 
v Meteoru. „Matěj je trochu rapl, ale 
takový typ hráče potřebujeme. Jen 
doufám, že nebude pokračovat ve sbí-
rání červených karet a bude víc hrát 
než sedět,“ přeje si Jeřábek. „Trochu 
jsme si to vyjasnili, je to na něm.“ 
Komplikací pro Admiru je vážné zra-
nění Sailera, který si přetrhl křížové 
i postranní vazy v koleně. I bez něj ale 
bude mít vysoké ambice. „Dvakrát 
po sobě jsme v divizi skončili čtvrtí, 
teď bychom se rádi minimálně o jed-
nu příčku zlepšili. A taky si chceme 
užívat fotbal,“ plánuje Jeřábek.

Tip PFSpeciálu: Admira má sice 
zkušený a vyzrálý tým, ale i potřetí 
v řadě skončí „až“ čtvrtá.

vyšehrad, 
3. místo, 30 bodů
Druhá půlka podzimu se týmu 

vydařila, ale do jarních odvet půjde 
v hodně odlišném složení. Odešli 
Kubík, Čech, Dubský, Čurda, Rej-
ka, Zelenka a Kostovski. Přibližně 
stejný počet hráčů ale také přišel, 
nejatraktivnější posilou je rozhod-
ně 41letý univerzál Dalibor Slezák, 
jedna z ikon Bohemians 1905, kde 
hrál v poslední době za rezervu, v níž 
nadále dělá i asistenta trenéra. „Je to 
velmi zkušený hráč, svým přístupem 
k tréninkům i zápasům ukáže mlad-

ším, že se mají pořád co učit a kde 
ještě mají rezervy,“ myslí si trenér 
Jiří Formánek. I on sám je o více než 
sedm let mladší než Slezák. „To u mě 
není nic neobvyklého, už jsem tréno-
val spoustu starších hráčů, než jsem 
já,“ usmívá se Formánek, který má 
teď jako hlavní cíl, aby se jeho tým 
sehrál. „Je tady velká fluktuace hrá-
čů. Chceme ale přesto navázat na vý-
sledky ze závěru podzimu a pohybovat 
se nahoře.“ Po Praze se hlasitě mlu-
ví o tom, že bude Vyšehrad dokonce 
útočit na postup. „Všechno ukáže až 
soutěž, nevíme, jak jsou na tom naši 
soupeři. Výhodou může být, že máme 
většinu ze špičky doma.“

Tip PFSpeciálu: Vyšehrad bude 
útočit na první místo, na Jirny to ale 
stačit nebude. Skončí druhý.

Meteor, 
8. místo, 23 bodů
Kádr Meteoru přes zimu moc změn 

nedoznal. „Myslím, že jsme na stejné 
úrovni jako na podzim. Mladší hráči, 
které jsme vzali před sezonou do kád-
ru, teď mají víc zkušeností. Doufám, 
že to tedy na jaře z naší strany nebude 
horší,“ věří trenér Meteoru Josef Ja-
rolím. V přípravě dostávali šanci hrá-
či rezervního týmu, nejvíc se prosadil 
Jiřík. „Střelecky se ukázal Junek. To 
je hráč, který má budoucnost, má 
výborný výběr místa,“ poznamenal 
Jarolím. Junek dokonce přestřílel vy-
hlášeného klubového kanonýra Fíčka, 
dal 10 gólů a stal se nejlepším střel-
cem turnaje, který Meteor pořádal! 

Před startem divize se týmu dařilo: 
vyhrál nad Ovčáry 1:0 a pak rozstřílel 
Lovosice 8:1. „Těch gólů jsme dali 
víc, než jsem čekal,“ přiznal Jarolím. 
Novicem je v Meteoru brankář Zama-
zal z Motorletu, který nahradil Fajfrlí-
ka – ten skončil z rodinných důvodů.

Tip PFSpeciálu: Meteor si na jaře 
o jedno místo polepší, skončí sedmý.

Přední kopanina, 
13. místo, 14 bodů 
Tým je po bídném podzimu smí-

řený s bitvou o záchranu. „Připravu-
jeme se na to celou zimu. V mužstvu 
nedošlo k žádným zásadním hráč-
ským změnám, bojovat o záchranu 
bude téměř stejná parta, která si to 
na podzim zavařila,“ říká Tomáš 
Cigánek, ředitel klubu. Na Kopanině 
si hodně slibují od návratu kanonýra 
Bohuslava Strnadela, který v posled-
ní době hrál jen za béčko. Známý 
střelec ukázal, že je pořád ve formě: 
v zimě dal šest gólů, nikdo na Kopa-
nině nebyl lepší. „Čeká nás patnáct 
supertěžkých zápasů. Sestupovat bu-
dou zřejmě čtyři týmy. Dvoubodový 
Děčín už zachrání asi jen zázrak, ale 
mezi ostatními to bude řežba,“ tuší 
Cigánek. „Pro Kopaninu je tu velká 
výzva: klub nikdy nehrál divizi tři se-
zony po sobě. V případě záchrany by 
to byl historický úspěch! Ale k němu 
vede těžká cesta.“ Posilou by měl 
být tvořivý záložník Foltýn z Nového 
Knína, do ČAFC naopak odešel hos-
tovat brankář Drahorád.

Tip PFSpeciálu: Kopanina bude 

hrát o udržení až do konce. Dvanácté 
místo ale vybojuje.

Skupina C
horní Měcholupy, 
4. místo, 25 bodů
Stabilizovaný kádr, žádné zásadní 

odchody a pár nových hráčů. Horní 
Měcholupy by měly být na jaře v po-
hodě. „Kádr máme už delší dobu po-
hromadě, což může být naše sportovní 
výhoda. Mohli bychom být silnější 
a zkušenější. Základem ale je, aby se 
nám vyhnula zranění,“ říká sportov-
ní ředitel klubu Jiří Jindra. „Chceme 
dál pracovat s mladými hráči v rámci 
našeho společného projektu s Viktorií 
Žižkov a hrát co nejvýš.“

V poslední době se hodně mluví 
o tom, jak to po sezoně vůbec s Mě-
cholupy a Žižkovem bude. Jisté je, 
že si nevymění soutěže, že by šly 
Měcholupy místo rezervy Viktorie 
do třetí ligy. „Naše spolupráce nadále 
trvá a intenzivně se dokončuje dohoda 
o tom, že se od léta 2011 Horní Mě-
cholupy stanou farmou Viktorie Žiž-
kov,“ říká Jindra, jehož mužstvo pro 
jaro posílil Hrubý ze Sparty, Bublík 
z Bohemians 1905 a Brusch z Úval. 
Z hostování v jiných klubech jsou 
zpátky Böhm a Velas.

Tip PFSpeciálu: Skupina C je 
extrémně vyrovnaná – i proto budou 
Horní Měcholupy hrát až do konce 
o medailové pozice.          (tru, sks)
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Skupina a
Bohemians 1905 B, 
2. místo, 32 bodů
Nejzásadnější změnou v týmu je 

nečekaný odchod hrajícího asistenta 
Dalibora Slezáka do rovněž divizní-
ho Vyšehradu. „Jeho zkušenost nám 
bude hodně chybět, pro naše mladé 
mužstvo znamenal hodně,“ řekl Vác-
lav Hradecký, kouč juniorky kloka-
nů. Tým zvládl odehrát podzim nad 
poměry. „I kdyby Dalibor neodešel, 
byli jsme s ním domluvení, že vzhle-
dem k počtu bodů dáme šanci mladým 
fotbalistům a on nebude nastupovat. 
Na podzim určitě Slezák ale splnil 
svoji úlohu,“ pochválil Hradecký 
41letého veterána. Bez něj bude mít 
mužstvo věkový průměr necelých 
dvacet let. „Samozřejmě že bychom 
byli nejradši, aby se dařilo i dál, ale 
když se něco nepovede, tak to nebude-
me brát jako nějakou tragédii,“ dopl-
nil Hradecký.

Tip PFSpeciálu: Tým už nebude 
tak úspěšný jako na jaře, ale v první 
pětce se pohodlně udrží.

Motorlet, 
6. místo, 23 bodů
Víc odchodů než příchodů evidují 

v Jinonicích. V klubu už nebudou pů-
sobit Bayer, Bičaník a Šrámek, kteří 
ukončili hostování. Záložník Čmejla 
zase kývl na nabídku Admiry a bran-

kář Kučera to bude zkoušet v Berouně. 
Opačným směrem zamířil jen Mašlej 
z Kroměříže a šest nadějných doros-
tenců. Z hostování se vracejí Vršek 
s Belanem. „Kluci z dorostu vypadají 
nadějně. Máme teď ještě mladší tým 
než dřív. Uvidíme, co s ním udělají 
nervy,“ říká Salem Hebousse, trenér 
Motorletu. Tomu se v zimě poměrně 
dařilo, vyhrál třeba 4:1 na hřišti třeti-
ligového Vltavínu. „V přípravě jsme 
střídali dobré a horší chvíle. Naši 
připravenost ukáže až soutěž, ale jde 
nám hlavně o to, aby se ti kluci otrka-
li, pak bychom měli příští rok hodně 
silný tým,“ myslí si Hebousse. „Když 
budeme do osmého místa, bude asi 
spokojenost na všech stranách.“

Tip PFSpeciálu: Dravé mládí 
z Motorletu uhájí šestou pozici.

Zličín, 
16. místo, 0 bodů
Týmu, který se protrápil podzimem 

v divizi, se příliš nedařilo ani na zim-
ním turnaji, který pořádala Aritma 
a Radotín. Zličín se neprobojoval ani 
do finálové šestky. Na jaře to bude 
hlavně boj o historicky první divizní 
body pro klub, který je v soutěži úpl-
ným nováčkem. „Chceme tu ostudnou 
nulu co nejdřív smazat, to je náš prvo-
řadý cíl a motivace,“ říká trenér Daniel 
Drahokoupil, který už nemůže počítat 
se Zamazalem, Pecinovským, Sůrou 
a Palukou, kterým skončilo hostová-

ní. Fanoušci se naopak těší na návrat 
útočníka Ivana Merty po zranění. Jed-
nou z hlavních změn je, že u mužstva 
skončil po řadě let ve funkcionářské 
roli Lubor Mírek. „Moje pozice byla 
zrušena v rámci úsporného progra-
mu,“ poznamenal Mírek.

Tip PFSpeciálu: Zázraky se nedě-
jí, Zličínu se sestup nevyhne, ale získá 
aspoň 8 bodů.

Skupina B
admira, 
2. místo, 30 bodů
Trenér Karel Jeřábek získal 

Bohemians 1905 B budou hájit druhé místo. Soupeři, třeste se!

Atraktivní jsou z pohledu pražského fotbalového fanouška tři skupiny českých fotbalových divizí. Celkem 
v nich působí osm celků z hlavního města, což znamená, že Praha i na jaře uvidí několik velmi zajímavých 
derby zápasů! Jak jsou na tom Pražané před odvetami? To určitě zajímá i kluby z druhé poloviny tabulky 
přeboru – počet sestupujících se tady bude řídit právě vývojem v divizích.

PraŽané SE tĚšÍ 
NA ATRAKTIVNÍ JARO
MEtroPoLi rEPrEZEntuJE vE „Čtvrté“ LiZE 
OSMIčKA TýMů S RůZNýMI OSUDY

břeZen/2011

Hráči Meteoru měli dobrou přípravu. O zajímavé souboje nebude nouze ani v zápasech Přední Kopaniny a Vyšehradu.

Kádr Motorletu poznamenalo větší množství odchodů.
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pravidelně. „Svým způsobem to u mě 
je odborná práce, v jiných optikách 
podle mě lidé dělají jen ty obchoďá-
ky,“ myslí si opora Uhříněvsi.

Navíc i v optice se dají zažít úsměv-
né situace. „Někdy přijde člověk, kte-
rý si evidentně sednul na brýle, které 
si nedávno vyzvedl, a tvrdí, že byly 
v tomto stavu. S reklamacemi je vůbec 
sranda, všechno se totiž vždy uděla-
lo samo,“ směje se Zlatník. Přestože 
komunikace s lidmi není vždy úplně 
jednoduchá, čas od času však dokáže 
přimhouřit oko a zákazníkovi vyho-
vět třeba i bezplatně. „Třeba zlomená 
stranice se někdy dá sehnat a vymě-
nit zadarmo anebo za vyčištění brýlí 
někdy nic nechceme nebo si řekneme 
třeba o symbolickou dvacetikorunu,“ 
nabízí příklady, kdy byl zákazníkem 
obměkčen.

Podpora fotbalu
Práce v rodinné firmě znamená sa-

mozřejmě výhody s ohledem na fot-
bal, který Radka Zlatníka provází celý 
život. V praxi to s mírnou porcí nad-
sázky znamená toto: když je trénink 
nebo zápas, oporu Uhříněvsi v optice 
na Zahradním Městě neuvidíte. „Mu-
sím to trochu zmírnit. Už trénuji jen 
jednou týdně, a když nelze jinak, v prá-
ci být musím klidně od rána do večera. 
Ale většinou když je třeba, volný čas si 
udělám. Mám dvě děti, tak samozřej-
mě také kvůli rodině,“ vysvětluje, že 
není problém dohodnout si volno.

V minulosti Jan Zlatník optik při-
spíval na chod klubu, kde Radek hrál 

(konkrétně tehdejší Rapid Malešice), 
teď ale s Čechií Uhříněves spolupráce 
v tomto směru navázána není. „Něco 
jsem nabízel, ale nakonec k ničemu 

nedošlo. Beztak by nešlo o žádné velké 
částky, ale o sponzorský dar adekvát-
ní soutěži, kterou klub hraje,“ nedělá 
z finanční podpory vědu.

O nějaké reklamě na oplátku totiž 
nemůže být řeč. Spíše lidé z řad ka-
marádů (anebo spříznění lékaři) do-
poručí Zlatníkovic optiku. Přímé spo-
jení s fotbalem se nabízí ve chvílích, 
kdy obsluhu v obchodě pozná někdo, 
s kým Radek dříve hrál velký fotbal 
nebo Hanspaulskou ligu. „Za roky 
s fotbalem jsem poznal mnoho lidí 
a ti mi občas zpříjemní dobu v práci,“ 
přiznává.

Dluh rodině
V pětatřiceti letech už myslí na od-

chod z trávníku. Tedy ne na trvalý, 
ale jeho starty se od nové sezony mají 
smrsknout na občasnou výpomoc, 
což ocení zejména rodina. „Manželka 
bude mít z větší porce volného času 
radost. Za ty roky, kdy jsem trávil ví-
kendy s fotbalem, jí to dlužím. Vždyť 
jsem i z chalupy vzdálené sto dvacet 
kilometrů od Prahy odjížděl často 
na zápasy,“ říká a je rád, že v klubu 
s jeho odchodem počítají. Aktuálně 
nic nenasvědčuje tomu, že by svůj 
názor ještě přehodnotil a přidával 
celé sezony jako vrstevníci.

Krom toho se Radek Zlatník po-
chopitelně dál bude věnovat svému 
oboru optika. „Sice jsme také pocítili 
ekonomickou krizi, ale nestěžujeme 
si. Podnik nám docela šlape a dou-
fám, že to tak bude i dále,“ přeje si. 
Oči už lékaři sice operují různými 
způsoby, ale brýle budou nosit lidé 
vždycky, o přežití se rodinná firma 
tedy nemusí bát…

     Lukáš Vrkoč
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PROFESE  

Výčepni...

K tomu, že se dnes pětatřicetile-
tý Radek Zlatník stane optikem, jej 
předurčila profese rodičů. Oba se totiž 
tímto oborem živili už před revolu-
cí a po pádu komunismu se rozhodli 
osamostatnit. „Měl jsem vystudovaný 
gympl a díky mámě a tátovi jsem si 
udělal dálkově dvouletou nástavbu ješ-
tě v době, kdy jsem se živil fotbalem,“ 
vzpomíná na první kroky k činnostem 
spojeným s brýlemi. „Asi mě napadlo, 
že bych dělal kromě fotbalu něco jiné-
ho, ale spíše vše spělo k tomu, že skon-
čím u rodičů ve firmě,“ dodává.

Naplno se optice začal věnovat 
až poté, co skončil s profesionálním 
fotbalem, a brzy zjistil, že je aktuál-
ní práce pro něho výnosnější a hlavně 
zábavnější. „Určitě jde nyní o pestřej-
ší prostředí. Když se člověk motá ko-
lem fotbalu, jde pořád o to samé. Při 
setkání s lidmi odjinud ani pak není 
o čem mluvit,“ velebí profesi optika, 
při níž přijde do kontaktu s lidmi růz-
ného věku i společenského zařazení.

odborná práce
Kdekdo může namítnout, že práce 

v obchodě brzy zabředne do stereoty-
pu, nicméně prodej brýlí a jejich pří-
jem na opravy rozhodně není vším, co 
Radek dělá. A to není řeč o záskocích, 
které jsou občas potřeba na jedné ze tří 
optik a dílně, které rodina provozuje. 
„Centrálu s dílnou máme na Proseku 
a i tam se občas ocitnu…“

Zlatníkův záběr práce je totiž ši-
roký. Umí brousit skla, takže může 
opravdu zaskočit i v dílně, dále nabízí 

brýle i skla a tedy dělá činnost klasic-
kého obchodního zástupce, ale umí 
i poradit a zvládnout drobné opravy 
na počkání, které jsou nejčastější. Na-
příklad doplnění chybějícího šroubku, 
nebo narovnání brýlí žádají zákazníci 

Přejete si nové brýle?

V obchodě s brýlemi na Poliklinice Zahradní Město se rozhodně nenudí. Co chvíli se otevírají dveře a dovnitř 
míří zákazník. Optik RADeK ZLATNÍK ochotně vyslechne přání a dá se do práce. Rodinná firma funguje 
už přes dvacet let a on zvládá všechno – od obsluhy přes drobné opravy až po broušení dioptrických skel. 
Svým způsobem je nenahraditelný podobně jako na hřišti v pozici dirigenta hry FC Čechie uhříněves.

ŠTASTNýM OPTIKEM 
V RODINNé FIRMĚ
šPÍLMaChra uhřÍnĚvSi raDka ZLatnÍka ŽiviL 
FOTBAL, DNES Má VŠAK MIMO TRáVNÍK TEPLé 
MÍSTEčKO V BYZNYSU S BRýLEMI

radek Zlatník  

Věk: 35 
Povolání: optik
Klub: FC Čechie Uhříněves
Pozice: obránce

břeZen/2011

Drobné opravy se dělají na počkání. Hrdý pracovník v rodinné firmě – optik Radek Zlatník
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Syn Filip a dcery Alexandra a Sofie vyžadují během celého dne pořádnou pozornost.

Když ve výloze rodinné firmy uvidíte ná-
pis Optik – Jan Zlatník, spolehněte se, že je 
na zajímavé situace zaděláno. „Občas nám 
sem opravdu vlezou lidé, že by chtěli opravit 
řetízek nebo vyměnit baterku do hodinek, což 
se běžně ve zlatnictví dělá,“ směje se Radek. 

Použil slovo „občas“, ale během hodinové 
reportáže přišli hned dva zákazníci, kteří se 
dožadovali služeb, s nimiž jim v optice těžko 
vyhoví. Ovšem pozor, například ošetření ře-
tízků, náramků či prstýnků lze i zde ve speci-
álním přístroji na čištění brýlí provést…

Zlatník, nebo optik?

Co dělají hráči fC ČEChiE uhřÍnĚvES mimo trávník

TRENÉR
Petr Königsmark reklamní agentura

BRanKáři
Filip Kudrnáč realitní makléř
Pavel Schorník v půjčovně aut

OBRánCi
Jan Horáček manažer
Jan Kosina ve spořitelně
Robert Kuchta prodavač 
 na benzínce
Martin Machala telefonní
 operátor
Miroslav Procházka prodejce aut
Jaroslav Trhlík obchodní   
 zástupce
Radek Zlatník optik

ZáLOžníCi
Vladimír Hradil ochranka  
 v nočním klubu
Jakub Jančařík distributor plechů
Jan Kasal distributor plechů
Marek Luňák manekýn
Martin Nytra student
aleš Plášek pojišťovací agent

ÚTOČníCi
David Čejka distributor kabelů
Petr Jaroš počítačový   
 specialista
Petr Nykl učitel autoškoly
Štěpán Strejček student medicíny
George Sanchev zahradníku fokometru se Radek ocitne každý den.



Čím se živíte v běžném životě?
Pracuji u jedné spediční a logistické 

firmy Schenker na pozici specialisty 
zákaznického servisu v oddělení ná-
mořních přeprav. Zajišťuji kontejnerové 
přepravy zboží v exportním i importním 
směru včetně celního odbavení a dalších 
formalit.

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

Kdybych měl jmenovat, určitě bych 
na někoho zapomněl, ale obecně jsou 
mi sympatičtí inteligentní fotbalisté, 
kteří jsou komunikativní, ale znají záro-
veň i své meze. Důležitý je i smysl pro 
humor, který dokáže mnohdy odlehčit 
i velmi ošemetné situace.

Musí rozhodčí před zápasem strikt-
ně dodržovat životosprávu?

Já osobně určitě ano, důležitá je 
skladba jídelníčku a žádný alkohol před 
utkáním. Když zhřeším, tělo mě pak 
potrestá. S přibývajícím věkem na sebe 
člověk musí být čím dál přísnější.

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

Chtěl bych říct, že ne, ale nebyla by to 
tak úplně pravda. Pravdou je, že některé 
pokusy byly hodně naivní až úsměvné. 
Myslím, že pražští rozhodčí mají nejen 
v tomto ohledu dobrou pověst a nejsme 
ochotni ji riskovat.

Co říkáte na působení ženských 
rozhodčích ve fotbale?

Je to sympatický trend. U nás to 
holky mají poměrně těžké kvůli obe-
censtvu, které je často velmi vulgární 
a primitivní. Mnoho lidí, co se ve fotba-

lu pohybují, má vůči ženám s píšťalkou 
předsudky. V zahraničí, kam jezdíme 
s REFEXEM, což je projekt posílající 
rozhodčí do zahraničí, každý rok na tur-
naje, se s ženskými rozhodčími potkáte 
častěji – jsou totiž mnohem více respek-
továny.

Kdo je váš rozhodcovský vzor 
a proč?

Moc se mi jako rozhodčí líbil Luboš 
Michel. Byl pro nás vzorem a zároveň 
i důkazem, že i kluk z východní Evro-
py to může dotáhnout daleko. Z aktiv-
ních rozhodčích pak Howard Webb. Má 
na hřišti velký respekt, rok 2010 se mu 
mimořádně vyvedl a jeho výkonnost jde 
stále nahoru.

Na jakém stadionu v Praze  
mají nejlepší párek a kde nejlepší kan-
týnu?

Rozhodčí nejsou tak vybíraví, obecně 

se nám nejlépe posedí tam, kde je pří-
jemná a nevyhrocená atmosféra. A pak 
nezáleží na tom, jestli dostaneme ten 
pověstný párek, anebo jídlo o třech cho-
dech. (směje se)

Vadí vám, když vám na hřišti hráči 
tykají? 

V naprosté většině herních situací mi 
tykání od hráčů nevadí, většina jich je 
starších, než jsem já, a já to respektuji, 
stejně jako to, čeho někteří z nich dosáh-
li. Nejsem typ, který by hráčům za tento 
„prohřešek“ vyčinil. Sám taky někdy 
tyknu, i když se snažím dávat si na to 
pozor.                     (luk)

NĚKTERé POKUSY O ÚPLATEK
JSou naivnÍ aŽ ÚSMĚvné
ROZHODčÍ ONDŘEJ HAVLÍN V PRAVIDELNéM DOTAZNÍKU

Osm zvídavých otázek je pravidelnou porcí, kterou pražstí rozhodčí dostávají na stůl. Osm 
upřímných odpovědí dokáže čtenáře mile překvapit, zvláště když jsou vyřčeny se sympatic-
kým nadhledem jako v případě ONDřeJe HAVLÍNA.

PŘÍŠTĚ 

VOJTĚCH GOTTHARD

POD PALBOU 
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VRáTÍ SE NA VYŠEHRAD 
ZÁStuPCi oBou „S“?

Nejlepší zimní turnaj v přípravném období hned po Tipsport lize, a to nejen 
na území Prahy – takové označení si vysloužil Vyšehrad Cup, který má za se-
bou už pět ročníků. Letos triumfoval B-tým Viktorie Žižkov pod vedením trenéra 
Jaroslava Trpišovského, jenž ve finále remizoval 0:0 s druholigovým Kladnem 
a přemohl jej v penaltovém rozstřelu. Loňský vítěz z Kunic skončil osmý, tedy 
v polovině celkového pořadí. Žižkov B vyhrál tento zimní turnaj už podruhé, 
když zopakoval své předloňské prvenství.

Kromě Kunic byly jednou úpěšné i rezervní celky Slavie a Sparty. Ty už sice 
na Vyšehradě nestartují, ale... „Uděláme maximum pro to, abychom sem B-týmy 
obou velkoklubů vrátili,“ slíbil ředitel turnaje Milan Tandara. „Občas tu nastupu-
jí A-týmy, například Vlašimi, Dukly nebo Bohemky. I tohle zvyšuje kvalitu našeho 
turnaje. Tipsport liga se hraje jen v lednu, a tak je Vyšehrad Cup nejkvalitnějším 
turnajem v republice, který se hraje po celé přípravné období,“ pochvaloval si šéf 
pořadatelského klubu Jaroslav Klíma.

TRENéR DUKLY LUBOŠ KOZEL 
OSLAVIL čTYŘICáTINY

Do velkého fotbalu jej přivedl před necelými 20 roky kouč Jaroslav Hřebík 
v Benešově a vybojovali postup do nejvyšší soutěže. Rodák z nedalekého Di-
višova Luboš Kozel pak strávil většinu hráčské kariéry ve Slavii, s níž získal 
v roce 1996 mistrovský titul. Kariéru stopera brzdila častá zranění, a tak začal 
už jako poměrně mladý s trénovaním. U týmu Slavie B se mu dařilo a brzy se 
dostal do Gambrinus ligy. V Jablonci působil v roli šéftrenéra. Teď má za sebou 
na tomto postu více než roční působení v Dukle Praha a před sebou možná vel-
ký úspěch v podobě postupu mezi tuzemskou klubovou elitu. Vyjde-li to, bude 
opravdu co slavit.

Důvod k oslavě má ale Kozel už v současnosti, ve středu 16. března se to-
tiž dožil čtyřiceti let. Svým rytířským vystupováním nezapře, že je zrozencem 
ve znamení Ryb. Žádná silácká gesta a skandály, ale skromnost a cílevědomá 
práce. Výsledky měl jako hráč a má je i jako trenér. Týž den jako Kozel slaví i bý-
valý kanonýr SK Smíchov, Vyšehradu a Admiry Aleš Deré, tomu je však přesně 
o deset let méně, tedy třicet. A další jubilanti? Na apríla oslaví šedesátiny bývalý 
trenér Krče a Dropy Střížkov Zdeněk Andrlík a 24. května dokonce sedmdesátiny 
někdejší útočník i trenér Sparty Ivan Mráz.

LADISLAV VÍZEK KONčÍ 
kariéru – uŽ PoPatnÁCté…

Ve svých šestapadesáti letech patří zcela jistě k nejstarším hráčům pražských 
soutěží, není-li nakonec tím vůbec nejstarším… Ano, Ladislav Vízek, majitel 
olympijského zlata z roku 1980 a bronzové medaile z ME 1980, účastník MS 
1982, člen Klubu ligových kanonýrů a Fotbalista roku 1983 a 1985. V posledních 
letech hraje I. A třídu za Dolní Chabry, kam za ním přišla řada dalších velkých 
osobností českého fotbalu. Sám za sebe ale cítí, že už to není ono. „Vypadá to, že 
odehraju ještě jaro a končím. Já vím, to už říkám patnáct let, ale nějak mi hrká 
v kyčli, takže tentokrát to je asi opravdu moje poslední sezona v roli hráče. Navíc 
máme v Chabrech nový výbor, vede ho teď Vláďa Šmicer a musí za mě najít per-
spektivnějšího hráče,“ řekl s úsměvem Vízek pro Pražský fotbalový speciál.

Jak to tak vypadá, na jaře bude hlavním objektem jeho zájmu sledování Dukly 
a jejího tažení ve II. lize. „Dokud se plácali dole v tabulce, nebylo to nic pro mě. 
Teď jsme ale my všichni dukláci ožili a těšíme se už na to, jak zaklepeme na pr-
voligové brány. Vždyť máme krásný stadion, schopné vedení, výborného trenéra 
i mužstvo,“ dodal natěšený Vízek.

Praha MÁ „našLÁPnuto“ 
k vELkýM ŽnÍM

Navzájem jsou si velkými rivaly, jako celek jsou však hlavní silou českého 
fotbalu. Řeč je o pražských klubech, a platí to z vícero úhlů pohledu. Tak třeba 
počet mistrovských titulů: v 17 odehraných samostatných ročních po rozchodu se 
Slováky jich Pražané získali 14, z toho jedenáct Sparta a tři Slavia. Jiným měřít-
kem budiž umístění zástupců metropole v republikových soutěžích.

V paměti je ještě exkluzivní sezona 2006/07, kdy ve všech soutěžích od Gam-
brinus ligy až po divizi A triumfovali Pražané: titul tehdy získala Sparta, II. ligu 
vyhrála Viktoria Žižkov (před Bohemians 1905), ČFL Bohemians Praha (před 
Spartou Krč) a divizi A Slavoj Vyšehrad. A to ještě Horní Měcholupy, které po-
stupovaly do divize z pražského přeboru, utvořily jeho dodnes platný absolutní 
historický rekord se ziskem 78 bodů. Jak se zdá, po čtyřech letech by se mohly 
pražské žně opakovat. Sparta usiluje o obhajobu loňského prvenství, ve II. lize 
si vede nadmíru zdatně Dukla a šanci na postup má i Viktoria Žižkov. ČFL letos 
kraluje střížkovská Bohemka a také v divizích může oslavovat někdo z Pražanů. 
Tak ať to všem vyjde…

MEMORIáL JIŘÍHO KOLÍNA 
VYHRáLY ZáPY

Za hezkou tradici lze považovat pojmenovávání turnajů či stadionů po hrá-
čích nebo funkcionářích, kteří už nejsou mezi námi. Meteor Praha VIII tak uctil 
památku svého bývalého sekretáře a funkcionáře PFS Jiřího Kolína. Ten zemřel 
před šesti roky a jeho jméno nese od té doby zimní turnaj. „Hned po Tipsport 
zimní lize a Vyšehrad Cupu si udržujeme statut třetího nejkvalitnějšího zimního 
turnaje v Praze,“ uvedl jeden z jeho pořadatelů Karel Tůma, který je mj. i hla-
satelem na libeňském stadionu Meteoru.

Zimní turnaj se koná na hřišti s umělým trávníkem na Štěpničné v Ďáblicích. 
Pořadatelský klub vyslal letos do boje opět dva své týmy A a B, přičemž divizní 
áčko obhajovalo loňské prvenství. To se mu nepodařilo, triumfoval totiž Sokol 
Zápy, tým reprezentující malou vísku v Polabské nížině 20 kilometrů od Prahy. 
Turnaj měl sice premiéru už před třiceti lety, původně však pod jiným názvem 
a také s pauzou v letech 1987 až 95. Odehrálo se tak zatím 23 ročníků, při-
čemž nejčastěji 4x zvítězily Uhelné sklady a 3x Meteor. V roce 2005 zesnulý  
Jiří Kolín byl také rozhodčím, odpískal celkem 1631 zápasů a později se stal 
delegátem.

STODůLKY CHTĚJÍ ZNOVU 
 ÚTOčIT NA POSTUP

V živé paměti je ještě loňský letní spor dvou účastníků I. A třídy o postup 
do přeboru mezi týmy Meteoru Praha VIII B a Sokolem Stodůlky. Původně byly 
zařazeny do přeboru Stodůlky, Meteor se ale úspěšně odvolal, a tak právě jeho 
béčko dnes válí v nejvyšší metropolitní soutěži. „Tahanice o postup do přeboru 
pro nás šťastná nebyla, ale na výkony hráčů vliv neměla. Spíš nám vadilo pře-
řazení do skupiny A v I. A třídě s hodinovým dojížděním na každý zápas a ne-
znalost soupeřů. Po podzimu jsme na pátém místě tabulky s pětibodovou ztrátou 
na vedoucí trojici Třeboradice, Dolní Počernice, Královice. O postup ale chceme 
bojovat, dokud bude naděje. Do každého zápasu půjdeme s cílem vyhrát, a pokud 
to dodržíme, není postup nereálný,“ řekl před jarním startem stodůlecký trenér 
Vít Horešovský. Oproti podzimu přitom kádr Sokola spíš zeštíhlil. „Posílení před 
jarními odvetami není, žádný nový hráč nepřišel. Odchod jsme zaznamenali pou-
ze jeden – Petr Musil, který u nás byl na hostování, odešel do Štěchovic. Nejvíc 
nás tíží zranění Jirky Porady, který prodělal operaci kolena,“ dodal kouč týmu 
z Prahy 13.                   (wyl)
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… stejně jako hlavní rozhodčí.
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Ondřej funguje jako asistent…

Koníčky rozhodčích jsou různorodé.

Zápas skončil, pane!
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FOTO MĚSÍCE

Chcete opět něco vyhrát? Sleduje-
te poctivě časopis Pražský fotbalový 
speciál? Pak máte šanci. Když správ-
ně odpovíte, kolikáté číslo (vydání)  
časopisu držíte v ruce, a budete desá-
tý správně tipující, získáte míč Select. 
Stačí jen napsat mail s předmětem  
„soutěž“ a se správnou odpovědí  
na adresu PFSpecial@seznam.cz.  
A pak už jen doufat, že se právě na vás 
usměje štěstí…

Cena:
SeLeCT INDOOR SPeeD

– ručně šitý semišový míč do haly 
vhodný pro tréninkové i zápasové vy-
užití. Materiál FPUF 1400.

Dotazy, náměty, požadavky. Coko-
liv vás napadne a rádi byste v některém 
z dalších vydání Pražského fotbalového 
speciálu viděli, zašlete na mail PFSpe-
cial@seznam.cz a my se na to podív-

me… To znamená, že v redakci i s ve-
dením PFS probereme došlé náměty 
a určitě zvážíme jejich zanesení do dal-
šího chodu časopisu, který chceme 
i po půl roce fungování dále vyvíjet!

SoutĚŽ o MÍČ POMOZTE DáL 
ROZVÍJET SPECIáL!

STARDANCE

Foceno: během utkání divize B FK Admira Praha  
– FK Polepy s výsledkem 5:0.   
Autor: Ondřej Hanuš

I v divizním utkání skupiny B lze zachytit momenty 
akrobacie, baletu či tance – oba hráči by si zasloužili 
angažmá ve StarDance, souhra pohybů je téměř dokona-
lá. Přestože se jedná o protihráče, jsou jako jedno tělo.  
Naše porota jim uděluje 10 bodů.

vítěz z minulého čísla: Zdeněk haluska

čASOPIS NA WEBU
kompletní archiv Pražského fotbalového speciálu najdete 
na webu www.fotbalpraha.cz.




