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Vážení fotbaloví přátelé,

 na sklonku roku je vždy čas pro bilancování, ale nechci na těchto řádcích propadat nostal- 
gii. Byl bych moc rád, kdybychom si z roku 2011 odnesli to dobré a fotbalový optimismus do dal-
ších let.

Jsme zvyklí z médií slyšet a číst především negativní zprávy, ale při krátkém ohlédnutí musím říci, 
že rok 2011 byl z fotbalového hlediska pro český fotbal vydařený. A to především díky jeho závěru. 
Co má vliv na celý fotbal a atmosféru ve společnosti, jsou dvě důležité události posledních týdnů. 
Český fotbal má konečně předsedu, Miroslav Pelta byl zvolen na valné hromadě a já pevně věřím, 
že je to dobrá volba, která pomůže i jednotlivým regionálním svazům, tedy i tomu pražskému. 
Druhou důležitou událostí je postup na EURO 2012. Každý může mít na reprezentaci svůj názor, 
nicméně konečný výsledek je velmi důležitý, protože to znamená nejen účast na velké události, ale 
i pozitivní signál směrem k partnerům.

Proto si pamatujme a vycházejme především z těchto pozitivních zpráv. Pražský fotbalový svaz má 
za sebou rok, kdy se začal měnit v modernější organizaci, snad jsme se zase o něco blíže posunuli 
přímo k vám, a to nejen díky novým internetovým stránkám, časopisu, ale i další práci. Chtěl bych 
vám velmi poděkovat za další rok, který jste věnovali svému koníčku a obětovali jste spoustu vol-
ného času pro fotbal, aby se každý víkend mohlo hrát na desítkách míst v Praze. Díky vám může 
Pražský fotbalový svaz být hrdý na svoji existenci a činnost. Věřím, že tomu tak bude i nadále.

Přeji vám všem krásné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2012.

Ing. Dušan Svoboda
předseda PFS
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Jeho kousky vypadají neuvěři-
telně. Není to fotbalista, a přesto 
s míčem dokáže divy. Žongluje je-
denáct let, nejdříve prorazil v dis-
ciplíně zvané footbag (pro někoho 
hakysak), ale to mu nestačilo, tak 
se začal naplno věnovat i football 
freestylu. Ti, kteří se zúčastnili slav-
nostního zahájení sezony pražského 
fotbalu na Tempu, jej možná znají, 
jiní třeba z internetu nebo televize, 
kde se účastnil talentové soutěže. 
Seznamte se, VÁCLAV KLOUDA.

Vašku, vaše triky s footbagem 
i kopačákem vypadají skoro magic-
ky. Je za nimi nějaké tajemno?

Magie v tom vážně není, jsou za tím 
jen a jen hodiny tvrdého tréninku 
a dřiny jako v každém jiném sportu. 

Ale pravdou je, že některé triky jsou 
tak rychlé a okem nezpozorovatelné, 
že se na soutěžích dohledávají a hod-
notí prostřednictvím videozáznamu. 
Rozhodčí zkoumají, kolikrát jsem se 
otočil a tak. A divákům připadá to, co 
se stalo a nebylo vidět, efektivní.

V čem je kouzlo footbagu, tedy 
disciplíny, v níž jste prorazil mezi 
světovou smetánku?

Pro mě je v tom, že když jsem za-
čínal hrát, nepotřeboval jsem žádné 
peníze ani trenéry. Jen jsem vždy vzal 
míček a po škole, nebo i přestávkách 
v ní, trénoval. A mohl jsem všude, 
kde to zrovna šlo. Pro spousty dětí je 
určitým vysvobozením, nemusejí jít 
chlastat do parku, ale mohou si tam 
jít kopat a mít footbag jako životní 
směr.

Je pro zvládnutí vašeho sportu 
nutné umět fotbal?

Nutné to není, ale spousta fotbalistů 
přešla na footbag a je úspěšná. Mají 
výhodu v citu pro míč, načasování 
a zejména ve fyzické kondici, která je 
hodně důležitá. Footbag je dynamický 
sport náročný na fyzičku, je to asi jako 
skákat přes švihadlo a do toho přemýš-
let nad dalšími věcmi. Trik navazuje 
na trik, některé skoky jsou opravdu 
vysoké a já můžu říct, že za dvě mi-
nuty sestavy, kterou prezentuji, jsem 
pořádně zadýchaný a zpocený.

Jak jste na tom s fotbalem vy?
Když někde vystupuji a požádají, 

jestli bych si s nimi zahrál, tak jdu. 
Díky kontrole míče z footbagu a fo-
otball freestylu dokážu někdy pomocí 
triku zmást protihráče a uvolnit se, 

ovšem fotbal jsem aktivně zkoušel jen 
chvilku někdy v devíti letech. Moc mi 
to nešlo a navíc jsem zjistil, že jsem 
dost sólista a vyhovují mi individuální 
sporty. Proto jsem se věnoval tenisu, 
ping–pongu, šachu a bojovým spor-
tům – konkrétně taekwondu.

To vše byla slušná průprava pro 
vaše kousky, že?

Ač to může znít překvapivě, tak mi 
dost daly i ty šachy. Člověk se při nich 
naučí myslet dopředu, což se mi hodí 
nejen při vystoupení, ale i v případě 
plánování tréninků, rozvrhů a tak. 
Myslím si, že zrovna díky šachům 
vím lépe, co a jak se učit. A abych do-
plnil něco k dalším zmíněným spor-
tům, tak ty mi určitě také pomohly. 
Ale bez dávky talentu a hlavně touhy 
něco dokázat bych se nikdy nikam 
nedostal.

Bylo poté, co jste zvládl footbag, 
jednoduché věnovat se i football fre-
estylu, nebo naopak složité?

Neřekl bych ani jedno. Ve freestylu 
jde úplně o něco jiného, méně fyzicky 
náročného, dynamického, ale zase je 
těžší udržet klasický míč ve vzduchu, 
protože velmi snadno odskočí. Proto 
přechod nebyl vůbec jednoduchý, 
i když jsem se s tím popral dobře. 

ROZHOVOR
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Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

VáCLAV KLOuDA DOKáŽE ŽOngLOVAT S čÍMKOLIV, CO  JE zROVnA  

PO RuCE – S MÍčEM, FOOTbAgEM, DLAŽEbnÍ KOSTKOu I TELEFOnEM
TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: Ondřej Procházka

nOŽIčKY? KLIDnĚ SI 
TROuFnu nA MESSIHO!

Kopačák i footbag jsou zdrojem 
Vaškovy obživy. Pro PFSpeciál s nimi 
pózoval v areálu Uhelných skladů.



Díky footbagu mohu navíc lépe zvlád-
nout složitější triky i s kopačákem.

Proč jste se vlastně začal věnovat 
i football freestylu?

Ve footbagu jsem toho dosáhl oprav-
du hodně a měl jsem touhu dokázat 
ještě něco dalšího. Možná v tom byla 
trochu i nuda a vědomí, že na tenis, 
ping-pong a další sporty už bylo pozdě. 
No a vidíte, nakonec se pro mě freesty-
le stal zajímavějším a dneska se mu vě-
nuju více než původnímu odvětví. Baví 
mě to, navíc můžu zapojit i hlavičky 
a další techniky a dokázat kvalitní triky 
s míčem, který na rozdíl od footbagu je 
primárně vyroben pro fotbal.

Kolik uděláte nožiček?
S footbagem jsem to zkoušel a měl 

jsem jich pět tisíc, než mě to přestalo 
bavit. Světový rekord přitom je asi de-
set hodin v kuse, ale to já jsem nikdy 
neměřil. U klasického kopačáku jsou 
pro mě nožičky nuda, tak je nedělám, 
ale třeba pan Skorkovský vyšel s mí-
čem ve vzduchu až na Sněžku nebo 
Petřínskou rozhlednu.

Troufl byste si v žonglování třeba 
na Lionela Messiho?

Asi jo. (směje se)
Vím o vás, že jste schopen 

ve vzduchu udržet pomocí nohou 
a triků s nimi i další předměty než 
jen ty, o kterých jsme mluvili. Po-
vídejte, s čím se dá ještě exhibovat 
před lidmi…

Když jsem asi v roce 2005 natáčel 
s footbagem nějaké DVD o netradič-
ních sportech, ptali se mě produkční, 
jestli bych to zvládl i s něčím jiným. 
No a jelikož se opodál válela dlažební 
kostka, udělal jsem ještě pár triků s ní. 
A pak přišly další věci. Natočil jsem 
několik reklam s mobilními telefony 
a zjistil, že se dá žonglovat prakticky 
s čímkoliv. Takže to zvládnu i s klí-

čemi, bonbony, sušenkami a tak dále. 
Ve většině případů nekopu, ale před-
měty zastavuji, a to je klíčem k úspě-
chu, abych mohl žonglovat se vším. 
Při vystoupení v rámci šachového sou-
boje mistra světa Kramnika s naším 
Navarou mě požádali, abych to zkusil 
s figurkou. A ono to také šlo, i když 
musím přiznat, že právě tento trik byl 
nejtěžší, co jsem kdy zkoušel.

Štěstí jste zkusil také v televizní 
talentové soutěži. Proč?

S kolegou jsme tam šli, abychom 
podpořili zviditelnění footbagu u nás, 
a to se povedlo. Třeba podnítí nějaké 
kluky začít. Televize mají velkou sle-

dovanost a menším sportům, jako je 
ten náš, dost pomáhají.

Kolik lidí se vůbec věnuje vašim 
dvěma odvětvím?

Komunita je dost rozdělená, jen já 
a asi ještě dva lidé děláme obojí. Foot-
bagistů je u nás asi dvacet a věřte, že 
není jednoduché na druhý sport přejít. 
Základy jsou úplně jiné.

Když říkáte, že je těžké tyto spor-
ty dělat, vraťte se ještě ke svým 
začátkům, tedy do doby, kdy jste 
odložil tenisovou raketu a šachové 
figurky…

Footbag dělám od roku 2000, tedy 
už jedenáct let. Tehdy jsem viděl ně-
jaké Američany, jak sport propagují 
pomocí triků, a okamžitě jsem měl 
jasno, co chci dělat. Ihned jsem se 
dal do dennodenního tréninku a dřiny. 
No a s football freestylem jsem začal 
v roce 2008 a první půlrok s ním dost 
zápasil. Pak už to bylo dobré a s pár 
lidmi jsme založili asociaci a začali 
pořádat republikové, evropské i svě-
tové šampionáty.

Jak vůbec probíhá footbagový/
freestylový trénink?

Teď už se věnuji pořádně jen cvi-

„SPOuSTA FOTbALISTů PřEšLA nA FOOTbAg  
A JE V nĚM úSPĚšná.“

INZERCE

Podobné kousky obyčejný smrtelník 
neumí. Určitě ne s úsměvem ve tváři.



čení football freestylu, footbag jen 
občas zběžně opakuji, ovšem začátky 

byly opravdu krušné. Za první týden 
jsem neudělal s hakysakem více než 
pět nožiček, což zvládne zbylých de-
vatenáct lidí z dvaceti. Říkal jsem si, 
že to asi není můj sport, ale nakonec 
jsem díky obrovskému odhodlání za-
čal dělat ohromné skoky. Dvacet, čty-
řicet a pak i tři sta nožiček. Trénoval 
jsem klidně dvě hodiny odpoledne, 
dvě hodiny večer a se zápalem se to 
ještě stupňovalo. Náplň byla zprvu 
úmorná, ale jak jsem se naučil různé 
triky, začala být příprava zábavná. 
Teď si vždycky na úvod projedu zá-
klady, které umím, a pak se věnuji tri-
ku, který bych se chtěl naučit. Zkou-
ším ho klidně i půl hodiny, a když 
nejde, zase zkouším známé věci pro 
zábavu a třeba po hodině se k němu 

vrátím. Samozřejmě dochází i na se-
stavy nutné pro vystoupení.

Kde se připravujete?
V létě kdekoliv venku, v zimních 

měsících ve squash centru poblíž 
mého bytu. Občas pro majitele udě-
lám vystoupení a mám tam za to per-
mici zdarma.

Je pro vás důležitý i důkladný 
strečink, když děláte všechny ty 
otočky, skoky a tak?

Je mi 25 let a ještě před pěti lety 
jsem vše dělal z patra. Ale teď se bez 
podpůrných cviků neobejdu. Mám 
štěstí, že se věnuji i východní medicí-
ně a například díky meditacím a józe 
jsem dobře připraven.

Musíte také dodržovat životo-
správu jako jiní aktivní sportovci?

Samozřejmě! I když se mi během 
kariéry stalo, že jsem nebyl úplně 

v pohodě, neměl bych jít na vystou-
pení po nějaké party a dvou hodinách 
spánku. Sice si myslím, že představení 
zvládnu vždycky, nicméně na výkonu 
je společenská únava znát. Proto se 
životosprávu snažím dodržovat a hlí-
dám si i jídelníček. K tomu užívám 
různé doplňky stravy na klouby, ami-
nokyseliny a snažím se držet v kondi-
ci díky posilovně.

Jak jste na tom se zraněními?
Musím zaťukat, že se mi zatím nic 

vážného nestalo. Jen kotníky si užily 
své, a když jdu po ulici, občas si jeden 
z nich vymknu. Normálně jdu a padnu 
na zem, tak se zase zvednu a pokraču-

ju, už jsem na to zvyklý. Jednou jsem 
si kotník vyvrknul i před vystoupe-
ním v americké talk show, ale i s tím 
jsem vystoupil a diváci nic nepoznali. 
Jen zasvěcení viděli, že jsem hrál jen 
na jednu stranu.

Čeho se dá v netradičních spor-
tech, kterým se naplno věnujete, 
dosáhnout?

Pro moje fungování je důležité spo-
lečenské uznání. Ve footbagu jsem do-
sáhl maxima asi tím, že jsem jako jedi-
ný na světě natočil tři televizní reklamy, 
což je obrovský úspěch a samozřejmě 
i slušné finanční ohodnocení. To mi 
dalo dobrý pocit, že ty hodiny tréninku 
nebyly marné a něco z nich je.

A ze sportovního hlediska?
Důležitější než tituly, kterých mám 

z footbagových světových šampionátů 
dohromady sedm, pro mě byla mož-
nost posouvat náš sport dál. Zvlád-
nout těžké nebo vymýšlet nové triky 
mě baví a lichotí mi, když je po mně 
zkoušejí hráči v jiných zemích. Začali 
věřit, že lze udělat cokoliv.

Jaké jsou výhody toho, že jste mi-
str světa ve footbagu?

Zmínil jsem ty komerční. Lidé se 
mi ozývají na vystoupení a já získá-
vám uznání, o němž jsem mluvil. Ji-
nak jde spíš o tlak. Ten jsem zažíval 
třeba po pátém titulu, kdy jsem útočil 
na šestý a zároveň měl být prvním 
hráčem historie, kterému by se po-
dobná série povedla. Navíc konku-
rence je stále silnější, o čemž svědčí, 
že poslední tři roky vyhrál šampionát 
pokaždé někdo jiný.

Řekněte, jak vůbec probíhají mi-

strovství světa ve footbagu a foot-
ball freestylu.

Pod záštitou světových asociací se 
konají každý rok samostatné šampio-
náty. Dlouho se tak v případě více než 
třicetileté historie footbagu dělo jen 
v Severní Americe, ale teď už pořada-
telská místa rotují, takže jsme byli tře-
ba ve Frankfurtu nebo v Helsinkách. 
Mojí konkrétní disciplínou je druh 
freestylu, v němž za doprovodu hudby 
předvedu během dvou minut sestavu 
triků a ty jsou posléze hodnoceny jako 
v krasobruslení. Celá akce trvá pět dní 
a každý soutěžící, který chce vyhrát, 
musí projít kvalifikacemi, semifinále 

a finále. V něm bývá 48 lidí. S foot-
ball freestylem je vše jednodušší, prv-
ní světový šampionát jsme pořádali 
letos my.

Kdo vám hradí náklady na cestu 
a pobyt?

Na první mistrovství světa jsem jel 
jen díky tomu, že mi jednu polovinu 
nákladů zaplatila česká a druhou ně-
mecká asociace footbagu. Pak přispěl 
vždy jen náš svaz, a když něco chybě-
lo, doplatil to někdo ze sponzorů.

Jak bohatou konkurenci musíte 
porazit, abyste se stal mistrem svě-
ta?

Ve footbagu je asi 200 opravdu 
kvalitních hráčů, ve football freestylu 
klidně 800 účastníků vrcholné akce. 
Sport má obrovský potenciál.

Dá se footbagem nebo football 
freestylem uživit?

Ano, kombinace obou sportů je 
pro mě jediným příjmem. Ten plyne 
z toho, že si mě pozvou na soukromou 
akci nebo že natočím třeba reklamu.

Na kolik korun přijdou zájemce 
vaše služby?

Většinou si v Čechách za vystoupe-
ní na pět až třicet minut říkám 5000 
korun, vždy záleží na dohodě třeba 
i s větším počtem hráčů. Během prá-
ce v Dubaji jsem ale například dělal 
tři pětadvacetiminutová vystoupení 
za den úplně sám, a to bylo docela ná-
ročné. Ovšem skvěle zaplacené a ještě 
jako prima výlet. (směje se)

A co reklamy s telefony?
Tam je to 200 000 korun za den 

natáčení. Ale to bylo třikrát za život, 
nešlo i nic stálého.
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„zAčáTKY bYLY KRušné! zA PRVnÍ TýDEn JSEM 
nEuDĚLAL VÍCE nEŽ PĚT nOŽIčEK, COŽ zVLáDnE 
zbYLýCH DEVATEnáCT LIDÍ z DVACETI.“

„Mé KOTnÍKY SI uŽILY SVé, A KDYŽ JDu PO uLICI, 
ObčAS SI JEDEn z nICH VYMKnu. nORMáLnĚ JDu 
A PADnu nA zEM.“

CO JE FOOTbAg

Footbag je rychle se rozšiřující sport, 
který hrají mladí lidé po celém světě. Je 
často zmiňován jako „Hacky Sack“. Jako 
soutěžní sport existuje již od sedmdesá-
tých let a každý rok se pořádá mnoho tur-
najů a festivalů po celém světě. K hraní 
je třeba míček (hak) sešitý z panelů látky 
či kůže, boty, trochu místa a alespoň dva 
kamarádi. V kruhu si hak posíláte dokola 

za pomocí všech částí těla, kromě rukou, 
přičemž se snažíte, aby vám hak nespadl 
na zem. Tato varianta je stále nejpopu-
lárnější a nejhranější variantou footbagu 
a je v podstatě předchůdcem freestylu, 
ve kterém je tak úspěšný Václav Klouda. 
Jeho neuvěřitelné triky je možné zhléd-
nout na osobních stránkách www.vasek-
klouda.com.

S footbagem udělal 5000 nožiček, 
s fotbalovým míčem ho nebaví!
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INZERCE

Existuje ještě nějaká další výho-
da vaší „profese“ kromě výdělků 
a uznání, o nichž jste mluvil?

Ano, procestoval jsem prakticky 
celou Evropu, velkou část Severní 
Ameriky, byl jsem kromě Dubaje také 
na Expu v Šanghaji. To byla parád-
ní akce. Všude velmi rád poznávám 
místní komunitu a oba sporty, jímž se 

věnuji, mi to umožňují. A když nemám 
žádnou práci doma, pravidelně vyrá-
žím do Barcelony na promenádu La 
Rambla, kde vystupují umělci. Dám 
si tam klobouček, předvedu nějaké ty 
triky a za den si vydělám klidně přes 
100 eur.

Zajdete si v Barceloně na fotbal, 
když už jste tam?

Ještě jsem nebyl, ale chystám se!
Máte alespoň oblíbený fotbalo-

vý klub, když už se živíte mj. prací 
s kopačákem?

Fandím Spartě, kam si mě občas 
zvou na vystoupení, a samozřejmě 
také české reprezentaci. Nižší soutě-
že mi zatím moc neříkají, ale abych 
řekl pravdu, tak teď uvažuji o tom, že 
bych se přihlásil v některém v klubu 
a konečně začal hrát fotbal i normál-
ně. Mám sice trochu strach ze zraně-
ní, ale klidně se mi zástupci nějakého 
týmu z nejnižší soutěže mohou ozvat. 
(směje se)

„zA REKLAMu PRO TELEFOnnÍHO OPERáTORA JSEM 
DOSTAL 200 TISÍC KORun. ALE TO bYLO JEn TřIKRáT 
zA ŽIVOT, nIC STáLéHO.“

KDO JE VáCLAV KLOuDA

Jen jako devítiletý chlapec zkoušel hrát 
fotbal, ale moc mu to nešlo, a tak se začal 
věnovat individuálním sportům. Přes te-
nis a šachy se postupně dostal k footbagu, 
v němž je sedminásobným mistrem svě-
ta. K tomu se už tři roky pokouší prorazit 
i v odvětví zvaném football freestyle. 
„Ale zatím jsem byl ve své nové disciplí-
ně sick 3 jen pátý na světě,“ usmívá se 
pětadvacetiletý Vašek, jehož triky s foot-
bagem, kopačákem a dalšími těžko uvěři-
telnými proprietami slušně živí.

Otočky, skoky… … žádný problém.



POD PALBOU

S fotbalem se podíval už i po Ev-
ropě a to na začátku kariéry musel 
poslouchat nadávky ve druhé třídě. 
Od té doby ovšem ADAM TRSKA 
ušel velký kus cesty v dresu rozhod-
čího.

Čím se živíte (zabýváte) v běžném 
životě a jaké máte vzdělání?

Vzdělání mám středoškolské. Mo-

mentálně se živím jako obchodní 
zástupce ve firmě dovážející elektro-
niku. K tomu si dodělávám kurs osob-
ního trenéra kondičního posilování. 
Právě tahle činnost mě naplňuje nejvíc 
a chtěl bych se jí v budoucnu naplno 
věnovat.

Musí rozhodčí před zápasem 
striktně dodržovat životosprávu?

Nemusí. Nicméně je jasné, že roz-
hodčí, kteří to chtějí někam dotáhnout, 
musí být zvyklí na pravidelné tréninky 
a dodržovat zásady správné výživy. 
Nesmí se opomíjet ani stav psychické 
kondice, která je často podceňována, 
ale výkon rozhodčího dokáže ovlivnit 
snad ještě víc než ta fyzická. Já jsem 
otázku životosprávy nikdy řešit ne-
musel, protože sport je pro mě stejně 
přirozená součást života jako třeba 
spánek.

Co nejhrubšího vám hráč na tráv-
níku kdy řekl? Byl vyloučen?

Vzpomínám si na svoje první utkání 
mezi dospělými ve druhé třídě, kde mě 
hráči častovali nejrůznějšími přízvisky. 
Už si ani nepamatuji, jakými kartami 
jsem je trestal. Bylo to pěkně vyhecova-
né místní derby a emoce tekly na obou 
stranách. Myslím, že od té doby jsem 
v otázce vzájemné komunikace s hráči 
ušel velký kus cesty a podobné případy 
se objevují už jen zřídkakdy.

Co říkáte na působení ženských 
rozhodčí ve fotbale?

Dagmar Damková nebo Adriana 
Šecová jsou jasným důkazem toho, 
že i ženy dokážou mužskému fotbalu 

nabídnout velkou kvalitu. Jen víc ta-
kových.

Jaký byl nejúchvatnější zápas, 
který jste řídil? Čím byl zajímavý?

Moc zajímavá byla utkání na me-
zinárodních turnajích v Norsku 
a na Kypru, kam jsme se mohli podí-
vat díky společnosti Refex, které bych 
chtěl touto cestou poděkovat. V Praze 
mě obecně nejvíc baví zápasy, na které 
si najde cestu do hlediště větší počet 
diváků. Když je zábradlí kolem hřiště 
obsypané lidmi, tak si hráči nedovolí 
vypustit jediný souboj a utkání mají 
pořádný náboj.

Kdo je váš rozhodcovský vzor 
a proč? Máte doma jeho zápasy na-
hrané a učíte se?

Žádný konkrétní vzor nemám. Spíše 
se snažím brát poučení z nejrůznějších 
herních situací, které zhlédnu v televi-
zi. Když sleduji fotbalový přenos, tak 
se často zaměřuji více na rozhodčího 
a jeho výkon než na samotnou hru.

Na jakém stadionu v Praze mají 
nejlepší párek a kde nejlepší kantý-
nu?

Nejvíc mi chutná tam, kde panuje 
i po utkání přátelská atmosféra. Moc 
příjemně se po utkání sedí například 
na Bohemce nebo Libuši. Ovšem po-
kud chcete slyšet, kde nejlépe vaří, tak 
musím jmenovat Radotín.

Jak byste potrestal rozhodčího, 
který prokazatelně přijal úplatek?

Trestem, který rozhodčího zabolí, 
a tím je především zákaz činnosti. 

Uklidnění šéfa Třeboradic  
Václava Drobného.
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Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

ROzHODčÍ ADAM TRSKA V PRAVIDELnéM DOTAznÍKu SPECIáLu
TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: Ladislav Nussbauer, Pavel Jiřík st. 

RADOTÍn JE MÍSTEM,  
KDE nEJLéPE VAřÍ!

Adam si za léta na trávníku  
zjednal respekt.
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nEJLEPšÍ TýM: Libuš

Podzimní vládce přeboru je z Li-
buše. Tým trenéra Zdeňka Hrušky 
nechal zapomenout na tápání v mi-
nulé sezoně, kdy se pral do poslední 
chvíle o udržení. V prvním poločase 
nejvyšší pražské soutěže padl jen dva-
krát a vede tabulku o dva body před 
rezervou Motorletu. „Je to dobrý krok 
směrem k záchraně,“ usmál se při 
hodnocení podzimu trenér Hruška.

Najít důvody, proč se Libuš zved-
la z chvostu tabulky na její špici, prý 
není nikterak složité. „Zatímco minu-
lou sezonu jsme měli plno zraněných, 
teď se nám všichni uzdravili. Neřešili 
jsme podobné problémy,“ konstatoval 
bývalý brankář reprezentace a vršo-
vických Bohemians.

Hodně znát bylo i to, že tým spolu-
pracoval s Roudnicí nad Labem, s níž 
si vyměnil pár hráčů. Do třetí ligy 
pustil talentované fotbalisty a opač-
ným směrem zamířila zkušenost v po-
době exligistů Radka Bukače (Žižkov) 
a Pavla Putíka (Olomouc). „Ale my 

jsme se nahoře v tabulce motali, i když 
tady nebyli,“ upozornil Hruška. Oka-
mžitě však dodal, že přítomnost fotba-
lových osobností jeho celku pomohla. 
Zatímco Putík, jenž kdysi ničil obra-
ny soupeřů svojí rychlostí, pomáhal 
dirigovat obranu, Bukač podporoval 
ofenzivu, poutal pozornost obránců 
a střílel důležité branky. „Spolupráce 
s Roudnicí byla vidět, snad byla pro-
spěšná pro obě strany. Ti zkušení hrá-
či nám pomohli,“ dodal Hruška. Jeho 
tým předváděl na podzim pohledný 
fotbal plný narážeček, který snesl 
přísné parametry. „Určitě na to bude-
me chtít na jaře navázat a na špičce 
tabulky se udržet.“

Pochvalu složil lídrovi tabulky 
i trenér konkurenční Aritmy Tomáš 
Kubr, jehož tým byl mnohými paso-
ván do role největšího adepta na prv-
ní příčku. „Když si odmyslím některé 
rezervy, které mohou posilovat hráči 
z vyšších soutěží, tak byla Libuš ur-
čitě nejlepší. Neměla zraněné hráče, 
tým byl dobře poskládaný i s posilami 
z Roudnice,“ konstatoval Kubr.

Největší zážitek podzimu Zdeň-
ka Hrušky: „To je jednoduché. Když 
jsem se otočil během zápasu na naši 
lavičku a viděl, že tam mám dostatek 
kvalitních hráčů a můžu v klidu vystří-
dat. Na rozdíl od minulé sezony, kdy 
nás trápila zranění, jsem mohl sáh-
nout do sestavy a věděl jsem, že přijde 
kvalita.“
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Motorlet B se chlubí nejlepším  
útokem i díky Marinu Glasnovičovi.

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

5 nEJ... PřEbORu

TEXT: René Machálek - editor agentury Mediafax. Radim Trusina / FOTO: Ondřej Hanuš, Pavel Jiřík st.

zAJÍMAVé záPASY, góLY A PřÍbĚHY AnEb OHLéDnuTÍ SPECIáLu  

zA PODzIMEM V nEJVYššÍ FOTbALOVé SOuTĚŽI V HLAVnÍM MĚSTĚ

OHLÉDNUTÍ

Hráči Libuše měli na podzim  
nejčastěji důvod k radosti.



nEJPRODuKTIVnĚJšÍ TýMY: 
Motorlet b a bohemians 
Praha B

Rezervy týmu z Jinonic a ze Stříž-
kova spustily kanonádu, o které se 
jim v minulé sezoně mohlo jen zdát. 
Motorlet B vyrovnal 50 trefami své 
střelecké představení z loňského pře-
boru, Bohemians Praha B už jsou 
o gól lepší. Hlavními zbraněmi mla-
díků z Motorletu byli Marin Glasno-
vič (16 gólů) a Jakub Majerčin (13), 
konkurent těžil z posilování talenty 
z druholigového áčka. Nejvíc pálil 
slovenský střelec Patrik Mišák (12). 
Trenéři Jaroslav Šturma (Motorlet B) 
a Ladislav Kurucz (Bohemians Praha 

B) se shodnou, že nastřílených branek 
mohlo být i víc. „Mohli jsme být da-
leko produktivnější, šance byly. Třeba 
v posledním zápase, který jsme vyhráli 
8:5, jsme mohli dát třeba dvojnásobek 
branek,“ konstatoval trenér Motorletu 
B Šturma. „Loni jsme se v koncovce 
trápili. Teď to tam klukům padalo. Vy-
nikali Glasnovič a Majerčin, ale hru 
na míru jim nijak nešijeme. Hrajeme 
aktivní fotbal, kdy presinkem dostává-
me soupeře pod tlak. Snažíme se hrát 
ofenzivně tak, aby se to líbilo lidem, 
i když pro trenéra je to někdy o in-
farkt.“

Glasnovič s Majerčinem se podle 
kouče při pohledu na tabulku kanoný-
rů nehecovali. „Majerčin je náš kapi-

tán, chodí si po práci na fotbal vyčistit 
hlavu a je šťastný, když to tam padá 
celému týmu. Rád připravuje šance, 
neřeší to, kdo branku vstřelí,“ pozna-
menal Šturma.

Jiným typem útočníka, dravcem, 
který se žene do šance, je Glasnovič. 
„Je výbušnější, živější, ale taky hod-
ně kritický sám k sobě. Jsem rád, že 
oba kluky v týmu mám,“ vystihl kouč 
Motorletu B s připomínkou, že se 
na podzim odehrálo v přeboru proti 
minulému roku o dva soutěžní zápasy 
víc. „Byla tak větší šance na vstřelení 
gólů. Hrát zápas je ale vždycky lepší 
než trénink. Jsem za to rád.“

Kanonády, stejně jako dobré vý-
kony Bohemians Praha B, vidí trenér 

Ladislav Kurucz ve výborné partě. 
„Navíc jsme měli ve svém středu hrá-
če, jako je v Jablonci Lafata. My jsme 
měli Mišáka, který byl schopen dát víc 
gólů,“ pochvaloval si kouč.

Na hře prý bylo vidět, že si fotbalis-
té váží šance hrát za Bohemians Praha 
a vidí možnost posunout se do áčka, 
které bojuje o nejvyšší soutěž. „Měli 
chuť do hry. Ať přišel Škoda, Šafrá-
nek, Mišák, Novotný, Šisler nebo ně-
kdo další, nehrál si nikdo na nějakého 
prezidenta.“

Tým se pod vedením Kurucze sna-
ží o atraktivní hru, což je vidět. „Byl 
bych rád, abychom byli taková malá 
Barcelona,“ usmál se kouč Bohemi-
ans Praha B, který si myslí, že jeho 
svěřenci si zasloužili být na první 
příčce tabulky. „Možná to bude vypa-
dat neskromně, ale řekl bych, že jsme 
hráli nejlepší fotbal. Dvěma remízami 
jsme o vedení přišli, což mě pěkně 
štve. Gólů jsme mohli dát víc. Třeba 
Škoda měl na Hájích snad osmnáct 
šancí a my jsme tam prohráli 1:2,“ 
vzpomínal Kurucz. „Podíl na tom, 
že se nám tak daří, má i majitel klu-
bu Karel Kapr, stará se o tým. Když 
je na zápase, tak kluci jezdí o to víc,“ 
usmál se Kurucz.

Největší zážitek podzimu Jaro-
slava Šturmy: „Nejsem úplně spoko-
jený nikdy, ale byl jsem rád, když jsem 
viděl, že se kluci svojí tréninkovou pílí 
posouvají a herně jsou výš. To mě těší 
víc než výsledky.“

Největší zážitek podzimu Ladi-
slava Kurucze: „Asi bych vybral Mi-
šákův gól z Třeboradic, tam se trefil 
ze třiceti metrů pod klacek, to byl nád-
herný gól. Stejně krásně se tam trefil 
Šisler nártem z dálky.“
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nEJVĚTšÍ PřEKVAPEnÍ: 
Královice

Tenhle tým se v létě do přeboru 
posunul až dodatečně. A dává zapo-
menout na doby, kdy se Královice 
v nejvyšší pražské soutěži trápily 
a hrály o záchranu. Teď svým fotba-
lem baví a jsou jen šest bodů za prv-
ní Libuší, přezimují na páté pozici! 
„V jednu chvíli jsme byli i druzí, to 

byl skvělý pohled na tabulku. Abych 
byl upřímný, nemyslel jsem si, že bu-
deme takhle nahoře,“ přiznává Jiří 
Novák, hrající trenér Královic. „Tým 
máme na přebor určitě kvalitní. Bál 
jsem se zranění, ale ta se nám naštěstí 
vyhýbala.“

I proto teď v Královicích panuje 
euforie. „Je cítit všude kolem, nejvíc 
se to projevilo na rozlučce,“ usmí-
vá se Novák. „Na naší hru se dalo 

koukat, celkově musíme být nadmíru 
spokojení. Já tipoval jako největší-
ho favorita Aritmu, se kterou máme 
stejně bodů a lepší vzájemný zápas. 
Ale neslavíme, pořád tam jsou chyby, 
euforii krotím. Kdybychom nevyhráli 
poslední dva zápasy, tak jsme desátí 
a máme stejně bodů jako Kunratice. 
Ty se mi hodně líbily, podle mě je 
to jeden z nejlepších týmů přeboru. 
I z toho je vidět, jak je přebor vyrov-
naný.“

Novák patří k hodně zkušeným hrá-
čům, sám kopal ligu. Společně s ním 
tvoří osu mužstva další matadoři: 
Drbout, Plánička, Šmíd a Randa. Vý-
borné výkony předváděl Formáček. 
„Máme v kádru hodně ostřílených 
kluků, takže bych nás ani nebral jako 
nováčka. Když se nám podařilo do-
stat do vedení, zápas jsme neprohráli, 
naše zkušenost tam byla znát,“ tvrdí 
Novák. „Ještě bych si ale předsta-
voval, že budeme aktivnější dopředu, 
gólů bychom měli dávat víc,“ není 
spokojený s bilancí 27 vstřelených 

branek, které Královice řadí k méně 
ofenzivním celkům.

Přesto je tým schopný držet krok 
s nejlepšími. Budou Královice na jaře 
útočit na divizi? „To bych neřekl. 
Přebor je ideální soutěž, nemusíte ni-
kam cestovat, navíc si nemyslím, že je 
v těch soutěžích takový rozdíl ve fot-
balovosti,“ říká Novák. „Spíš chceme 
hrát hezký fotbal, snažit se začlenit 
další lidi, aby byl v Královicích fotbal 
funkční na další roky. Postup rozhod-
ně není náš cíl, ale rádi bychom hráli 
v první pětce. Nebránil bych se první 
trojce,“ směje se Novák.

Největší zážitek podzimu Jiřího 
Nováka: „Když pominu Jirku Plá-
ničku, který hraje ve 39 letech úplně 
fantasticky, tak je to úroveň rozhod-
čích v přeboru. Jsem z jejich výkonů 
neskutečně překvapený a nadšený. 
Smekám před nimi, takhle dobré roz-
hodčí jsem zažil snad jen v lize. Nikdo 
se na ně nemůže vymlouvat a stěžovat 
si. To bych přál každé soutěži.“

INZERCE

Borci z Bohemians B (vlevo) měli 
doposud pořádný hlad po gólech.

Královice šokovaly možná i sebe!
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nEJLEPšÍ ObRAnA: Aritma

Pouze 18 gólů za celý podzim  
(17 utkání) dostali fotbalisté Aritmy, 
přesto její trenér Tomáš Kubr říká: 
„Těší mě, že máme nejlepší obranu 
ze všech přeborových týmů, ale doká-
zal bych si představit, že by těch gólů 
bylo méně.“

Aby ne – Aritma měla v tomto 
směru „zaděláno“ na mnohem lepší 
výsledek. V úvodních 11 kolech inka-
sovala pouze osmkrát, z toho třikrát 
z penalty. V závěrečných šesti due-
lech ale soupeři do její sítě nasázeli 10 
branek. „To je hrozný nepoměr, závěr 
se nám moc nepovedl,“ hodnotí Kubr. 
„Zlomilo se to v zápase na Čafce, kdy 
se zranil Jirka Birhanzl. Neříkám, že 
výkon týmu stoupá a padá s jedním 
hráčem, ale hrál na důležitém postu 
stopera – a velmi dobře. Jeho absen-
ce se projevila. Šlo to ruku v ruce se 
zdravotními problémy našich bran-
kářů,“ nachází Kubr vysvětlení zvět-
šené prostupnosti zadních řad svého 
týmu s blížícím se koncem podzimu. 
„Jirka nehrál už předtím kvůli vylou-
čení ani na Uhelných Skladech, kde 
jsme dostali tři góly...“

I přes tyhle problémy v závěru ne-
byl směrem dozadu nikdo lepší než 
vokovický tým. „Všichni dnes chtějí 
vyhrávat 6:4, aby to bylo atraktivní 
pro diváky, ale skutečnost je trochu 
jiná. Týmy nejsou schopné dávat to-
lik gólů, nedostávají se do šancí nebo 
nemají hráče, kteří by je proměňova-
li. To je bolest fotbalu na všech úrov-
ních,“ myslí si Kubr. „Zaměřili jsme 
se na to, že nesmíme dostávat tolik 
gólů. Neznamená to ale, že hrajeme 
zanďoura, to vůbec! Už jsme řekli, že 
v případě prvního místa v přeboru by-
chom zkusili vyšší soutěž. Pokud by-
chom dostávali hodně branek v téhle 
soutěži, je předpoklad, že by tak tomu 
bylo i výš.“

Největší zážitek podzimu Tomá-
še Kubra: „To, že rozhodčí v Praze 
pískají dobře, je víc příjemný zvyk 
než největší zážitek. Mám ale možnost 
pozorovat Marina Glasnoviče, který 
chodí na Aritmu individuálně tréno-
vat. Člověka potěší, když vidí mladé-
ho kluka, který na sobě dokáže makat 
jinak než pusou. Jeho úsilí se mu vra-
cí na hřišti. Na podzim dal spoustu 
gólů, přeju mu úspěch.“

nEJVĚTšÍ zKLAMánÍ:  
Radotín

Vítěz posledního ročníku přebo-
ru se po pár měsících ocitl na dně 
tabulky. Tým opustili zkušení hráči 
a nepovedlo se je nahradit. Nepomoh-
la ani změna trenéra, kdy Richarda 
Bogdanova nahradil v půlce podzimu 
Rudolf Kahle. „Když jsem nastupoval 
do funkce, tak jsem si říkal, že by-
chom mohli udělat dvanáct bodů, ale 
tajně jsem myslel, že jich bude víc. 
Realita je ale daleko horší,“ uznal 
Kahle. „Na druhou stranu jsem ale 
paradoxně překvapený tím, že výkony 
byly lepší, než jsem čekal. Nebyl snad 
zápas, kdy jsme byli jasně horší.“

S přibývajícími prohrami hru týmu 
nabourala psychika. „Byla tam ně-
kdy křeč, zoufalství. Je to o hlavě. To  
je stejné, jako když na mistrovství 
světa nedá střelec penaltu v rozstřelu.  
To není tím, že by to neuměl, to je 
prostě psychika,“ usoudil Kahle. 
„Naši kluci na tréninku, kdy je mok-
ro, šero, uklízí míče do brány, padá to 
tam parádně, a pak přijde zápas jako 
třeba s Vltavínem B, šest jasných šan-
cí a my nedáme ani jednu. Výsledkem 
je pohled na tabulku a ta naše drsná 
bilance.“

Trenér ale nechce špatné výsledky 
házet na obranu nebo útok. „Nesná-
ším alibismus, není řada, která by 
byla bez chyb,“ řekl Kahle. Aby se 

vše zvedlo, tak má kouč jasnou před-
stavu o posílení. „Měl by přijít stoper, 
záložník a jeden útočník. Do středu 
pole by mohl přijít zpátky Sluka  
a angažování útočníka jsme taky 
hodně blízko,“ pohlíží směrem do bu-
doucna Kahle. Sám cítil, že atmosféra 
v týmu není nic moc. „Kluci byli ot-
rávení, na porážky nebyli zvyklí. Ne-
mělo cenu na ně řvát, spíš jsem se je 
snažil zvednout psychicky. Oni fotbal 
hrát umějí, stačilo vyhrát pár zápa-
sů a určitě bychom se zvedli. Takhle 
jsme na Čafce hráli pomalu jako Bar-
celona, pak přišla dvojnásobná chy-
ba, soupeř dal gól a bylo to. Věřím 
ale určitě tomu, že jaro bude lepší. 
Musí!“

Největší zážitek podzimu Rudol-
fa Kahleho: „Okamžik, kdy jsme si 
po posledním zápase mohli říct, že ten 
podzim skončil. Snad už takové obdo-
bí nezažijeme. Ale byly tam i parádní 
věci. Třeba gól Bereše, který předvedl 
sólo jako Petržela z Plzně v lize, do-
kázal ho i gólově zakončit.“

Dostat se přes obranu Aritmy  
nebylo vůbec lehké.

Radotínští (vpravo) se po loňském 
titulu snažili, ale moc jim to nešlo…

TAbuLKA PřEbORu  
PO PODzIMu:

1. Libuš 17 11 4 2 42:19 37

2. Motorlet B 17 10 5 2 50:29 35

3. Bohem. B 17 10 3 4 50:24 33

4. Aritma 17 9 4 4 37:18 31

5. Královice 17 9 4 4 27:19 31

6. Třeboradice 17 9 2 6 35:29 29

7. Uh. sklady 17 8 4 5 30:27 28

8. Háje JM 17 8 3 6 33:31 27

9. Zličín 17 8 2 7 35:31 26

10. Kunratice 17 7 4 6 41:38 25

11. Meteor 17 7 3 7 35:37 24

12. Tempo 17 6 2 9 27:44 20

13. ČAFC 17 4 6 7 27:34 18

14. Uhříněves 17 5 3 9 20:31 18

15. Žižkov B 17 5 1 11 28:35 16

16. Vltavín B 17 2 5 10 25:41 11

17. Újezd n. L. 17 2 4 11 19:49 10

18. Radotín 17 2 3 12 20:45 9



I pražský přebor má svou hvěz-
du. Ze všech fotbalistů v nejvyšší 
metropolitní soutěži dostal během 
podzimu nejvíc nominací na nejlep-
šího hráče zápasu JAN KOČÍ, kapi-
tán Tempa. V hlasování, kdy každý 
trenér volil jednoho muže ze svého 
týmu a redaktoři webu www.fotbal-
praha.cz hráče utkání, získal Kočí 
12 nominací. O jednu tak předčil 
kapitánského kolegu z ČAFC Mar-
tina Chvátala. „Je to největší oceně-
ní, na které jsem v mužském fotbale 
dosáhl,“ říká 21letý Kočí.

Než Tempo nastoupilo k poslední-
mu zápasu podzimu na hřišti Třebora-
dic, problesklo Janu Kočímu v hlavě, 
že musí získat oba možné hlasy, aby 
se dostal v soutěži na první místo. 
K tomu ale potřeboval, aby Martin 
Chvátal z ČAFC nezískal ani jednu 
nominaci. Stalo se: Chvátal nenastou-
pil, Kočí v Třeboradicích zahrál tak, 
že si vysloužil další dva body. „Soutěž 
jsem sledoval, samozřejmě mě ještě 
víc motivovala a nabudila,“ přizná-
vá Kočí. „Ani jsem nedoufal, že bych 
ještě mohl podzim zakončit na prvním 
místě.“

Stalo se. Ale radost z prestižního 
ocenění Kočímu kazí nepovedený 
závěr jeho týmu. „Snad jsem nehrál 
úplně špatně, ale jako týmu se nám 
nedařilo. Jasně se ukazuje, že jeden 
fotbalista mužstvo nedělá.“

Jeho vítězství je o to cennější, že 
Tempo skončilo na dvanáctém místě, 
ač mělo výborný rozjezd: pět výher 
ze šesti zápasů naznačovalo, že bude 
hrát o nejvyšší pozice. Jenže ve zbý-
vajících 11 utkáních přidalo mužstvo 
pouze 5 bodů! „Po tom začátku jsme 
určitě čekali, že budeme výš. Jenže 
jsme pak prohráli pohár na Zbrasla-
vi, kde jsme se na to vykašlali. Trenér 
nás varoval, že se všechno může otočit. 
Bum, stalo se! Dostávali jsme nálože 
a už to na nás leželo,“ ohlíží se Kočí. 
„Nezvládali jsme klíčové okamžiky 
v hlavě. Dostali jsme gól, najednou 
se zdálo, jako by se zbořil svět. Pak už 
jsme nevěřili tomu, že můžeme zápas 
otočit. Měnili jsme sestavu, rozestave-
ní, ale nešlo to. Urazili jsme fotbalové 
štěstí.“

Pro Kočího byla celá situace těžší 
o to, že vede tým jako kapitán. Tím 
ho trenér Koller určil už na konci 
předminulé sezony, kdy se Tempo 
do pražského přeboru vracelo z I. 
A třídy, ač mu tenkrát bylo teprve 19 
let. „Bylo to pro mě překvapení, hrál 
jsem v chlapech necelý rok, ale ta zod-
povědnost se mi v podstatě líbí. Je to 
závazek, abych tým vedl a musel před-
vádět lepší výkony. Snažím se pomoct, 
ale výsledky jsme teď na konci měli 
šílené, bohužel.“

Přesto si mladý záložník udržel 

stabilní formu. Pokud by ale měl ze 
svých soupeřů volit hvězdu podzimu 
on, má jasno, kdo by se vešel do jeho 
nominace. „V přeboru jsem viděl tři 
hráče, kteří se mi hodně líbí. Je to 
Rybka z Aritmy, Brabec z Libuše a Ja-
noušek z Hájů. Jednoho z těch tří bych 
dal na první místo,“ říká Kočí.

Pokud jste ho nikdy neviděli hrát: 
patří mu střed hřiště, typický tvůrce 
hry, kterých je dnes málo. „Neumím 
střílet góly, dal jsem jich sice pět, ale 
to je spíš náhoda. Jsem ten, co spíš 
vymyslí nějakou přihrávku. Nemám 
ambice být nejlepším kanonýrem, 
radši bych vyhrál největší počet asis-
tencí. To je můj cíl,“ usmívá se Kočí, 

který v počtu přihrávek v Tempu jasně 
vede, nasbíral jich osm. „Mohlo jich 
být i víc, ale to už bohužel neovliv-
ním. Kluci v útoku musí šance promě-
ňovat. Ale i tak to není úplně špatná 
bilance.“

Kočí se tak podílel na 13 brankách 
svého týmu z 27. I z toho je jasně vi-
dět, jak je pro Tempo důležitý. Prošel 
mládeží Bohemians i Slavie, v muž-
ské kategorii na sebe ihned strhnul 
pozornost. Má stabilní výkonnost, je 
tahounem. Pravidelně dostává divizní 
nabídky, ale zatím všechny odmítá. 
Zůstává na Lhotce. „Jsem tady hodně 
spokojený, je to takové rodinné pro-
středí. Navíc to mám kousek od domo-
va,“ vypráví Kočí.

Na Tempu ho drží i další věc: je tre-
nérem malých žáčků (2004) a asisten-
tem u ročníku 2003. „Trénování těch 
kluků mě šíleně baví, snad ještě víc 
než moje hraní. Rád bych se jednou 
stal trenérem,“ zasní se Kočí, který 
by tak následoval svého otce. Bývalý 
ligista Boris Kočí se po konci kariéry 
dal na tuhle profesi a daří se mu dobře 
– momentálně je asistentem Mirosla-
va Koubka v Mladé Boleslavi. „Vůči 
tátovi mám náskok, on začal trénovat 
až ve chvíli, kdy s fotbalem skončil. Já 
dostal šanci trénovat hned teď.“

Jestli někdy zavítáte do areálu Tem-
pa, je velká pravděpodobnost, že tam 
na Kočího narazíte. „Jsem tady víc 
než doma. Přijdu ve tři hodiny, dva 
tréninky s dětmi, pak večer s áčkem,“ 
popisuje. „Ale času mám dost. Skončil 
jsem studium mezinárodního obchodu 
na Metropolitní univerzitě, vůbec mě 
to nechytlo. Tak mám teď jen fotbal 
a chodím po brigádách.“

Jako trenér se Kočí do malých ca-
partů snaží dostat fotbalové vlastnos-
ti, které jsou pro něj typické. „Jsem 
hodně do kombinace, učím ty kluky 
přihrávat, kličkovat, nesmí vůbec na-
kopávat míče,“ vypráví. „Ale nejsem 
na ně přísný, žiju s nimi, hlavně je to 
musí bavit.“

Na Tempu ale není Kočí prvním 
zástupcem rodiny. Už před lety tady 
v A-týmu působil jeho nejstarší bratr 
Tomáš, který teď kope okresní soutěž 
za Vykáň. „Ale ten na Tempu nebyl 
moc spokojený, spíš mě od toho odra-
zoval,“ usmívá se Kočí, jehož druhý 
bratr Michal zakončil podzim v diviz-
ním Vyšehradě, ale už dřív si zahrál 
druhou ligu za Xaverov.

S bratry se kvůli fotbalu hecují. „Ale 
tím, že každý z nás hraje jinou soutěž, 
to trochu postrádá kvalitu. Michal to 
má v divizi nejtěžší, Tomáš zase hraje 
třetí třídu, já přebor. Je to nesrovnatel-
né,“ vysvětluje nejmladší z tria.

Do první ligy to ale žádný z bratrů 
(zatím) nedotáhl. „Táta si to určitě 
přál, ale ještě není všem dnům konec. 
Třeba se to Michalovi ještě povede. 
Už asi jenom jemu. Ale taky se může 
stát, že půjdu v tátových ligových sto-
pách jako trenér, to by mě lákalo,“ 
culí se Kočí.

EXTRA

strANA 11 / prosinEC 2011

uražené štěstí

KDO JE JAn KOčÍ

nAROzEn: 13. 8.1990

KARIéRA: Libuš, Slavia, Motorlet, Sla-
via, Horní Měcholupy, Bohemians 1905, 
Slavoj Podolí, Tempo

POST: záložník

zAJÍMAVOST: pochází z fotbalové ro-
diny. Jeho otec Boris kopal ligu, teď v ní 
působí jako trenér. „Chválí mě za při-
hrávku, ale vyčítá mi souboje,“ říká Jan 
Kočí. Jeho nejstarší bratr Tomáš působil 
před lety v Tempu, teď hraje za Vykáň 
III. třídu, prostřední bratr Michal patří 
třetiligovým Kunicím, z nichž na podzim 
hostoval ve Vyšehradě, zahrál si už ale 
druhou ligu za Xaverov.

HVĚzDA PODzIMu: JAn KOčÍ

TEXT: Radim Trusina / FOTO: Pavel Slavíček

PODLE REDAKTORů www.FOTbALPRAHA.Cz A TREnéRů  

zATÍM VLáDnE PřEbORu KAPITán TEMPA

Rodinné prostředí

Na podzim jsem byl nejlepší,  
raduje se Jan Kočí.



Fotbal už je pro něj pouze ko-
níčkem. Osmačtyřicetiletý MILAN 
LUHOVÝ, kterého proslavilo ze-
jména angažmá v pražské Dukle, 
v jejímž dresu se stal dvakrát nej-
lepším střelcem ligy, se totiž vrhnul 
na úplně jiný obor. Je jednatelem 
firmy Gourmet Plus Group, podni-
kající v gastronomii. Fotbalová stu-
dia, jichž byl ještě nedávno pravi-
delným hostem, jsou pro něj stejně 
jako psaní komentářů na fotbalové 
stránky novin pasé. 

Když ve třiatřiceti letech končil 
kariéru v belgickém Sint-Truidense, 
v bezprostředním kontaktu s fotbalem 
ještě nějaký čas zůstal. „Pracoval jsem 
pro několik významných španělských 
klubů, byla to všeobecná spolupráce,“ 
nechce specifikovat, o jaké týmy šlo. 
Zároveň si Milan Luhový na konci 
devadesátých let udělal nejvyšší tre-
nérskou licenci (doposud však žádný 
mančaft nekoučoval), býval pravidel-
ným hostem televizních fotbalových 

studií a každý týden se jeho glosy 
a postřehy objevovaly v novinách.

Po čase ho však vystupování v roli 
fotbalového experta omrzelo. „Po ně-
jakých čtyřech pěti letech se to přejí, 
stane se z toho stereotyp. Ať už jde 
o komentáře v novinách či televizní 
studia. V podstatě omíláte dokola po-
řád to samé a přestane to bavit nejen 
vás, ale i diváky. Zároveň média ne-
chtějí ukazovat pořád ty samé tváře,“ 
hledá důvody, kvůli kterým si od ko-
mentování a psaní „dal oraz“.

Fanoušci si ho v této roli oblíbili, 
hlavně proto, že si nikdy nebral ser-
vítky a nezdráhal se „zarýt“ do hráčů 
či trenérů. Existuje šance, že se v této 
roli v budoucnu znovu objeví? „Určitě 
ne. I proto, že jsem občas musel natřít 
kamaráda a někteří z nich to těžce 
brali a urazili se. Je lepší nedělat zlou 
krev a stopnout to,“ tvrdí i s odstupem 
času.

Dnes je Milan Luhový už třetím ro-
kem jednatelem firmy Gourmet Plus 
Group, která se pohybuje na poli gas-
tronomie. „Zabýváme se pořádáním 
firemních eventů, PR a marketing pro 
restaurace a naše klienty, vydáváme 
slevové karty do více než sedmdesáti 
pražských restaurací, vydali jsme dva 
ročníky knihy Limited Gourmet Edition 
a k tomu se nabalují další aktivity Na-
šimi klienty jsou hlavně střední a vyšší 
management, takže jde o luxusnější 
restaurace,“ nastiňuje. Jak se k práci, 
která má s fotbalem pramálo společné-
ho vlastně dostal? „Hledali jsme díru 
na trhu. Partnerka předtím pracova-
la pro mezinárodní společnost, takže 
nás napadlo překlopit tuto myšlenku 
do pražských poměrů,“ prozrazuje.

Na fotbal si zajde, ale jen občas. 
„Vybírám si zápasy, které slibují za-
jímavý fotbal. Ale už to beru jen jako 
divák. Chodím sám, aby mi do toho 
nikdo nekecal, hlavně sem na Spartu,“ 
ukazuje z okna kanceláře na nedaleký 
letenský stadion. 

Fotbalová hvězda Milana Luhového 
začala zářit brzo a intenzivně. Vždyť 
za reprezentaci nastupoval už v deva-
tenácti letech. Nejzásadnější období 
však prožil po přestupu z bratislavské-
ho Slovanu do Dukly. I v konkurenci 
ostatních ligových kanonýrů Skuhra-
vého, Daňka či Grigy dokázal dvakrát 
po sobě získat korunu pro krále střelců 
– v sezonách 1987/88 a 1988/89 nasá-
zel 24, respektive 25 gólů. „A to jsem 
si v tom druhém roce pět kol před kon-
cem zlomil nohu, takže branek jsem 
mohl dát i víc,“ připomíná. 

Mezi střelce se zapsal i na MS 
1990, kde Čechoslováci dokráčeli až 
do čtvrtfinále. „Dával jsem gól Spo-
jeným státům na pět jedna, když jsem 
naskočil na posledních dvacet minut. 
Zároveň to byl jediný zápas, ve kterém 
jsem se na tom mistrovství objevil,“ 
vzpomíná.

Po revoluci Milan Luhový přestou-
pil do španělského Gijonu. „Bylo mi 
sedmadvacet, takže na rozdíl od hráčů, 
kteří mohli za komunistů ven až po tři-
cítce, jsem byl v ideálním fotbalovém 
věku. Ale byl to obrovský šok. Nejen 
kulturní, že byl člověk zvyklý na komu-
nismus a najednou se ocitl v západním 
světě, ale i po sportovní stránce,“ pro-
zrazuje Luhový, který naskočil kvůli 
zlomenině nohy do rozjeté sezony 
a zažil tak krušnou adaptaci „Postupně 
jsem sice začal dávat důležité góly, ale 
rozstřílel jsem se až po změně trenéra. 
S Luisem Enriquem jsme v útoku dali 

JAK ŽIJE
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Televize? Stereotyp

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!REALu JSEM DáVAL 
POKAŽDé góL

TEXT: Štěpán Šimůnek / FOTO: Ondřej Hanuš

nĚKDEJšÍ KAnOnýR DuKLY čI šPAnĚLSKéHO gIJOnu DnES  

PRACuJE JAKO JEDnATEL V gASTROnOMICKé FIRMĚ

Každý hráč má stadion

V kanceláři tráví Luhový víc času 
než v hledišti nebo na trávníku.



dohromady třicet gólů a postoupili 
do Poháru UEFA, což byl pro Gijon 
obrovský úspěch,“ upozorňuje.

Gijon si Milan Luhový zamiloval 
mimo jiné i kvůli jeho aréně. „Každý 
fotbalista má ‚svůj‘ stadion, na kterém 
se mu hraje nejlépe. Působí na něj tře-
ba i zkosení tribun, jejich vzdálenost 
od hřiště, celkově vnímá rozložení pro-
storu. Pro mě v tomhle ohledu byl sta-
dion Gijonu nejlepší, na kterém jsem 
hrál. Navíc na nás chodilo pravidelně 
kolem dvaceti tisíc lidí, takže atmosfé-
ra byla skvělá.“

S lehkou nadsázkou se dá říct, že 
během působení v červeno-modro-bí-
lém dresu se Milan Luhový stal speci-
alistou na španělského giganta z Mad-
ridu. „Realu jsem dával gól v každém 
zápase. S Barcelonou to bylo naopak, 
té jsem branku nedal nikdy, ale zase 
jsem proti ní doma vždycky odehrál 
nejlepší zápas sezony a navíc jsme ji 
pravidelně poráželi,“ vybavuje si.

Na severu Španělska vydržel přes 
tři roky, během dalších tří, které mu 
zbývaly do konce kariéry, stihl ještě 
kočovat Evropou. Zahrál si v St. Eti-
enne, řeckém PAOKu a belgickém 
Sint-Truidense. S adaptací prý nikdy 
neměl problém. „Jsem komunikativní 
a pokaždé jsem se rychle naučil jazyk, 
takže pro mě nebyl problém zapadnout 
do jakéhokoliv kolektivu. Člověk musí 
být zdravě drzý a nesmí se bát mluvit,“ 
radí potenciálním cestovatelům ze svě-
ta fotbalu i mimo něj.

INZERCE

Někdejší kanonýr se dnes  
už fotbalu nevěnuje.

Poznali byste muže, který dával  
góly jak na běžícím pásu?



„Před vznikem ligy byla středo-
česká I. třída všeobecně považována 
za vrcholnou domácí soutěž. A tako-
vou sportovní hodnotu nepochybně 
měla.“ Že jsou vám ty věty pově-
domé? Není divu, jsou převzaty 
z kapitoly Jak přišla na svět župa. 
A další odstavce prokážou jejich pl-
nou oprávněnost.

Premiérový ročník soutěže se usku-
tečnil hned po ustavení Středočeské 
župy, zjara posledního roku první svě-
tové války. Jaký v té situaci mohl být? 
Spousta hráčů byla na frontě, v pol-
ních lazaretech, zajateckých táborech 
nebo třeba jen v týlových posádkách, 
ale po všech koutech habsburské mo-
narchie. Hrál, kdo byl právě po ruce, 
leckdy i načerno. Za daných okolností 
nezbylo než přimhouřit nad tím obě 
oči.

Ochuzené premiéře kralovala 
Slavia. Druhou Spartu, za kterou 
po dlouhém léčení a rekonvalescen-
ci do vzájemného souboje konečně 
znovu nastoupil válečný invalida, ale 
stále velký centrforvard Pilát, porazila 
1:0 – mohlo to být i víc – a utekla jí 
o tři body, třetím Vršovicím o sedm. 
Autorem gólu v derby a králem střelců 
byl Josef Sedláček, původem z Olym-
pie VII. Roku 1922 si kanonýrské pr-

venství zopakoval, ale to už byl dávno 
sparťan. 

Při dnešních přesunech hráčů mezi 
oběma „S“ se lze tu a tam dočíst, že 
to kdysi bylo něco nemyslitelného. 
Omyl! Čas od času k tomu dochází 
už od éry legendárního slávistického 
střelce Jana Koška; i ten si to vyzkou-
šel, byť na skok. 

Od roku 1919 se už mistrovská klání 
v Praze a jejím nejbližším okolí rozjela 
naplno, pozorně sledována a respekto-
vána fanoušky ze všech krajů mladé 
republiky. Kdo soutěž vyhrál, byl pa-
sován na domácího mistra. A napořád 
se to dařilo jednomu jedinému týmu. 

Když Sparta hned ve druhém kole 
ročníku 1919 podlehla na svém hřišti 
žižkovskému Unionu 1:2, kdo by si 
vsadil na její příští fantastickou něko-
likaletou sérii? Černobíle pruhovaní 
nebyli žádná ořezávátka, ale nespor-
nými strůjci jejich senzačního vítěz-
ství byli dva jedenadvacetiletí mladíci: 
Antonín Kaliba v brance a především 
Jan Dvořáček na levé spojce, který se 
brzy na dlouhá léta převlékl do rudého 
dresu.

Sparťané všechna ostatní utkání to-
hoto ročníku vyhráli a dostali v nich 

už pouze jeden gól – od sedmé Libně. 
A co víc: od vítězství k vítězství šli 
i v následujících čtyřech ročnících. 
V předlouhé šňůře následujících pade-
sáti šesti utkání župní I. třídy nebyli 
ani jednou poraženi! Na hřišti ztratili 
pouhopouhý jeden bodík (za vítězství 
byly tehdy a ještě téměř tři čtvrti stole-
tí potom jen dva) bezgólovou remízou 
s Vršovicemi. 

Když předtím borci z Ďolíčku (toho 
původního, oproti dnešnímu o kus dál 
směrem k Edenu) zdolali slávisty 3:2, 
byli Sportovním věstníkem pasováni 
na „vážné kandidáty mistrovského 
titulu“. Sparťané byli pochopitelně 
zásadně proti a byli by zaslouženě 
vyhráli, kdyby v brance Vršovic nehý-
řil zázračnými zákroky šestnáctiletý 
dorostenec. „Hofman… chytil míče 
zdánlivě nezadržitelné,“ napsal zmí-
něný list. Byla to chybná informace, 
nikoli co do hodnocení výkonu vlasa-
tého mládenečka, nýbrž v jeho příjme-
ní; jmenoval se František Hochman 
a sparťané od toho dne nedali pokoj, 
dokud ho nepřetáhli do svých řad. 
Později si sedmkrát zachytal za národ-
ní mužstvo – a to u Pláničkova vrstev-
níka už něco znamenalo! 

Rudí se později z toho utkání do-
mohli kontumační výhry 3:0. Ne, že 
by se bez bodu navíc neobešli, jenom 

si jím náskok v čele tabulky zvýšili 
na sedm bodů. Ale málo platné, mi-
strovský titul za samá vítězství, to 
se cení! V dalších třech ročnících to 
ostatně dokázali i bez protestů. Jejich 
bilance z pěti vyhraných ročníků je 
vyjádřena v mezititulku: padesát sedm 
výher proti jediné porážce! Nadarmo 
se jim v těch časech neříkalo Železná 
Sparta…

Zelenobílí, poražení až u župního 
jednacího stolu, skončili roku 1920 
druzí. Víc dokázali až po dalších tři-
ašedesáti letech, kdy se – to už dáv-
no pod jménem Bohemians – stali 
ligovými mistry. Soutěž měla úroveň 
a líbila se. Byla jednokolová, bez od-
vet na hřištích soupeřů, ale protože ji 
téměř bez výjimek hrála jen pražská 
mužstva, nepadal tento hendikep to-
lik na váhu. S rostoucí popularitou se 
však do župního mistrovství vkrádal 
kámen příštího úrazu.

Počet účastníků rok od roku ros-
tl. Z původních devíti na tucet, pak 
na čtrnáct, šestnáct… Kdo by nechtěl 
mít punc prvotřídnosti a hrát v jedné 
soutěži se Spartou, Slavií nebo třeba 
žižkovskou Viktorkou? Tlak zájemců 
neustále sílil a župa mu nedokáza-
la účinně čelit. Došlo to tak daleko, 
že roku 1924 byla I. třída rozehrána 
s dvaadvaceti účastníky. Protože se 
to při bohatém mezinárodním progra-
mu předních mužstev nedalo stihnout 
v jediném kalendářním roce, rozložili 
její herní program do dvou let. 

Spolu s přechodem řady klubů 
na otevřený profesionalismus (o pravé 
podobě „amatérismu“ předních hráčů 
a týmů si už dávno štěbetali vrabci 
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Sedmapadesát proti jedné

HISTORIE

Roku 1923 už éra Železné Sparty 
pomalu brala za své a slávisté  
se chystali převzít otěže  
mistrovské soutěže.Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!nEŽ SE  

zRODILA LIgA
TEXT: Miloslav Jenšík / FOTO: archiv autora

KAPITOLY z HISTORIE PRAŽSKéHO FOTbALOVéHO SVAzu

V pasti inflace



po všech pražských střechách) přivo-
dilo neuvážené rozšíření neslavný pád 
prestižní soutěže. Už se ani nedohrála. 
Ve chvíli jejího zániku stála na nej-
vyšší příčli žebříčku Slavia, a tak ji 
prohlásili za vítěze. 

Ostatně pak vyhrála i úvodní ročník 
profesionální I. ligy, která roku 1925 
převzala její roli. Na počátku byla 
ryze pražská. Až rok poté se přidalo 
SK Kladno a teprve v sezoně 1929–30 
první tým zpoza hranic Středočeské 
župy: Teplitzer FK, menšinový ně-
mecký klub z Teplic. 

Pamětníci excelentní středočeské 
mistrovské soutěže první poloviny 
dvacátých let už mezi námi nejsou, 
ale stále je dost jejích obdivovatelů  
– a zdaleka ne jen z Prahy! – kteří by 
ji rádi postavili na roveň lize. Pokud 
by se posuzovala pouze její sportovní 
úroveň a prestiž, nebylo by co řešit. 
Dokonce nelze popřít (a není proč po-
pírat), že někteří její účastníci, kteří se 
v roce velkého přelomu rozhodli setr-
vat v amatérském táboře, třeba Union 
Žižkov, zelenobílá Sparta Košíře nebo 
fialovobílý Čechoslovan z téže čtvrti, 
by v prvním období ligové historie ne-
pochybně patřili k jejím ozdobám. To 
všechno je svatá pravda, nemůže však 
nic změnit na skutečnosti, že středo-
českou I. třídu nevypisovala a nenaří-
dila celostátní asociace, ale pouze jed-
no – byť nesrovnatelně nejpočetnější 
a fotbalově nejvyzrálejší – regionální 
sdružení.

I tak zůstanou góly, které v ní padaly, 
a výkony jejích nejzářivějších hvězd, 
v čele s Karlem Peškem-Káďou nebo 
Rudolfem Sloupem-Štaplem, Janem 
Vaníkem a Emilem Seifertem či třeba 
Václavem Pilátem a bratry Hojerový-
mi, jednou provždy zapsány ve zlatém 
fondu národní fotbalové paměti.
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OSTROSTřELCI V RuDéM – Patero 
župních titulů Sparty v nepřetržité 
řadě ještě přizdobila prvenství je-
jích útočníků mezi kanonýry sou-
těže. Roku 1919 byli nejúspěšnější 
Antonín Janda-Očko a Václav Pilát, 
kteří nastříleli shodně po 11 gólech, 
v dalších dvou letech se králem 
střelců stal Janda znovu s 11 a s 13 
góly, roku 1922 Josef Sedláček s 12 
a konečně roku 1923 Jan Dvořáček 
s 20 góly; to už ovšem ve středočes-
ké I. třídě hrálo šestnáct týmů, dvoj-
násobek původního počtu.

JEn zAVáTé STOPY – Hledejte dnes 
na Vinohradech fotbalová hřiště! 
Čafka se už dávno přestěhovala nej-

prve na Spořilov a později do Zá-
běhlic, Rapid (někdejší Meteor) 
do Strašnic. Ale třeba v roce 1923 
hrály středočeskou I. třídu hned tři 
týmy z této městské čtvrti, tehdejší 
Prahy XII: ČAFC s hřištěm naproti 
Olšanským hřbitovům, Meteor, kte-
rý sídlil u vodárny, a Viktoria. Čer-
venobílý Meteor, ve kterém kdysi 
začínal Káďa, v soutěži dokonce 
dokázal víc než daleko proslulejší 
Čafka – dvakrát skončil na pátém 
místě, což se zelenobílé konkurenci 
povedlo pouze jednou!

PRAHA JE PRAHA – Tři kladenské 
týmy, SK, Sparta a Kročehlavy, 
a vedle nich už pouze AFK Kolín, 

to byli v letech 1918–1924 jediní 
mimopražští účastníci středočes-
ké I. třídy. Všechno ostatní bylo 
z matky českých měst, když do ní 
už před rokem 1922 pro zjedno-
dušení zahrneme také četné týmy 
z městských částí, které s ní sice 
byly už dávno prakticky srostlé, 
ale do rámce města byly oficiálně 
zahrnuty až vytvořením takzvané 
velké Prahy. Teprve zmíněného 
roku se součástí metropole staly 
Vysočany, Žižkov, Královské Vi-
nohrady, Nusle s Pankrácí, Braník 
s Podolím, Smíchov s Košířemi, 
Břevnov a Dejvice, mnohem poz-
ději i Strašnice. A město dál roste 
a košatí všemi směry.

DObOVé STřÍPKY

Je neděle 10. listopadu 1918, necelé 
dva týdny po vyhlášení samostatného 
státu, z oken letenských činžáků vlají 
červenobílé prapory a rudí nastupují 
k pohárovému utkání se Slavií.

Největší překvapení sedmi ročníků  
I. třídy Středočeské župy: tým Vršovic.

Kanonýrem Slavie byl Jan Vaník  
– původně sparťan a malíř pokojů. 

Ozdoby z řad amatérů 
Žižkova a Košířů



Studovat a zároveň se věnovat 
milovanému sportu je snem mnoha 
teenagerů. A ti mají nyní jedineč-
nou možnost proměnit jej ve sku-
tečnost. Střední odborná škola 
stavební a zahradnická otevírá 
ve spolupráci s Fotbalovou asociací 
Česká republiky (FAČR) a Praž-
ským fotbalovým svazem (PFS) 
obor Management ve sportu. Zají-
mavý projekt, že?

Školy po celé republice navštěvuje 
mnoho žáků, pro které je sport důleži-
tou součástí života, a právě pro ně je 
zde nabídka SOŠ stavební a zahrad-
nická čítající možnost plně se vzdělat 
a navíc získat zkušenosti v zajíma-
vém odvětví. „Naše škola úzce spolu-
pracuje s Fotbalovou asociací České 
republiky a Pražským fotbalovým sva-
zem. Díky této spolupráci mají naši 
žáci možnost získat například trenér-
skou UEFA B licenci,“ říká na úvod 
zástupkyně ředitele Ing. Gabriela 
Kotrčová k projektu, jehož vysokou 
kvalitu zajišťují vzdělaní a zkušení 
kantoři.

Pro ty, kdo vůbec netuší, jak studi-
um probíhá, je zde vysvětlení přímo 
od zástupkyně školy: „Zjednoduše-
ně ho můžeme rozdělit na dvě části. 
Teoretickou, kde si studenti osvojí 
základní znalosti v oblastech ekono-
mických, manažerských, jazykových 

a sportovních předmětech, mezi něž 
patří například teorie sportu, psy-
chologie sportu a biologie sportovce. 
Druhou složkou studia jsou praktické 
předměty, ve kterých chceme studen-
ty připravit na život po škole. V této 
části studia si žáci vyzkouší aplikovat 
své znalosti přímo ve sportovních klu-
bech při vedení tréninkových jednotek 
a proniknou do vedení a řízení spor-
tovních klubů.“

Kromě toho škola nabízí mnoho 
dalších benefitů, které studenti ur-
čitě ocení. Jsou mezi nimi veškerá 
venkovní sportoviště, ale také bazén, 
sauna či posilovna. „K dispozici je 
také školní jídelna, knihovna, inter-
netová kavárna a botanická zahrada. 
Pro mimopražské žáky zajišťujeme 
ubytování v internátní podobě,“ do-
plňuje Ing. Kotrčová a zdůrazňuje, že 
největší profit z projektu školy a PFS 
budou mít studenti, kteří získají prak-
tické a teoretické znalosti z oblasti 
sportu.

Kdo by se chtěl dozvědět více 
o vzdělání zaměřeném na ekonomii 
a podnikání, které umožní kvalitní 
uplatnění na trhu práce a možnost 
dalšího studia, nalezne potřebné in-
formace na internetových stránkách 
SOŠ stavební a zahradnická (www.
skolajarov.cz) a dále také na dnech 
otevřených dveří, které institut pořádá 
17. 1., 28. 1., 21. 2. a 6. 3. 2012.
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Trenéři chtějí brankářské škole 
vrátit někdejší lesk!

MLáDEŽ

INZERCE

Sem budou jezdit studenti do školy.

šAnCE PRO STuDEnTY
TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: Ondřej Hanuš

SVAzY A SOš STAVEbnÍ A zAHRADnICKá CHYSTAJÍ PROJEKT





Kroniky naznačují, že fotbal se 
v Kyjích hraje už od roku 1911, 
tedy sto let. Do oficiálních soutěží 
ale RH Kyje vstoupila až o patnáct 
let později, a tak si fotbalový klub 
TJ Kyje musí na kulatiny ještě 
pěkných pár let počkat. Nic to však 
nemění na tom, že už desítky let 
rozdávají v Kyjích fotbalovou ra-
dost a to jak mezi dospělými, tak 
v mládežnických kategoriích. Svou 
porci zápasů v roce navíc pravidel-
ně odkope i stará garda TJ Kyje.

Historie klubu je bohatá, i když se 
pohybuje v nižších soutěžích. Na jeho 
půdě si zahrála celá řada oblastních 
rivalů i celků ze vzdálenějších koutů 
hlavního města i jeho okolí. O body 
se nejprve bojovalo na hřišti v Masa-
rykově čtvrti, teď už desítky let hrají 
fotbalisté Kyjí na současném kolbišti. 
Důležitým mezníkem byl válečný rok 

1940, kdy se kyjský fotbal posunul 
do I. B třídy.

Na tu dobu pamatuje třeba i po-
kladní kniha klubu, kde jsou i pro 
současníky velmi zajímavé zázna-
my. Například čistý zisk z roku 1940 
za zápasy klubu přinesl do pokladny 
celých 793,50 korun, na druhé straně 
lze najít i záznamy, kdy třeba jeden 
z hráčů zaplatil do klubové kasy po-
kutu ve výši dvou korun a oddíl sám 
za nenahlášení jednoho výsledku do-
stal od tehdejšího vedení fotbalu hned 
tříkorunový „flastr“. Zaznamenán je 
i sponzorský příspěvek tamního sta-
rosty, který do kasy kyjských fotbalis-
tů přinesl celých dvacet korun. V po-
rovnání se současností jde o sumy, 
které mohou vyvolat na tváři dnešních 
funkcionářů úsměvy...

V historii klubu se najdou i známé 
postavy, které pro fotbal v Kyjích  
odvedly skvělé fotbalové služby. 
V roce 1945 klub zmiňuje na svých 
internetových stránkách jako pilíře 
týmu hráče jako Mikeš, Brandýský, 
Vokoun či Hanzlík. O řadu desítek let 
později pak figurují na seznamu borci, 
kteří hráli I. A třídu – jako Svoboda, 
M. Pech, Zeman, Rajk či Kopa. Pev-
né místo v kronice má i Václav Vrána, 
bývalý hráč Sparty či reprezentace. 
„To je naše nejslavnější jméno. Hrál 
u nás i trénoval,“ řekl sekretář TJ 
Kyje František Trojášek.

Maximem, na které v Kyjích do-
sáhli v hierarchii soutěží, byl pražský 
přebor, kam klub postoupil 29. června 
roku 2002 po úspěšně zvládnuté bará-
ži s Přední Kopaninou. „Udrželi jsme 
se tam jen pár let a v sezoně 2004/05 
sestoupili. Prostě jsme neměli na hrá-
če,“ prohlásil realisticky zkušený 
funkcionář. Mužstvo hrálo přebor vět-
šinou s těmito muži – brankáři: May, 
Královský, obránci: Rajk, Tomečka, 
D. Štěpánek, Marsín, Freimann /K/, 
záloha: P. Štěpánek, J. Bína, Špalek, 
Sedlmajer, Svoboda, útočníci: Jeřá-
bek, D. Bína, Lupač.

Teď Kyje bojují v I. A třídě, kde 
přezimují ve skupině A na pátém 
místě. K útoku na nejvyšší pražskou 
soutěž se ale nechystají. „Myslím, že 
pro klub, jako jsme my, je tahle soutěž 
ideální. Lidi by na přebor asi i byli, 
ale finance ne. Nemá cenu se někam 
na sílu hnát,“ vystihl hlavní problém 
Trojášek. „Všichni to tady děláme 
z lásky k fotbalu, není to postavené 
na nějakých financích. Pak je to ale 
vidět, že i když se prohraje, tak lidi 
drží při sobě. Když má někdo fotbal 
rád, tak ho přece hraje i zadarmo,“ 
prohlásil. I kdyby nějaké peníze byly, 
Trojášek nevyznává cestu nákupů fot-
balistů za desetitisíce. „Parta je pro 
nás to hlavní,“ dodal.

V současnosti je nejznámějším mu-
žem v hráčském kádru Marek Trval, 
který si udělal největší jméno v dresu 
Vítkovic a v nejvyšší soutěži prošel 
před lety i Spartou či Viktorií Žižkov. 
„Na tuhle soutěž pořád má a pomáhá 

Přebor byl vrcholem
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ROK zALOŽEnÍ: 1926

VýVOJ názVu KLubu: RH Kyje, 
SK Kyje, Meteor Kyje, Čechie Hostavi-
ce, AFK Kyje, TJ Sokol Kyje, SK Meteor 
Kyje, TJ Laktos Kyje, TJ Kyje

úSPĚCHY: klub působil nejvýše v praž-
ském přeboru

SOučASnOST: I. A třída, skupina A

POčET TýMů: dva týmy mužů, stará 
garda, mládežnické týmy – mladší příprav-
ka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

TJ KYJE

KLUB

PARTA JAKO ZÁKLAD
TEXT: René Machálek – editor agentury Mediafax / FOTO: Ondřej Hanuš

KYJE OSLAVILY 85. VýROčÍ EXISTEnCE TuRnAJEM STARýCH gARD

Dres Kyjí dnes obléká mj. exligový 
útočník Marek Trval.
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nám, je platný. Většinu kariéry prožil 
jinde, ale teď tu kope i jeho syn. Pro-
stě už sem taky patří,“ poznamenal 
spokojeně Trojášek.

I teď, když klub dovršil 85 let své 
činnosti, se musí v Kyjích řádně otá-
čet, klub je rád za každou korunu, kte-
rou získá. „Městská část Praha 14 má 

zájem o rozvoj fotbalu, pomáhá nám 
dotacemi, třeba při akcích pro děti. 
Všechno je to složitější, když odpad-
ly peníze od Sazky,“ váží si pomoci 
městské části. „Taky spolupracuje-
me s firmou Joma, máme od ní dresy 
a třeba i míče. Jsme rádi, že pomáhají 
i klubům na naší úrovni. Vždyť jinak 
podporují třeba Plzeň,“ upozornil 
Trojášek.

Významné výročí v historii klubu 

se v Kyjích nerozhodli oslavit duelem 
s nějakým slavným soupeřem. „Roz-
hodli jsme se udělat turnaj pro staré 
gardy. O tyhle věci se stará manažer 
klubu Milan Pech,“ poznamenal se-
kretář TJ Kyje. Stejně tak odpoví, 
když se má zmínit o nejslavnějších 
zápasech, které se v Kyjích hrály. 
„Myslím, že to byla a jsou vždycky 
utkání s mužstvy z nejbližšího okolí. 
Tedy s Dubčí, Dolními Počernicemi 

nebo třeba dřív s Hloubětínem. Prostě 
derby se vším všudy,“ potvrdil sekre-
tář TJ Kyje.

Trojášek každopádně připomíná, 
že se klub stará o to, aby se všichni 
na fotbale v Kyjích cítili dobře. „Zá-
zemí je fakt na úrovni. Je tu takové 
domácí prostředí. Dělají se u nás 
i mimofotbalové akce, třeba zabijač-
ky. Chceme, aby se k nám lidé rádi 
vraceli.“

Jako siamská dvojčata stojí 
v areálu TJ Kyje hřiště, na nichž se 
perou tamní fotbalisté o mistrovské 
body, stejně jako na nich hledají 
formu při tréninku. Jeden plac má 
živý travnatý povrch, druhé hřiště 
má umělý povrch III. generace, kte-
rý usnadňuje klubu situaci ve chví-
lích, kdy fotbalu nepřeje počasí.

„Umělka nám moc pomohla. Máme 
ji od roku 2003 a jsme za to rádi. Je 
u ní i umělé osvětlení, takže se dá tré-
novat bez problémů i v období, kdy se 
stmívá dřív,“ pochvaloval si sekretář 
klubu František Trojášek. A tak není 
problém, aby si po páté hodině odpo-
ledne zahráli fotbal na hřišti žáci klu-
bu. „Sice už trénovat neměli, ale když 
se sejdou, tak je na hřiště samozřejmě 
pustíme, jsme rádi, že to kluky baví,“ 
doplnil. Hned po nich vybíhají podle 
plánu na plac hráči obou mužských 
celků.

Úmělý povrch ulehčil klubu si-
tuaci v zimních měsících, kdy může 
nejen trénovat na kvalitním povrchu, 

ale ještě pořádá turnaj a může kromě 
přípravy třeba vydělat i nějakou tu 
korunu. „Teď se bude hrát jubilejní 
dvacátý ročník. Nastoupí do něj de-
set oddílů, dřív jich bývalo víc. Jenže 
umělek už je hodně. Stávalo se ale, že 
u nás hrálo klidně šestnáct mužstev,“ 
pochlubil se sekretář Kyjí.

Z každého slova na Trojáškovi po-
znáte, jak má sport rád. Těší ho proto, 
když klub má několik mládežnických 
oddílů. „U přípravek máme vždy 
po dvaceti dětech, to leckdo nemá. 
Koupili jsme jim nové branky. Děti 
jsou základ, na tom prostě stavíme,“ 
konstatoval spokojeně. „Taky když je 
možnost, tak děti posíláme na soustře-
dění. Děláme pro ně turnaje a vždycky 
je tam nějaká odměna, i když je to tře-
ba nějaká maličkost. Chtěli bychom, 

aby si i ti nejmenší vážili toho, že nosí 
náš dres. Když to tak bude, je to nej-
větší odměna,“ dodal.

Jinde je o mladé talenty nouze, ale 
Kyje podobnou potíž neřeší. I když 
se zdá, že v Praze je fotbalových 
nabídek přehršel, klub má zájemců 
o fotbal dost. „Černý Most je mladé 
sídliště, dětí je tu zatím hodně. Taky 
je tu nedaleko Lehovec. Blízko byl 
Hloubětín, ale ten odpadl, takže lidé 
vodí děti k nám a my jsme za to rádi,“ 
doplnil Trojášek. „Těžíme z toho, že 
je tady dobré zázemí. Každé žákovské 
družstvo u nás má svoji šatnu, to snad 
nemá ani Sparta,“ řekl pyšně sekre-
tář. „To, že máme mládežnických od-
dílů tolik, nás těší o to víc, že mládež 
má hodně jiných zájmů třeba v podo-
bě počítačů,“ doplnil.

Jeden vroubek ale klub v sezoně, 
kdy slaví 85 let činnosti, má a hodně 
to kyjské funkcionáře mrzí. „Museli 
jsme po čtyřech zápasech odhlásit 
ze soutěží naše dorostenecké výběry. 
Neměli jsme ale jinou možnost než  
to ukončit a zaplatit pokutu. Zůstalo 
nám totiž v dorostu dvanáct kluků, 
a když byli někteří nemocní a bylo 
jich třeba devět, nešlo normálně hrát. 
Bylo by z toho jen trápení a fotbal 
se má hrát pro radost,“ poznamenal 
Trojášek.

Do budoucna ale klub počítá s tím, 
že opět zaplní všechny kategorie. 
„Vedení moc chce, aby se to během 
několika let vrátilo do starých kolejí 
a my jsme měli obsazené zase všechny 
kategorie,“ vyhlásil jasný cíl sekretář 
klubu.

Další plán ohledně svého areálu 
mají Kyje spojený s vylepšením pro-
středí pro diváky. „Rádi bychom něco 
udělali s tribunou. Tu máme pro pa-
desát lidí, ale bylo by třeba ji zbou-
rat a postavit novou. Na zápasy sem 
chodí pravidelně 150 až 200 lidí, což 
je hodně slušné a i na zimní turnaj se 
jich tu sejde třeba sedmdesát. Jen by-
chom museli najít potřebné finance,“ 
naznačil Trojášek hlavní problém řady 
menších oddílů, které v dnešní době 
bojují o každou korunu. Fanoušky to 
ale stejně viditelně neodrazuje. „Mož-
ná tomu pomáhá fakt, že v okolí moc 
fotbalové konkurence není. Je tu hezké 
prostředí. Ze tří stran je kolem hřiště 
les, z té zbývající je silnice a hned 
za ní rybník. To se taky moc nevidí. 
To ale neznamená, že naši fanoušci 
chodí na zápasy jen do našeho areálu. 
Na naše zápasy ven jezdí třeba i třicet 
aut, je to vážně paráda.“

STADIOn TJ KYJE

ADRESA: Broumarská 851, Pra-
ha 9 - Kyje, 198 00

DOPRAVnÍ SPOJEnÍ: aautobusem 
110 od stanice metra C (Letňany), od sta-
nice metra B (Hloubětín či Černý Most) 
do zastávky Vajgarská a odtud asi 500 
metrů pěšky do areálu, autobusy 181, 
223 ze zastávky metra B (Černý Most) 
do zastávky Vajgarská a odtud asi 500 
metrů pěšky do areálu

POčET HřIšť V AREáLu: dvě 
– jedno s travnatým povrchem, druhé 
s umělým povrchem III. generace

KAPACITA: na zápasy chodí mezi 150 
až 200 diváky, maximálně by se do areá-
lu vešlo asi tisíc lidí

CO TýM ŽáKů,  
TO VLASTnÍ šATnA

Areál je útočištěm mládeže  
z okolních městských částí.

Derby s celky z okolí

Umělka 3. generace zajišťuje  
celoroční provoz.



Fotbalistů s podobným zaměst-
náním moc nenajdete. Možná i pro-
to, že k právničině vede dlouhá a ne 
zrovna pohodlná cesta. Vždyť zálož-
ník FC Háje JAKUB HRUŠKA vět-
šinu z uplynulých sedmi let věnoval 
intenzivnímu studiu a dost možná to 
nebylo jeho poslední setkání se ško-
lou, přemýšlí totiž o „útoku“ na ti-
tul JUDr. K tomu koketuje s profesí 
trenéra, spoluhráče už dokonce 
ve dvou zápasech vedl z lavičky.

Pro rodáka z Jablonce, jehož bar-
vy až do dorosteneckého věku hájil, 
bylo vzdělání vždy prioritou. A tak 
po přesunu do Prahy nastoupil hned 
na dvě školy najednou. „Dělal jsem 
VŠE a práva. Ještě letos v březnu jsem 
dodělával diplomovou práci na prá-
vech a ekonomku jsem dokončoval už 
v době, kdy jsem nastoupil do zaměst-
nání,“ prozrazuje podnikový právník 

České pojišťovny. Problém, který se 
týká většiny právníků, kteří právě „vy-
lezli“ ze školy, tedy uchycení se v obo-
ru, se Jakubovi vyhnul. „V tomhle 
ohledu jsem měl docela štěstí. Tohle 
byla vlastně první práce, o kterou jsem 
se ucházel a hned jsem ji dostal. Výbě-
rové řízení sice bylo dlouhé, trvalo asi 
měsíc, ale nakonec to vyšlo,“ popisu-
je, jak se do pojišťovny dostal.

Na starosti má především smlouvy. 
„Jsme velká firma, takže těch věcí je 
k vyřizování dost, v podstatě jsme tu 
taková vlastní malá advokátní kance-
lář. Hodně se věnuji sepisování smluv, 
tvoříme interní podnikové směrnice, 
zároveň se zabývám obchodní sítí, 
tedy pojišťovacími agenty,“ vysvětlu-
je. Přerod ze studenta v právníka však 
pochopitelně úplně jednoduchý nebyl, 

Jakub je v podstatě stále v procesu 
studia. „V právu je důležité mít pra-
xi, protože těch informací je obrovské 
množství. Člověk, který vyjde ze školy, 
má sice obecný přehled a o všem ví 
něco, ale to nestačí. Když pak přijde 
do nějaké firmy nebo advokátní kan-
celáře, která se na něco konkrétního 
zaměřuje, musí se začít specializovat 
taky. Já jsem hned po nástupu musel 
začít nastudovávat zákony o pojiš-
ťovnictví, což je dost specifický obor, 
a vlastně pořád se ještě profiluji,“ na-
značuje muž, který se nejvíce věnuje 
obchodnímu, konkrétně závazkovému 
právu. 

Laikovi evokuje slovo právník 
soudní síň. I do ní se Jakub podíval, 
ale svou budoucnost vidí spíše jinde. 
„K soudu jsem se zatím jen chodil 
koukat, když zkušenější kolegové vedli 
spory, žádný vlastní jsem zatím neve-
dl. Uvidíme, jak se budu dál profilo-

vat, jestli budu více řešit soudy, nebo 
spíše smlouvy a vyjednávání toho, co 
soudnímu řízením předchází. Oboje 
má něco do sebe, ale spíš to vidím, že 
na soudy moc chodit nebudu. I díky 
tomu, že mám vystudovanou ještě eko-
nomku, se spíše budu věnovat záleži-
tostem obchodní sítě,“ prozrazuje.

Takřka sedmiletý studijní zápřah by 
si prý už znova „nelajsnul“. 

„Další vysoká už určitě ne, ale prá-
va mají specifikum rigorózní zkoušky, 
kterou musíte udělat, abyste získal 
titul JUDr. A o tom ještě přemýšlím, 
i když si nejsem jistý, jestli to za to sto-
jí. Jde vlastně jen o titul, který vypadá 
dobře před jménem. Ale v pojišťovně 
to po mně nevyžadují, takže ještě uvi-
dím,“ vysvětluje. 

Spoluhráči po Jakubovi zatím 
právní asistenci nevyžadovali, ale 
s vedením Hájů už v tomto ohledu 
v kontaktu byl. „Byl jsem v jednání 
s šéfem panem Horníkem, řešili jsme 
mou eventuální právní pomoc, proto-
že Háje mají v tomto ohledu trochu 
problémy. Ta spolupráce nakonec 
nedopadla, ale Háje jsou klub mého 
srdce, takže budu vždycky připraven 
jim pomoct,“ tvrdí.

Kromě právničiny, která ho napl-
ňuje a baví, má ještě dalšího koníčka  

PROFESE
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Pracovní oděv Jakuba Hrušky? 
Slušivý oblek.

Soudy, nebo smlouvy?

záskok za kouče

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!PRáVnÍK SE DVĚMA  
VYSOKOšKOLSKýMI TITuLY

TEXT: Štěpán Šimůnek / FOTO: Ondřej Procházka

záLOŽnÍK FC HáJE JM JAKub HRušKA PRACuJE V čESKé POJIšťOVnĚ 

A KOKETuJE S TREnéRSTVÍM



– trénování. „Do Hájů jsem přišel 
s tím, že bych si chtěl zatrénovat a zá-
roveň koučovat malé děti. Nakonec 
vyšlo oboje, což jsem ani nečekal,“ 
popisuje. Trénování se však věnoval 
víc, než si původně plánoval, za což 
můžou vleklé problémy s pravým ko-
lenem. „Dělali mi plastiku i replastiku 
vazů, navíc mám vyndaný meniskus, 
takže jsem si fotbal moc neužil. Ales-
poň jsem mohl trénovat kluky, což už 
teď s prací na plný úvazek nejde, pro-
tože mají tréninky brzy odpoledne.“

I díky zkušenostem z trénování 
capartů se Jakub na dva zápasy vtělil 
do role hlavního kouče A-mužstva. 
„Zaskakoval jsem za pana trenéra Sla-
bého. Z těch zápasů mám ale smíšené 
pocity, na ČAFCE jsme remizovali 

nula nula, když jsem hráli v oslabení, 
na Uhelných Skladech jsme zase hráli 
přesilovku, ale nechali jsme si dát gól 
na jedna jedna,“ krčí rameny.

O získání trenérské licence zatím 
neuvažuje, ale kdyby mu někdo dal 
na výběr, zda se věnovat právničině 
či profesionálnímu trénování, dost by 
váhal. „Profesionálnímu trénování 
bych se nebránil. Zvlášť pokud by při-
šla nějaká lukrativní nabídka, která by 
právničinu přebila. Jsem člověk, který 
nemá problém rázně změnit prostředí, 
takže bych to nejspíš zkusil,“ svěřuje 
se fotbalista, jehož mladší bratr rov-
něž kope za FC Háje. „A ten nejmladší 
zase zrovna nastoupil na práva, takže 
jsme taková právnicko-fotbalová rodi-
na,“ směje se.

CO DĚLAJÍ HRáčI FC HáJE JM MIMO TRáVnÍK

Trenéři:
Zdeněk Slabý podnikatel

František Bubeník technik

útočníci:
Jan Boháč student

Michal Musil student

Matěj Soucha student

Jakub Šůs student

záložníci:
Martin Bednář projektový manažer

Martin Brož projektant

Jakub Hruška právník

Václav Hruška obchodní manažer

Tomáš Janeček student

Jiří Janoušek barman

Obránci:
Tomáš Dub obchodní zástupce

Karel Hrůza systémový analytik

Vojtěch Krejčí pracovník celní správy

Jan Slabý student

Radek Štípek student

Vojtěch Vlasák datový analytik

brankáři:
Martin Tlustý student

Jan Matějovský pracovník distribuce

SOuTĚŽ

Co takhle fotbalový míč jako vánoční dárek? Stačí se zúčastnit oblíbené 
soutěže Select a mít štěstí při odpovídání.

Kolik nožiček s footbagem udělal nejvíce  
driblér Václav Klouda, s nímž máme rozho-
vor na str. 2-5?

Odpovědi zasílejte na adresu PFSpecial@seznam.cz

Desátý správně tipující vyhrává míč Select street soccer – vynikající zá-
těžový míč vhodný na všechny typy povrchů (i beton, škváru či sníh), 
ručně šitý a vysoce odolný, z materiálu FPUS 1300.

Výherce z minulého čísla: 
Jiří Hudec

JAKub HRušKA
VĚK: 27

PROFESE: právník

KLub: FC Háje JM

POzICE: záložník

… než v soudní síni. Tam se byl 
jen podívat.

V kanceláři nad smlouvami tráví 
více času…
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ROZHOVOR

Je čas klasických příprav, kdy se 
jen běhalo a dřelo, pryč?

Pokud si pod klasickou přípravou 
představíme hlouček otrávených fot-
balistů, kteří polykají ty tolik potřebné 
kilometry, které jim pomohou získat 
jarní body, tak to bohužel pryč není, 
přestože by se to mohlo někomu zdát. 
Důvodů, proč tomu tak není, je hned 
několik.

Povídejte.
Prvním důvodem, a současně pro-

blémem, bývá osoba trenéra, který 
takto v zimě trénoval vždy, a párkrát 
se mu to vyplatilo. Navíc je dotyčný 
trenér přesvědčen o tom, že se to tak 
prostě má dělat, protože to takhle dě-
lají všichni, a kdyby nepřišel úspěch, 
tak je to z toho důvodu, že hráči nema-
jí ze zimy naběháno a on to přece ří-
kal. Druhým důvodem je pohodlnost. 
Není třeba nic vymýšlet, hráčům je 

dlouhodobě vštěpováno, a sami jsou 
o tom vnitřně přesvědčení, že v zimě 
se přece jenom běhá, a není složité je 
utvrdit v tom, že musí pět, deset nebo 
dvacet koleček odběhat. Třetím důvo-
dem, proč trenéři stále volí tento mo-
del zimní přípravy, jsou média. Ta nás 
od počátku ledna zasypou informace-
mi o tom, jak prvoligové týmy vyjely 
na kondiční soustředění, kde hráči bě-
hají a dřou na krev. Podle těchto zpráv 
to vypadá tak, že když to dělají ligisté, 
bez ohledu na to, jestli tomu tak je či 
nikoliv, tak to bude asi jediná správná 
cesta.

Jsou ještě nějaké další důvody?
Posledním důležitým důvodem je 

ekonomika klubu, protože je vždy 
pro trenéra nebo vedení jednodušší 
říct, že hrací plocha jedenkrát týdně 
v době zimní přípravy stačí a zbytek 
tréninkových jednotek se bude běhat 

na ovále nebo v lese. Ušetří se a běhat 
je přece potřeba. Věřím tomu, že po-
kud ne se všemi, tak minimálně s ně-
kterým z těchto argumentů se setkal 
každý z nás. 

Podle vás by se tedy běhat ne-
mělo?

Důležité je položit si otázku: Co je 
cílem tréninku? Pokud budeme ho-
vořit o starších věkových kategoriích 
u mládeže a dospělých, tak většina 
z nás se shodne na tom, že hlavním 
cílem je připravit hráče na mistrovská 
utkání. Pak je třeba si říci, jaké chce-
me mít hráče ve svém týmu. Chceme 
fotbalisty, kteří budou rychlí, výbušní, 
energičtí a silní. Proč tedy hráčům 
ordinovat dlouhé vytrvalostní běhy, 
které jsou zabezpečovány aerobním 
(oxidativním) metabolismem, když 
herní výkon fotbalisty se skládá ze 
střídavého zatížení, ve kterém se ob-

jevují sprinty, výskoky, souboje, ve-
dení míče, střelba a také odpočinek? 
Je třeba si uvědomit, že u sportovních, 
her jako je fotbal, prakticky nemusíte 
trénovat aerobně.

Jak se tedy podle vás má tréno-
vat?

V důsledku předchozího tvrzení je 
třeba se v zimní přípravě zaměřit, bez 
ohledu na výkonnostní úroveň hráčů 
a týmu, který trénujete, na intervalo-
vé, velmi intenzivní (anaerobní) za-
těžování, včetně zotavných intervalů. 
V jedné krátké větě by to znělo násle-
dovně: Všechno se svými hráči prová-
dějte ve vysokém tempu a v krátkých 
intervalech. Zvýšíte tak u fotbalistů 
specifickou fotbalovou vytrvalost.

To bychom měli běhání. Jak  
„jinak“ se dá pojmout zimní pří-
prava?

Je třeba si uvědomit, že kondiční vý-
kon neobsahuje čtyři oddělené složky: 
vytrvalost, sílu, rychlost a koordinaci 
s obratností, ale tyto složky jsou pro-
vázané a není žádoucí je v tréninko-
vém procesu striktně oddělovat. Proto 
neexistuje důvod tvrdit, že v lednu je 
třeba pouze běhat, aby si hráči vytvoři-
li pomyslný vytrvalostní základ. Z to-
hoto důvodu jsem zastáncem toho, aby 
se hráči na svůj herní i kondiční výkon 
připravovali v maximální možné míře 
na hrací ploše, specifickým způsobem, 
tedy s míčem. Myslím si, že trenér by 
neměl podlehnout zažitým stereoty-
pům, měl by potlačit přirozenou poho-
dlnost a investovat svůj čas a energii 
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V seriálu měsíčníku PFSpeciál se na této dvoustraně pravidelně řeší základní témata, která 
by měla zajímat trenéry v klubech na všech výkonnostních úrovních. Po radách, které se tý-
kaly toho, jak si naplánovat zimní přípravu, se další otázky zaměřují na „trochu jinou“ náplň 
období, kdy hráči nabírají fyzičku. Odpovídá na ně trenér JIŘÍ FORMÁNEK (na snímku), 
provozovatel stránek www.trenink.com.

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

ZIMNÍ PŘÍPRAVA 
TROCHU JINAK
TEXT: Radim Trusina / FOTO: archiv

DALšÍ DÍL SERIáLu PRAŽSKéHO FOTbALOVéHO SPECIáLu

Na squashi se stoprocentně zapotí 
i fotbalisté.



přípravě pestrého a promyšleného 
programu. Proto je vhodné do zimní 
přípravy zařadit několik nespecific-
kých tréninkových jednotek v jiném 
prostředí, než je hrací plocha.

Je tím myšlen například spinning 
nebo aerobik?

Spinning samozřejmě, často ho za-
řazuji a podle rozhovorů s dalšími tre-
néry nejsem sám. V případě aerobiku 
jsem pesimista, dnes už ho nezařazuji, 
protože jsem si prakticky ověřil, že 
motorická paměť mužů je výrazně niž-
ší než u žen. Z toho důvodu klesá i mo-
tivace hráčů při této tréninkové jednot-
ce. Těch možností je ale víc, jmenoval 
bych například squash a badminton, 
box, bosu nebo třeba jumping.

V čem je výhoda těchto doplňko-
vých aktivit?

Spinning patří mezi aerobní cviče-
ní, tedy podobně jako běh, ale s mini-
málním rizikem zranění, tak jak tomu 
může být v případě běhu na nerovném 
nebo namrzlém terénu. Spinning je 
nenáročný na koordinaci pohybu 
u hráčů, prakticky nezatěžuje kloub-
ní systém, což je vhodné pro hráče 
v případě pozápasového regenerační-
ho tréninku. Squash i badminton jsou 
hry, kde je kolísavé (střídavé) zatížení, 
intenzita je střední až submaximální, 
délka jedné výměny je 15–25 vteřin. 
Pro hráče je zápas náročný i po psy-
chické stránce – musí mít schopnost 
koncentrovat se, naučit se předvídat 
vývoj hry, zlepšuje se periferní vidění 
a prostorová orientace.

Co třeba box?
Největším přínosem boxu je, že si 

hráči vyzkouší, jaké to je stát tváří 
v tvář soupeři. Při boxu jsou pohyby 
prováděny při vysoké intenzitě zatí-
žení. Hráči rozvíjejí reakční rychlost, 

výbušnou sílu, rovnováhu a koordi-
naci pohybu. Pak je tady třeba bosu, 
to je určeno pro různé druhy balanč-
ních cvičení. Cílem cvičení s bosu je, 
aby bylo dosaženo rovnováhy mezi 
svalovými systémy. Další podoba ae-
robního cvičení je jumping, jedná se 
o různě náročné kombinace rychlých 
a pomalých poskoků, dynamických 
sprintů i silových prvků na minitram-

políně. Významná část cvičení je za-
měřena na balanční prvky.

Nemůžou tyhle aktivity v něčem 
uškodit?

Obecně platí, že všeho moc škodí. 
Proto by měly převažovat tréninkové 
jednotky na hrací ploše, které mají 
herní, tedy specifické zaměření. Při 
provozování těchto aktivit v trénin-
kovém procesu hrozí určitě riziko zra-

nění, protože hráči nemusí mít s hrou 
nebo se cvičením zkušenosti a správné 
návyky. Lze ho ale eliminovat zkuše-
ným instruktorem. 

Jaký je optimální počet „odliš-
ných“ tréninkových jednotek toho-
to typu?

Rozumné je naplánovat jednu ne-
specifickou tréninkovou jednotku 
v týdenním mikrocyklu. V případě, 
že připravujete program na soustředě-
ní, kde budete mít více tréninkových 
jednotek denně, tak doporučuji zařadit 
tuto jednotku jedenkrát za den.

Můžou tyhle aktivity zařadit týmy 
na všech výkonnostních úrovních?

Dost záleží na počtu tréninkových 
jednotek v průběhu týdenního mikro-
cyklu, ale jinak zařazení těchto jed-
notek týmům na všech úrovních nic 
nebrání.

Jak na ně reagují hráči?
Hráči obvykle přijímají tyto tré-

ninkové jednotky pozitivně, jedná se 
o vytržení ze stereotypu, možnost vy-
zkoušet si něco nového. Box, squash 
i badminton zvyšují mezi hráči soutě-
živost. Navíc všechny zmiňované ak-
tivity posilují psychiku a rozvíjejí psy-
chické složky herního výkonu, jako 
je například předvídavost, orientaci 
v prostoru, periferní vidění, schopnost 
soustředit se a koncentrovat.

Jak se tyhle aktivity dají zkombi-
novat s klasickým běháním? Může-
te to vyjádřit v procentech?

Klasické aerobní běhaní bez míče 
v terénu, jako prostředek rozvoje vy-
trvalosti, nepoužívám vůbec. Když 
jsem postaven před otázku, kde to 
mám vyjádřit procentuálně, tak běhání 
by v mém případě, pouze za určitých 
podmínek, mohlo dostat maximálně 
deset procent.
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Spinning má hodně přátel  
(i nepřátel), ale je účinný.

Začátky na bosu bývají komické…

Badminton získává v poslední době 
na oblíbenosti. Postavit se soupeři, i o tom je box.



FOTO MĚSÍCE

Au, TAM nE!
Usilovné bránění hráče Újezdu nad Lesy před atakem člena rezervy Viktorie Žižkov. 
Zachycený moment potvrzuje, že fotbal nepřináší jen radost a požitek, ale sem tam 
i nějakou bolest a (ne)chtěné útoky na choulostivá místa.

FOCEnO: během 15. kola přeboru Újezd nad Lesy – FK Viktoria Žižkov B.  
Hráno na UMT Satalice.
AuTOR: Ondřej Hanuš

nOVý ATRAKTIVnÍ 
wEb PFS

Aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě  
a kompletní archiv Speciálu najdete na internetových 
stránkách

www.fotbalpraha.cz
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