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Vážení přátelé,

 dovolte, abych vás znovu na tomto místě pozdravil a popřál do roku 2012 hodně úspěchů 
nejen na fotbalovém trávníku.

Také v zimní přestávce je o Pražském fotbalovém svazu slyšet. PFS ve spolupráci s Asociací škol-
ních sportovních klubů ČR pořádá druhý ročník největšího halového fotbalového turnaje pro žáky 
I. a II. tříd základních škol v Praze – Dětský fotbalový pohár. Naším cílem je přilákat k fotbalu 
a ke sportu obecně chlapce a dívky od 6 do 8 let. V tomto věku by sport měl být pro děti především 
zábavou, tak k tomu i přistupujeme. Jsme rádi, že se nám daří fotbalem oslovit stovky dětí, je to 
ta nejlepší reklama pro fotbal. Žádný jiný obdobný fotbalový turnaj pro tuto věkovou kategorii 
v Praze dosud neexistuje.

S mládeží je spojen i další projekt, který rozjíždí PFS. Jedná se o projekt bezpečných branek. Vy-
psali jsme veřejnou zakázku, chceme, aby celá akce byla co nejvíce transparentní. Ochrana zdraví 
mladých fotbalistů je na prvním místě a již během jara začneme s realizací tohoto projektu.

Snažíme se během celého roku připravovat stále další aktivity a zajímavé akce pro členy PFS, aby 
byl fotbal opravdu zábavou. Přeji vám pevné nervy, hodně trpělivosti a pochopení vašeho okolí pro 
práci, kterou děláte.

Ing. Dušan Svoboda
předseda PFS

POD PALBOU STR. 6
ROZHODČÍ JIŘÍ KLÍČMAN

ZAJÍMAVOST STR. 16 - 17
H. MĚCHOLUPY V NOVÉM

JAK ŽIJE STR. 14 - 15
PETR GABRIEL

TÉMA STR. 8 - 11 
POLITICI A FOTBAL

HISTORIE STR. 12 - 13
STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR

TRÉNINK STR. 24 - 25
KDYŽ JE SLABÁ DOCHÁZKA…

Foto na obálce: Ondřej Procházka

FOTO MĚSÍCE STR. 28
WEB PFS

STR. 2 - 5 STR. 18 - 19 STR. 22 - 23

EDITORIAL

KLUB STR. 20 - 21
TJ SOKOL NEBUŠICE

EXTRA STR. 26 - 27
JÍZDNÍ ŘÁD PŘEBORU NA JAŘE



Praha se může pochlubit nejlep-
ším střelcem od třetí ligy po krajské 
přebory z celé republiky. Na podzim 
v těchto soutěžích nikdo nenasázel 
víc gólů než MARIN GLASNOVIČ. 
Útočník, který se narodil v Chor-
vatsku, zvládl dát za Motorlet 24 
gólů! Dvě třetiny v přeboru za béč-
ko, třetinu za divizní A-tým. Ještě 
v létě ho registrovali jen fanoušci ji-
nonického klubu a pár znalců praž-
ského fotbalu. Teď o jeho kvalitách 
ví celé Česko.

Co udělal skvělý podzim v Mo-
torletu s vaším sebevědomím?

Když člověk dává góly, tak sebevě-
domí postupně stoupá výš a výš. Teď 
si víc věřím, to je samozřejmé. Cítím 
se skvěle. Věřil jsem si už dřív, ale teď 
to má stoupající tendenci, na druhou 
stranu zase nic přehnaného. Útočník 
sebevědomí potřebuje, mně nechybí. 
Jen doufám, že v nastaveném trendu 
budu pokračovat.

Snil jste o tom, že byste mohl 

na přípravu dostat šanci v nějakém 
profesionálním klubu, ale nedočkal 
jste se. Prý jste byl blízko zkoušce 
v Bohemians 1905. Je to pravda?

Ano, bylo to domluvené tak, že 
bych měl nastoupit do přípravy s Bo-
hemkou. Strašně jsem se těšil, že do-
stanu šanci se ukázat. Jenže den před-
tím, než jsem měl na Bohemku jít, mi 
volali, že bych měl trénovat s béč-
kem. Na áčko by to prý ještě nebylo, 
možná bych někdy mohl jít na lavičku 
– kdybych dával v béčku góly. Trenéři 
se na béčko chodí dívat, to je pravda, 
ale zdálo se mi, že tahle varianta pro 
mě není ta ideální.

Jak to dopadlo?
Do přípravy na Bohemku jsem 

nešel. Její béčko hraje divizi, je v ní 
o skóre předposlední, to mi nedávalo 
smysl. V takovém případě by pro mě 
bylo lepší zůstat v Motorletu. Do toho 
se ale ozval třetiligový Písek. Je tam 
trenér Busta, který vedl Bohemku 
v lize. Docela jsem se těšil, že bych 
si zahrál třetí ligu a mohl bych být 

víc na očích, ale po týdnu jsem tam 
skončil.

Proč?
Nebylo to tam pro mě. Zdá se mi, 

že Písek spíš potřeboval záložníky 
než útočníky.

Nečekal jste víc?
Přiznávám, že čekal. Podzim se 

mi opravdu vydařil, dal jsem 24 gólů 
a doufal, že se ozvou kluby z vyšších 
soutěží, ale nestalo se. Přál jsem si, 
aby zavolal třeba nějaký druholigový 
klub, pak by záleželo na mně, jestli se 
prosadím. Musím makat dál a věřit, že 
se někdy dočkám.

Vy máte od podzimu také ma-
nažera, který patří do velké srbské 
agentury. To si vás našel sám?

Byla to úplná náhoda. Máma se 
zná s paní ze Srbska, jejíž manžel má 
kontakt na toho fotbalového manaže-
ra. Viděl mě a nabídl mi smlouvu. Ta 
agentura zastupuje třeba Krasiče z Ju-
ventusu nebo Ivanoviče z Chelsea.

A on vám žádnou zkoušku nedo-
mluvil?

On spíš hledá možnosti v zahrani-
čí. Jenže je to těžké. Je sice hezké, že 
jsem dal tolik gólů, ale hrál jsem je-
nom divizi, což je čtvrtá nejvyšší sou-
těž. Toho se hodně lidí bojí, jak bych 
zvládl ten skok.

Ať už budete hrát kdekoliv, na-
stavil jste laťku hodně vysoko. Ne-
máte z toho obavy?

Laťka je opravdu hodně nahoře, ale 
počítám s tím, že budu muset na jaře 
dokazovat, že góly umím dávat. Jsem 
na to připravený. Na konci sezony 
bych byl spokojený, kdybych měl 
na jaře průměr gólu na zápas. A taky 
mám pořád šanci vyhrát v soutěži 
Sportu, který sleduje nejlepší střelce 
amatérských soutěží. To mě láká.

Vy zase pozorně sledujete Cris-
tiana Ronalda z Realu Madrid. On 
je váš fotbalový vzor, ale v gólech 
za vámi pořád zaostává...

Jo, měl teď 23 ligových gólů, takže 
jsem pořád nepatrně před ním. (směje 
se) Ale španělská liga a divize s pře-
borem, to je trochu rozdíl. Na druhou 
stranu Ronalda opravdu sleduju a těší 
mě, že o fous vedu. (usmívá se)

V čem se Ronaldovi podobáte?
Netroufám si srovnávat se s tako-

vým hráčem. Ale kdybych měl vybrat 
jednu věc, tak řeknu, že v hlavičkách. 
Myslím, že ve vzduchu jsem silný, dá-
vám hlavou dost gólů, daří se mi také 
vyhrávat souboje. Jinak bych řekl, že 
jsem docela rychlý, ale v tomhle se 
s Ronaldem asi nemůžu měřit, když 
ho vidím, tak budu určitě pomalejší.

ROZHOVOR
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Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

ROZHOVOR S CHORVATSKÝM ÚTOČNÍKEM MARINEM GLASNOVIČEM, 

KTERÝ NA PODZIM STŘELECKY ŘÁDIL V DRESU MOTORLETU
TEXT: Radim Trusina / FOTO: Ondřej Procházka

DOUFAL JSEM, ŽE  
SE PROSTŘÍLÍM VÝŠ

Předvést sebevědomý výraz nedělá 
kanonýrovi Glasnovičovi problém.



Po vzoru Ronalda jste v tréninku 
zkoušel střílet míče na branku, aniž 
byste je viděl. Jak takové cvičení 
probíhá?

Měl jsem na očích začerněné brýle, 
dal jsem si míč na velké vápno, pak 
jsem se snažil pamatovat si, kde stojí, 
a trefovat se přesně k tyčím.

To jde?
Bylo to docela obtížné, hlavně 

na začátku, než jsem to dostal do pa-
měti a postavení míče si zafixoval.

Proč se takové cvičení dělá?

Přišel s tím můj psycholog, chtěl 
mi tím ukázat, že se nemusím dívat 
na míč, abych vystřelil. To se vám 
v zápase hodí. Dalo mi to hodně, na-
kopal jsem takhle tisíce pokusů. Teď 
jsem to v tréninku delší dobu nedělal, 
ale je možné, že se k podobným vě-
cem ještě vrátím.

Fotbalu obětujete hodně, v pod-
statě se věnujete jenom jemu. By-
dlíte u rodičů, dopoledne chodíte 
trénovat sám, odpoledne s klubem. 
Máte režim jako profesionál. Jak 

se donutíte, abyste ráno vyrazil 
na hřiště?

Občas je to těžké, stane se, že ne-
mám náladu. Sebrat se po snídani a jít 
trénovat, to je někdy pěkná otrava. 
Kdybych měl parťáka, tak bych šel 
hned, přinutit se sám, to je obtížnější. 
Záleží na tom, jak se vyspím.

Chodíte sám trénovat každý 
den?

To zase ne. Třeba teď v zimní pří-
pravě skoro vůbec, tady mi stačí tré-
ninky v klubu. Ve volnu jsem chodil 
spíš s tátou na různé fotbálky, aby 
toho nebylo moc. Individuální trénin-
ky jsou až během sezony.

Kdo vám vymýšlí jejich náplň?
Já sám. Nejsou to žádné běžec-

ké tréninky. Pracuju jen na tom, co 
mi chybí. Třeba mi moc nešlo zpra-
cování, tak jsem na něm hodně dě-
lal. Vykopl jsem si míč do vzduchu 
a zpracovával ho do běhu, ve stoje, 
do strany... Už cítím, že je to lepší, 
že jsem trochu jistější. Taky jsem se 
zaměřil na kličky: představím si před 
sebou protihráče a zkouším si je. Je 
to hodně o nějakých technických ne-
dostatcích, občas si dám i nějakou 
dynamiku, protože start je ohromně 
důležitý. Jsem na hřišti tak 45 až 60 
minut, to stačí.

Pomáhá vám to hodně?
Když člověk trénuje každý den, tak 

by neměl být horší. (usmívá se) Čím 
déle a častěji chodím, tím víc se to 
lepší. Cítím to.

Vy jste podle vlastních slov v po-
sledních letech moc neřešil životo-
správu, fotbal jste nebral vážně. Ale 
pak jste se do něj opřel a hned jste 
nasázel 24 gólů za půl roku. Můžete 
být vzor pro mladé hráče v tom, že 
když se poctivě pracuje, výsledek se 
časem dostaví?

Změnil jsem opravdu celkový pří-
stup k fotbalu: jídelníček, spánkový 
režim, taky už nejsem na hřišti tak 
impulzivní jako dřív. Snažím se sou-
středit jen na hru. Nikdy jsem nedal 
v sezoně víc než 20 gólů, teď jsem to 
stihl už za podzim. Někteří lidé, kteří 
mě znají dlouho, docela koukali.

Prozraďte, v čem je tedy kouz-
lo, aby se z vás stal dobrý a gólový 
útočník?

Stačí se dívat na televizi. Všichni 
ti dobří hráči, kteří se probojovali 
do top týmů, se tam dostali díky prá-
ci. Není to prázdná fráze, bez toho to 
prostě nejde. Člověk musí pracovat, 
i když se mu třeba nechce, já to znám. 
Podívejte se na Böhma. Hrál za Zápy, 
myl nádobí v Anglii, jenže ho to neba-
vilo. Vrátil se do Česka, vrhl se na fot-
bal, na podzim se prosadil na Žižko-
vě, teď si ho vybrala Slavia. Já jsem 
si před časem řekl, že to ještě zkusím 
taky. Makám na sobě, nepiju alkohol, 
chodím brzo spát. Rozdíl na hřišti je 
znát. Když budu někoho inspirovat, 
tak jenom dobře.

Pomohl vám také sportovní psy-
cholog. Jak často k němu chodíte?

To je různé, chodím k němu občas 
na schůzky nebo je na telefonu, když 
potřebuju.
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Techniku Marin piluje často.  
Žonglování vsedě? Maličkost!

KDO JE MARIN GLASNOVIČ

 narodil se 15. 6. 1990 v Chorvatsku, 
v autě má chorvatské vlaječky a poslou-
chá  tamní  hudbu. Cítí  se  být  ale  napůl 
Čechem, odmalička žije v Praze. „Doma 
ale mluvíme chorvatsky. V zápase obou 
reprezentací bych byl neutrální,“ říká

  na  podzim  dal  za  Motorlet  24  gólů! 
Nasázel  jich 16 v pražském přeboru,  8 

přidal za divizní áčko. Působil i v mlá-
dežnických týmech Sparty, před sezonou 
byl na jednodenních testech ve Viktorii 
Žižkov

  vystudoval Uhrinovu českou fotbalovou 
akademii, s maturitou rovnou získal tre-
nérskou B-licenci

  obdivuje Cristiana Ronalda a Neymara



Jak takové sezení probíhá?
Povídáme si o všem možném, 

o fotbale, fotbalové psychice, o běž-
ných věcech ze života. Dřív jsem si 
vedl na jeho doporučení deník, ale 
pak jsem s tím přestal. Teď mi zase 
říkal, že bych si ho měl zavést. Když 
si pak člověk otevře sešit se zápiska-
mi, tak se může podívat, co kdy přes-
ně dělal, jak se postupně zlepšoval, 
co k tomu vedlo. Určitě to má něco 
do sebe. Píšu si tam, jak jsem vstal 
z postele, od toho se všechno odvíjí. 
Vstávání si oznámkuju jako ve škole 
od jedničky po pětku. Pak se zapisují 
věci z tréninku, pocity. Když si to pak 
člověk s odstupem čte, měl by deník 
ukázat, jestli za tu dobu, co si ho vede, 
ve fotbale pokročil nebo ne.

Váš psycholog tvrdí, že by vaše 
norma v přeboru měla být čtyři 
góly na zápas. Není to přehnané?

Takhle se to může zdát, ale v zá-
pase si člověk může ty čtyři šance 
klidně vytvořit. Pak už záleží jenom 
na něm, jak s nimi naloží. Kdybych 
dal všechny své šance, tak můžu mít 
čtyři góly v každém utkání. Tak to asi 
pan doktor myslel. Není to nemožné, 
třeba Meteoru B jsem dal gólů pět, ale 
opakovat to každý zápas? To by bylo 
strašně těžké.

Nejste nervózní, jestli se vám 
bude dařit střelecky i na jaře? Pře-
ce jen jste měl teď delší herní pau-
zu.

Už jsem říkal, že jsem přes Vánoce 
chodil s tátou na fotbálky, kde jsem 
góly dával pořád, zůstalo to ve mně, 
takže jsem klidný. (směje se) Bylo 
volno, věnoval jsem se kamarádům, 
odpočinul jsem si, na jaro se těším.

Jste původem Chorvat, jak pro-
žíváte Vánoce?

Vánoce slavíme úplně stejně jako 
Češi, jen máme trochu jiné zvyky, co 
se týče jídla, takže tam velký rozdíl 
není.

Dostal jste nějaký fotbalový dá-
rek?

To ne. Já hlavně věřím, že mým 
dárkem do nového roku bude, že se 
mi i nadále bude dařit střílet góly. To 
by byl ten nejhezčí dárek, kdyby mi to 
dál pálilo jako na podzim.
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KDE BUDE HRÁT NA JAŘE?

Svými góly roztočil zájem o svou oso-
bu: v lednu se o Marinu Glasnovičovi 
mluvilo  v  souvislosti  s  Bohemians 
1905,  byl  na  testech  ve  třetiligovém 
Písku,  ale  z  obou  variant  sešlo.  Vy-
ptávaly  se na něj  týmy ze druhé slo-
venské  ligy, dokonce odmítl nabídku 
Mostaru, mužstva z první ligy v Bos-
ně  a  Hercegovině.  „Shodli jsme se 
s tátou, že by byl velký risk jít do Bos-
ny, bude lepší, když zůstanu v Česku,“ 
říká Glasnovič. Ve druhé půlce ledna, 
v době uzávěrky PFSpeciálu,  se vrá-
til  do  mateřského  Motorletu,  kde  se 
zapojil do přípravy, ale po pár dnech 
skončil a šel to zkusit do třetiligových 
Ovčár.

Na jaro je připravený: chtěl by dávat 
v průměru aspoň gól na zápas.



Stihl jste se ve volnu vůbec 
za první polovinu sezony nějak od-
měnit? Povolil jste třeba v přísné 
životosprávě?

O svátcích povolí asi každý, takže 
trochu jo, ale jinak jsem se snažil jet 
v nastaveném tempu. Nic jsem ale 
neoslavoval, jestli narážíte na tohle. 
Na to je čas. Ještě před dvěma roky by 
šel starý Marin Glasnovič slavit, ale 
tenhle nový ne. (usmívá se) Taky jsem 
přišel do klubu a první, co jsem sly-
šel, bylo: „Hele, co tady děláš, když 
tak dbáš na tu svoji životosprávu?“ 
Lidi si v tomhle směru ze mě dělají 
legraci, ale taky mi psali a gratulovali 
ke všem těm gólům.

Takže jste ve svém okolí díky gó-
lům populárnější?

To nevím, ale každý si gólů všim-
ne. Zprávy se dneska šíří rychle. Když 
o mně vyšel velký článek ve Sportu, 
už to není jen záležitost Prahy, ale ty 

noviny jsou v celé republice. Kluci 
v Motorletu mi to taky připomínali.

Už rozdáváte podpisy?
Ne, to ne. Vlastně jo, gólman 

v Motorletu za mnou přišel právě 
s tím článkem v novinách, abych mu 
ho podepsal. Ale to byla jen sranda.

Na počátku vašich střeleckých 
úspěchů stály góly v pražském pře-
boru. Tahle soutěž se mi zdá ideální 
v tom, že v ní na sebe dobrý hráč 
může výrazně upozornit. Souhla- 
síte?

Určitě, přebor je v tomhle směru 
naprosto ideální soutěž. Pokud v ní je 
nějaký opravdu dobrý hráč a povede 
se mu dát třeba pět gólů jako mně, 
což se vám už výš asi nepodaří, tak 
na sebe upozorníte, objeví se to v no-
vinách, všimnou si toho zástupci klu-
bů z vyšších soutěží a pak vás třeba 
sledují. Já nechci, aby pro mě byla 
divize konečná.

STRANA 5 / LISTOPAD 2011
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Prostředí na Aritmě dobře zná  
– chodí sem individuálně trénovat.

OČIMA OTCE…

„Marin  má  manažera,  ale  v  kontaktu 
s  ním  jsem  já,  aby měl  syn  čistou  hla-
vu  a  mohl  se  soustředit  jen  na  fotbal. 
V  tomhle  mu  chci  pomoct.  Prosil  jsem 
ho,  aby mi  nevolal  s  ničím,  co  nebude 
konkrétní. Když dáte na téhle úrovni 24 
gólů,  tak  to  lidé  z  fotbalového  prostře-
dí  zaregistrují,  externí  manažeři,  kteří 

pracují  pro  různé  zahraniční  kluby,  se 
o syna začali zajímat. Měli jsme nějaké 
kontakty  ze  Švýcarska  nebo Belgie,  ale 
pro ně je velký problém to, že Marin ko-
pal v Česku jen divizi. Bojí se toho pře-
chodu. Marin dal hodně gólů, ale kluby 
ho  nejsou  ochotné  vzít  ani  na  zkoušku, 
což nechápu.“



POD PALBOU
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Nové otázky, ale stejné poslání. 
Se zimním číslem Pražského fotba-
lového speciálu přinášíme obměnu, 
aby rubrika „pod palbou“ měla 
větší říz. Jako první odpovídá roz-
hodčí JIŘÍ KLÍČMAN.

Čím se živíte a jaké máte vzdě-
lání?

Vzdělání mám středoškolské, vy-
studoval jsem Střední průmyslovou 
školu dopravní, obor „zasilatelství“. 
Od ukončení studia pracuji v oblasti 
logistiky na pozici specialista zákaz-
nického servisu v oddělení námořní 
přepravy.

 
Co vás vedlo k tomu stát se roz-

hodčím a proč to vlastně děláte?
Jako aktivní hráč jsem k rozhod-

čím nikdy moc úctu neměl a z každé-
ho druhého utkání jsem odcházel se 
žlutou kartou za nesportovní chová-
ní. V žácích a v dorostu, jak to bývá, 
jste samozřejmě nejchytřejší na světě 
a všechno víte nejlépe. (usmívá se) 
V té době za mnou přišel pan Jiří 
Kolín, byl to člověk, kterého jsem si 
vážil a stále velmi vážím, a zeptal se 
mě, jestli bych si nechtěl udělat kurs 

rozhodčího, abych zjistil, jaké to je, 
stát na opačné straně fotbalu a dívat 
se na utkání trochu jiným pohledem. 
Jeho nabídku jsem přijal a rozhod-
ně nelituji, občas si myslím, že by si 
to měli vyzkoušet všichni, kteří se 

ve fotbale pohybují, aby zjistili, jaké 
to je. Tato činnost mě baví, člověk při-
jde na jiné myšlenky a občas se i za-
směje u některých vtipných výroků.

 
Jaké bylo vaše první utkání v roli 

rozhodčího a jak se vám povedlo?
Na své první utkání si pamatuji 

velmi dobře, bylo to na podzim roku 
2002. Byl jsem tenkrát delegován 
na utkání přípravek, nastoupila proti 
sobě mužstva Bohnic a Bohemians 
Praha. Zápas byl sehrán na škváře 
a dopadl výsledkem 2:6. „Povedl“ se 
mi natolik, že jsem chtěl s kariérou 
rozhodčího hned skončit. (směje se) 
Samotné utkání tak náročné nebylo, 
ale jaké přivítání v roli rozhodčího mi 
připravili rodiče těch dětí, na to oprav-
du nikdy nezapomenu…

 
Co říká vaše rodina na to, že jste 

rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas sprostě nadávají?

Rodina akceptuje a plně podporu-
je tento můj koníček. A že nám lidé 
nadávají? To nemusíte být rozhodčí, 
stačí vyjít na ulici a těch nadávek si 
někdy vyslechnete mnohem víc než 
na hřišti.

Máte nějaký rituál před utká-
ním? Jak se připravujete?

Žádný speciální rituál před utká-
ním nemám. Připravuji se jen tak, že 
po ukončení pracovního týdne se sou-
středím již jen na utkání, na která jsem 
delegovaný.

Stal se vám na hřišti nějaký tra-
pas?

Zatím bohu dík nestal, ale počítám 
s tím, že se někdy v budoucnu stane.

Na jaká utkání se nejvíce těšíte? 
Baví vás například derby? 

Každé utkání má svoji zvláštnost 
a svůj náboj, rozhodně bych nerozli-
šoval utkání na klidná, pohodová atd. 
Z klidného utkání se během vteřiny 
může stát vyostřené a naopak, ale ur-
čitě mám radši utkání, na kterém se 
sejde spousta lidí a vytvoří výbornou 
sportovní atmosféru. V takových zá-
pasech si hráči nedovolí vypustit je-
diný souboj.

Kde mají nejlepší kantýnu, pivo 
a klobásu?

Nejlepší kantýna je taková, kde jsou 
před i po utkání příjemní lidé a kde 
panuje přátelská atmosféra. Klobása 
je bezkonkurenčně nejlepší v Tipsport 
areně, kde hraje domácí utkání hoke-
jová Sparta, a pivo je nejlepší v Plzni, 
přímo u zdroje. (směje se)

Jiří chtěl vědět, jaké je být  
rozhodčím, a tak píská…

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!
ROZHODČÍ JIŘÍ KLÍČMAN V PRAVIDELNÉM DOTAZNÍKU SPECIÁLU
TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: Pavel Jiřík st. 

ČLOVĚK SE OBČAS  
I ZASMĚJE

Poprvé v roli sudího?  
Na podzim 2002.

INZERCE
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starosta MČ Praha 1

1. Předně je třeba poznamenat, že 
oproti minulým létům právě rok 2011 
byl co do počtu kvantity, kvality a růz-
norodosti organizovaných sportov-
ních aktivit výjimečný. V některých 
sportech, např. v malé kopané, sálové 
kopané (futsalu) a nohejbalu, se zrodi-
la tradice, která se odrazila v nárůstu 
startujících družstev i hráčů. Na zákla-
dě získaných zkušeností a poznatků 
účastníků akcí chceme nejžádanější 
akce rozvíjet a současně hledat a nabí-
zet občanům MČ Praha 1 další podnět-
né impulsy. Sportovní akce a aktivity 
organizované MČ Praha 1 byly ori-
entovány na nejširší okruh obyvatel, 
tedy na všechny věkové kategorie. 

2. Samozřejmě MČ Praha 1 vní-
má kopanou jako nejpopulárnější 
sport a v rámci svých materiálních 
a technických možností přispívá k je-

jímu rozvoji. Svědčí o tom i příprava  
1. mezinárodního žákovského turnaje 
v malé kopané „O pohár starosty MČ 
Praha 1“ v červnu 2012, na nějž jsou 
pozvána družstva z partnerských měst 
z Itálie, Francie, Maďarska, Rakous-
ka a Slovenska. Dále předpokládáme 
spoluorganizaci a účast družstva žáků 
na Mezinárodním turnaji v Mikulovi-
cích.

3. Nemáme vhodné fotbalové hři-
ště, které by splňovalo podmínky pro 
vrcholovou kopanou, proto fotbalové 
týmy máme jen amatérského charak-
teru.

4. Není kam viz. předešlá odpověď. 
Pokud ovšem pořádáme nějakou sálo-
vou kopanou a mám čas, tak se rád jdu 
podívat. 

5. Spolupracuji s klubem Bohe-
mians 1905, zejména v oblasti vý-

chovy mládeže, a tomuto klubu také 
fandím.

zástupce starosty MČ Praha 2

1. V loňském roce jsme navázali 
spolupráci s prvoligovým klubem FK 
Dukla Praha, zaměřenou na žáky zá-
kladních škol, u kterých je MČ zřizo-
vatelem. Smyslem spolupráce je, aby 
děti mohly trávit volný čas i aktivní 
přítomností na ligových zápasech 
Dukly a získaly tak poznatky, které by 
je u televize minuly.

2. Naše podpora sportu a fotbalu je 
soustředěna zejména do oblasti škol 
na rekonstrukce venkovních spor-
tovních areálů. Vzhledem k finanční 
náročnosti těchto akcí se snažíme zís-
kat pro konkrétní projekty i finanční 
podporu Magistrátu hl. města Prahy.

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

POLITICI A FOTBAL I.

PŘIPRAVIL: Lukáš Vrkoč / FOTO: Ondřej Hanuš a archiv

ZÁSTUPCI MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ODPOVÍDALI NA DOTAZNÍK  

PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU O PODPOŘE SPORTU

TÉMA

ING. OLDŘICH LOMECKÝ
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Starostové, starostky, místosta-
rostové nebo pověření zástupci prv-
ní poloviny pražských městských 
částí dostali pět otázek týkajících se 
podpory sportu a zejména fotbalu. 
Přečtěte si, kdo se může těšit přízni  
a podpoře úřadů nebo komu politici 
fandí.

1. Co jste udělali pro sport a fotbal 
v roce 2011? 

2. Co uděláte pro sport a fotbal 
v roce 2012? 

3. Máte přehled o fotbalových klu-
bech ve vaší MČ?

4. Chodíte ve vaši MČ na fotbal? 

5. Spolupracujete s konkrétními 
kluby, popřípadě jak? Kterému 
fandíte?

ING. JAN VANĚK



3. Pokud máte na mysli vyšší soutě-
že velké kopané, tak ano.

4. V bezprostředním sousedství 
Prahy 2 je několik příležitostí, kde je 
možné zhlédnout prvoligový fotbal. 
Osobně jsem byl několikrát na fotbale 
ve vršovickém Ďolíčku, na Viktorce 
Žižkov a na Slavii v Edenu. Zejmé-
na Eden s ohledem na skutečnost, že 
se jedná o nový stadion, nabízí velmi 
kvalitní zázemí pro fanoušky fotbalu. 
Z nižších soutěží jsem navštívil něko-
likrát zápasy FK Slavoj Vyšehrad.

 5. Jak jsem již uvedl, spolupra-
cujeme s FK Dukla Praha. Můj ob-
líbený klub je AC Sparta. Nicméně 
rád zhlédnu jakýkoliv kvalitní zápas. 
V naší lize předvádí pohlednou hru 
v poslední době především plzeňská 
Viktorka. Rád mám i zahraniční sou-
těže, jako je anglická Premier League. 
Proto mě mrzelo, že přímé přenosy 
z této soutěže téměř zmizely z nabíd-
ky komerčních televizí.

zástupce starosty MČ Praha 3

1. Jako každoročně i v tomto roce 
jsme podpořili grantově práci s mlá-
deží ve Viktorii Žižkov i dalších or-
ganizací, které o grantovou podporu 
v rámci volného času dětí a mládeže 
požádali. Při postupu Viktorie Žižkov 
do Gambrinus ligy jsme klubu poskyt-
li půjčku na vybudování vyhřívaného 
trávníku, který je jednou z nutných 
podmínek pro účast klubu v nejvyšší 
soutěži.

2. Jako každoročně podpoříme 
grantově práci s mládeží.

3. Ano, víme o nich.
4. Ano. V rámci časových možnos-

tí navštěvuji utkání Viktorie Žižkov 
v Gambrinus lize.

5. Nejužší spolupráce je s FK Vik-
toria Žižkov.

starosta MČ Praha 4
1. V rámci grantové politiky jsme 

v roce 2011 podpořili konkrétní fotba-
lové kluby v Praze 4 a jejich požadav-
ky částkou převyšující 400 tisíc korun. 
Jedná se například o klub FC Tempo 
Praha, FK Slavoj Vyšehrad nebo třeba 
ABC Braník. Dotace na nejrůznější 

sportovní aktivity budeme rozdělovat 
i v letošním roce.

2. V roce 2012 budou nepochybně 
největší sportovní akcí v Praze 4 „4 x 
4 letní hry Prahy 4“, které pořádáme 
jednou za dva roky. Letos půjde již 
o třetí ročník a fotbal je samozřejmě 
jednou z oblíbených disciplín tohoto 
sportovního klání, kterého se předloni 
zúčastnilo přes 5000 dětí. 

3. Ano, takový přehled máme. 
Mnoho žáků našich základních škol 
za jednotlivé kluby hraje, představite-
lé radnice jsou často přizváni k účasti 
na slavnostní předávání cen vítězům 
fotbalových turnajů. Přehled si utváří-
me také v souvislosti s naší grantovou 
politikou, kdy fotbalové kluby žádají 
o dotace nebo další formy spolupráce.

4. Na fotbal chodím spíš výjimeč-
ně. Občas ale přijmu nabídku aktivně 
se zúčastnit nějaké fotbalové exhibice 
a s chutí si fotbal zahraji.

5. Užší spolupráce je navázána na-
příklad s FC Tempo Praha, FK Slavoj 
Vyšehrad, ABC Braník, FK Slavoj 
Podolí nebo třeba FK Praha Kačerov. 
Uvedené kluby podporujeme z gran-
tů, udělujeme např. záštity nad jejich 
sportovními akcemi a podobně. Fan-

dím samozřejmě všem klubům z Pra-
hy 4, nemohu říci, že bych některému 
držel palce více a jinému méně.

starosta MČ Praha 5

1. MČ Praha 5 podporuje sportov-
ní aktivity na území Prahy 5 formou 
grantů, v roce 2011 městská část pod-
pořila 43 projektů z celkem 54 poda-
ných žádostí. Grant obdržely např. 
tyto fotbalové a sportovní kluby: FK 
Zlíchov 1914: zajištění ligových týmů 
žen; SK Čechie Smíchov: provoz are-
álu, vybavení hřiště a hráčů; SK Če-
chie Smíchov: pořádání fotbalových 
turnajů dětí a mládeže; SK Motorlet: 
Gothia cup TJ Sokol Smíchov.

2. V roce 2012 budou rovněž vy-
psány granty na podporu sportovní 
činnosti, a to v odboru školství, kultu-
ry a sportu. Vzhledem k tomu, že MČ 
Praha 5 ještě nemá schválený rozpočet 
na letošní rok, nevíme přesnou částku 
přidělenou na tyto granty. Nicméně je 
v zájmu starosty MUDr. Radka Klímy 
sportovní kluby i nadále podporovat 
formou grantů či jednotlivých záštit.

3. Ano.

4. V loňském roce se starosta účast-
nil např. turnaje v minikopané poli-
cejních sborů v areálu Motorletu či 
amatérského mistrovství ČR v plážo-
vé kopané na Císařské louce a plážové 
kopané pro žáky základních škol Mc-
Donald's Beach cupu.

5. Nezodpovězeno (pozn. – red.)

starostka MČ Praha 6
1. Do sportu a volnočasových ak-

tivit bylo investováno 5 365 000 Kč, 
a to formou grantových příspěvků 
klubům, jednotám, sokolským organi-
zacím i jednotlivcům. Dále také pří-
mým financováním tradičních spor-
tovních akcí, jako jsou např. žákovské 
fotbalové turnaje (TJ Aritma, Dukla 
Praha), nohejbalová liga žáků a do-
rostu (SK Kotlářka), celoroční pohár 
Prahy 6 všech základních škol, tradič-
ní cyklistický závod Pražská padesát-
ka za účasti 1500 závodníků a další. 
Ojedinělým příspěvkem na území 
hlavního města Prahy i v celé ČR je 
tzv. podpora činnosti sportující mlá-
deže. Jedná se o částečné vyrovnání 
propadu finančních příspěvků, kte-
ré v minulých letech na sport cestou 

Mgr. JIŘÍ MATUŠEK

MUDr. RADEK KLÍMA

ING. MARIE KOUSALÍKOVÁ

ING. PAVEL HORÁLEK
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ČSTV poskytovala společnost Sazka. 
MČ Praha 6 tak podle jednoduchého 
klíče rozdělila v roce 2011 celkem 
dva miliony Kč všem registrovaným 
sportovcům do 18 let. Podporujeme 
též významné sportovce a kluby, kte-
ré dosáhly umístění do třetího místa 
ve svých soutěžích. Jsme hrdí na to, 
že reprezentují Prahu 6 i za jejími hra-
nicemi. V uplynulých letech MČ Pra-
ha 6 spolufinancovala umělé trávníky 
např. na Aritmě či na Tatranu Stře-
šovice, dále také rekonstrukci šaten 
a zázemí dalších fotbalových klubů. 
U každé ze základních škol na území 
MČ Praha 6 je rovněž víceúčelové 
sportovní hřiště s umělým povrchem, 
které může využívat i veřejnost.

2. V letošním roce chceme zachovat 
všechny podporované akce a sportov-
ní turnaje pro děti a mládež, a to na-
vzdory sníženému rozpočtu MČ Pra-
ha 6. Po 20 000 Kč poskytneme opět 
na žákovské turnaje Aritmy a Dukly, 
1 200 000 Kč je vyčleněno na granty 
v oblasti sportu a volného času. Pří-
spěvek na činnost sportující mládeže 
je dokonce vyšší o půl milionu, jde 
celkem o 2 500 000 Kč.

3. Ano, fotbalové kluby působí-
cí na území MČ Praha 6 sledujeme 
a průběžně s nimi spolupracujeme. 
Především se jedná o mládežnické fot-
balové kategorie, ale velmi pyšní jsme 
na A-tým mužů pražské Dukly, která 
reprezentuje naši městskou část v nej-
vyšší fotbalové lize. Také připomí-
nám, že před více než 30 lety vznikla 
na území naší městské části Hanspaul-
ská liga v malé kopané, kterou dnes 
hraje několik set týmů.

4. Jako starostka MČ Praha 6 nej-
sem pravidelným divákem fotbalo-
vých zápasů, ale např. na první ligu, 
která se hraje na Dukle, jsem se sa-
mozřejmě byla podívat. Čeho se ale 
pravidelně zúčastňuji, to jsou turnaje 
mladších žáků a přípravek, kde s ra-
dostí předávám ocenění vítězným tý-
mům a hráčům.

5. Spolupracujeme např. s Duklou 
Praha, na jejíž domácí zápasy mají 
senioři s trvalým bydlištěm na Praze 
6 vstupné zdarma. Tradiční je také 
spolupráce s Tatranem Střešovice 
a Aritmou. S ostatními kluby spolu-

pracujeme průběžně formou, kterou 
jsem popsala v předchozích odpově-
dích. Nerada bych jmenovala jeden 
tým, kterému fandím. Všem klubům 
na území MČ Praha 6 přeji jen ty nej-
lepší výsledky.

starosta MČ Praha 7

1. MČ Praha 7 podporuje sportov-
ní organizace na svém území formou 
grantových programů i nárazových 
dotací a darů. V loňském roce tak bylo 
na sport vynaloženo 2,1 mil. Kč. AC 
Sparta Praha obdržela na pořádání 
sportovních akcí 1,1 mil. Kč, TJ Lo-
komotiva Praha (pod níž spadá fotba-
lový klub Loko Vltavín) na pronájem 
tělocvičen a hal, pořízení branek a sítí 
pro mládežnická družstva a rekultivaci 
travnatého hřiště celkem 127 000 Kč. 
Z dalších sportovních institucí jsme 
vloni podpořili mj. HC Sparta Praha, 
Tenisový klub Sparta Praha, AC Sparta 
Praha – florbal, TJ Sokol Praha VII či 
taneční a sportovní klub Silueta Praha. 

2. Pro letošní rok je zatím předčas-
né hovořit o konkrétní podpoře, neboť 
nás teprve čeká schvalování rozpočtu. 
Vzhledem ke snižování zdrojové zá-
kladny to nebude lehký úkol a ponese 
s sebou nutnost nezbytných úspor. Po-
kud to však bude jenom trochu mož-
né, budeme chtít v podpoře fotbalu 
i dalšího sportu na našem území určitě 
pokračovat.

3. V Praze 7 sídlí dva fotbalové 
kluby. AC Sparta Praha a třetiligový 
Loko Vltavín. Činnosti obou klubů si 
velice vážíme a v hojné míře s nimi 
spolupracujeme. Především díky 
Spartě, která je bezpochyby nejslav-
nějším českým fotbalovým klubem, se 
sedmá městská část pravidelně stává 
dějištěm řady prestižních tuzemských 
i mezinárodních zápasů, kterém sem 
přivádějí fotbalové příznivce z celé 
Evropy.

4. Pokud mi to časové vytížení 
dovolí, rád si na Letnou na Spartu 
i do Holešovic na „Lokádu“ zajdu.

5. MČ Praha 7 intenzivně spolu-
pracuje s oběma fotbalovými kluby. 
Na hřišti TJ Lokomotiva Praha po-
řádáme řadu mládežnických fotba-
lových turnajů a AC Sparta Praha se 
podílí na našich akcích pro veřejnost, 
jako je Den Prahy 7 či Den matek. Zá-
roveň v loňském roce sedmá městská 
část podepsala s oběma kluby (stej-
ně jako s HC Sparta Praha) smlouvu 
o partnerství. Vzhledem k tomu, že 
AC Sparta Praha a Loko Vltavín hrají 
jiné soutěže, nejsem nucen mezi nimi 
volit a mohu fandit oběma.

starosta MČ Praha 8
1. MČ Praha 8 podporuje sport, 

a to nejen fotbal, dlouhodobě a syste- 
maticky. V roce 2011 byla vybudo-
vána a modernizována další veřejná 
sportoviště a přímá finanční podpo-
ra jednotlivým sportovním oddílům 
a klubům putovala i prostřednictvím 
grantů určených na volný čas dětí 
a mládeže.

2. Plánujeme pokračovat v syste-
matické podpoře sportovních oddílů 
působících v Praze 8. Pokud bude 
v únoru schválen navrhovaný rozpo-
čet, vyhlášeno bude čtvrtým rokem 
po sobě grantové řízení na volný čas 
dětí a mládeže, do kterého se zcela 
jistě fotbalové kluby přihlásí. Navr-
hujeme rozdělit částku tři miliony ko-
run, která by měla klubům v současné 
těžké finanční době výrazně pomoci. 
Kromě toho budeme pokračovat v bu-
dování nových sportovišť i moderni-
zaci těch stávajících.

3. O fotbalových klubech v naší 
městské části samozřejmě přehled 
mám. Zde na osmičce jsem vyrůstal 

a bydlím tu dlouhé roky, takže jsem 
s místními kluby přišel nejednou 
do styku. Myslím si, že fotbal sem 
neodmyslitelně patří, vždyť libeňský 
FC Meteor Praha, sídlící vedle naše-
ho městského úřadu, existuje již přes 
110 let a je jedním z nejstarších v celé 
republice. V Kobylisích se pak díky 
Admiře Praha fotbal hraje také déle 
než jedno století a zapomenout ne-
smím na pány fotbalisty ze Slovanu 
Bohnice.

4. Dříve jsem chodil jistě častěji, 
ovšem dnes už v mém harmonogra-
mu na navštěvování stadionů mnoho 
času nenajdu. Na Slovan Bohnice 
to ale nemám z domu až tak daleko, 
takže se příležitostně na zápas s chutí 
podívám.

5. Kromě již popsané finanční pod-
pory organizujeme společně s oběma 
nejvýznamnějšími fotbalovými klu- 
by v Praze 8 několikrát ročně jedno-
denní nebo víkendové mládežnické 
turnaje, které podporujeme materiál-
ně. Samozřejmostí je naše mediální 
podpora nejen fotbalových klubů 
na našich internetových stránkách 
www.praha8.cz i v námi vydávaném 
měsíčníku OSMIČKA. Určitě fandím 
sportu na osmičce obecně a stejně tak 
každému fotbalovému klubu, který 
u nás tuto záslužnou činnost provo-
zuje.

zástupce starosty MČ Praha 9
1. Stejně jako každý rok jsme 

podpořili činnost sportovních klubů 
formou grantů, ve spolupráci s klu-
by jsme uspořádali několik mládež-
nických turnajů „O pohár starosty“. 
Došlo k rozšíření menšího travnatého 
hřiště na Pragovce. Na oslavu postu-
pu Pragovky jsme uspořádali zápas se 
seriálovým týmem Slavoj Houslice, 
který navštívilo téměř 800 diváků.

2. Kromě udržení stejné podpory 
jako v roce 2011 bychom rádi dotáh-
li realizaci nového zázemí SK Praga 
Vysočany, to chceme realizovat spolu 
s vítězem veřejné obchodní soutěže, 
který za investici obdrží sousední 
pozemek. Moderní zázemí, které by 
mělo nahradit nouzovou stavbu z po-
čátku 80. let, bude sloužit nejen fotba-
listům, ale i dalším sportovcům.

3. Samozřejmě. Na MČ Praha 9 
působí na Střízkově druholigoví Bo-
hemians Praha a druhotřídní FC Bo-
hemians v konkursu, dále jsou u nás 
Praga Vysočany, Spartak Hrdlořezy. 
Na Pragovce pak kvůli své složité si-
tuaci s hřištěm hrají fotbalisté Slavoje 
Hloubětín a v Hrdlořezech nový tým 
S.K. Kotva Vršovice 1895.

4. Pravidelně chodím na Pragov-
ku, které držím palce v boji o postup  
z 1. A třídy, a občas zajdu také na dru-
hou ligu.

5. Dost často pomáhám s řeše-
ním různých situací, pravidelně jsem 
v kontaktu s vedením Pragy a Bohe-
mians. Mou snahou je zejména, aby 
kluby na naší městské části ve všech 
kategoriích spolupracovaly ať už 
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formou hráčských hostování nebo 
výpomoci s hřišti. Fandím všem na-
šim klubům a v nejvyšší soutěži pak 
Slavii. Momentálně moc rád chodím 
na Pragovku, kde je dobrá atmosféra.

zastupitel za Desítku pro domácí
1. V roce 2011 zahájil na Praze 10 

svou činnost zastupitelský Výbor pro 
sport jako zcela nový orgán. Začátky 
nejsou nikdy jednoduché, můžeme 
však říci, že existence sportovního 
výboru znamenala větší podporu spor-
tovních aktivit na Praze 10 ze strany 
městské části. Podařilo se prosadit 
výrazné navýšení financí jdoucích 
do sportu ve formě grantů. Nad dal-
šími akcemi, jejichž organizátoři žá-
dali o spolupráci, převzala Praha 10 
záštitu.

2. Zvýšená podpora sportu ze stra-
ny Prahy 10 vešla mezi sportovními 
funkcionáři ve známost, a tak jsme 
pro rok 2012 zaznamenali další nárůst 
počtu žádostí o grant na provoz klu-
bů, zejména pak jejich mládežnických 
mužstev. I přesto, že rozpočet Pra-
hy 10 pro rok 2012 je napjatější než 
v minulých letech, budeme se snažit 
zachovat podporu sportovním klu-
bům minimálně na úrovni roku 2011. 
Dále bychom v letošním roce chtěli 
představit internetové stránky, kde by 
sportovní kluby mohly přinášet ak-
tuální informace o své činnosti, zvát 
na nábory mládeže apod. V neposled-
ní řadě bude mým úkolem pracovat 
na návratu Bohemky do Ďolíčku, aby 
tento tradiční stadion znovu ožil prvo-
ligovou kopanou.

3. Sám jsem ještě v nedávné době 
hrál aktivně fotbal za strašnický PSK 
Union, mám mezi fotbalisty spous-
tu kamarádů a známých. Takže si 
samozřejmě udržuji přehled o dění 
i v nižších patrech fotbalových soutě-
ží a v klubech na Praze 10 i mimo ni.

4. Snažím se chodit pravidelně 
na zápasy Bohemky, občas Slavie, rád 
také navštěvuji zápasy svého mateř-
ského klubu PSK Union. Na podzim 
2011 jsem si samozřejmě nenechal 
ujít zápasy Plzně v Lize mistrů, které 
se hrály ve vršovickém Edenu.

5. Nejvíce jsem ve styku s oběma 
prvoligovými kluby, ovšem dveře 
u nás nemá zavřené nikdo. Již přes 20 

let jsem fanouškem Bohemky, bedli-
vě také sleduji výsledky strašnického 
PSK.

starosta MČ Praha 11
1. Podpora sportu na městské části 

Praha 11 je jednou z priorit součas-
ného vedení. Spočívá zejména ve vy-
tváření podmínek pro organizovaný 
sport i pro sportovní vyžití veřejnosti. 
To znamená výstavba nových spor-
tovišť a regenerace těch stávajících. 
V tomto případě mohu jmenovat vý-
stavbu sportovně-relaxačního areálu 
Jedenáctka VS, nové horolezecké haly 
v Donovalské ulici, úpravu atletické-
ho hřiště při ZŠ Donovalská, práce 
na dokončení regenerace sportovního 
areálu Schulhoffova a další. Kromě 
toho se sportu dostává podpory pro-
střednictvím grantů. Částka, kterou 
jsme v loňském roce na sportovní 
granty vyčlenili, dosáhla výše tří mi-
lionů korun.

2. V letošním roce budou pokračo-
vat stavební práce v areálu Jedenáctka 
VS, kde vznikne multifunkční spor-
tovní hala, bazénová hala s 25metro-
vým bazénem a vodními prvky a část 
vybavená pro dětské plavání. Sportov-
ní činnost budeme i nadále podporovat 
prostřednictvím grantů, jejichž výši 
odsouhlasilo zastupitelstvo v částce 
2,67 milionu korun. Kromě toho bu-
deme pokračovat v projektu Atletika 
do škol, neboť atletiku považujeme 
za základ mnoha dalších sportovních 
aktivit, včetně fotbalu.

3. Samozřejmě že mám, a nejen 
o fotbalových. Pravidelně chodím 
na sportovní utkání různých oddílů, 
pro mnohé sportovní soutěže poskytu-
ji jako starosta rád záštitu, o niž jsem 
požádán. Se sportovci se setkávám 
při mnoha soutěžích a dalších příle-
žitostech. Především si vážím práce 
dobrovolných funkcionářů, kteří vě-
nují dětem svůj volný čas a snaží se 
je motivovat. Nesmírnou radost mám 
i z toho, že zájem o fotbal je na Již-
ním Městě tak značný, že se podařilo 
udělat úspěšný nábor i v mateřských 
školách.

4. Pokud mi to čas dovolí, navště-
vuji především dětské soutěže.

5. Spolupracujeme se všemi fotba-
lovými kluby, ať už je to TJ JM Cho-

dov, FC Háje nebo FK Dukla Jižní 
Město. Jak už jsem v úvodu zmínil, 
městská část může především vytvářet 
podmínky pro sportování, a to po ce-
lou dobu děláme. A komu fandím? 
Fandím sportu na Jižním Městě a li-
dem, kteří z něj dokážou mít radost, 

a také rodičům, kteří k němu dokážou 
vést své děti.

Mgr. PETR VOZOBULE

Mgr. DALIBOR MLEJNSKÝ

PŘÍŠTĚ:
Městské části hl. města 
Prahy 12–22
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Můžeme ještě dnes alespoň teore-
ticky objevit fotbalového fanouška, 
který byl svědkem prvního praž-
ského zápasu ve Středoevropském 
poháru? Kdyby tenkrát chodil tře-
ba jen do páté třídy, bylo mu letos 
už devadesát šest let. Čas letí jako 
spřežení, nad kterým práská bič, 
dávné pražské vavříny z kdysi tak 
prestižní a populární soutěže jsou 
pokryty prachem zapomnění. A ta-
ková to bývala sláva…

V památném premiérovém utkání 
v neděli 14. srpna 1927 na Spartě rudí 
vyklepli vídeňskou Admiru 5:1. Ne-
hrálo se ještě ani dvě minuty, když se 
hlediště poprvé rozbouřilo; autorem 
prvního gólu byl Evžen Veselý. Týden 
poté v protějším rohu pláně hostila 
Slavia budapešťský Ujpest a bylo to 
4:0.

Obě „S“ postoupila do semifinále, 
kde slávisté ztroskotali na druhém 
zástupci Rakouska, Rapidu; sparťané 
vyřadili se štěstím tehdy veleúspěšnou 
budapešťskou Hungarii (dnešní dru-
holigový MTK) a ve finále s Rapidem 
pomstili letenské sousedy. Soutěž se 
okamžitě ujala a Praha měla na dlouhá 
léta postaráno o mimořádně atraktivní 
fotbalovou náplň letních měsíců.

Nadšení dostupovalo vrcholu, 
kdykoli se některé z obou „S“ pro-
bojovalo do pohárového finále. Spar-
ta to dokázala i v letech 1930, 1935 
(tehdy po těsné porážce v Budapešti 
doma Ferencváros skvělým výkonem 
přehrála 3:0) a 1936. Slavia sahala 
po trofeji už roku 1929, ale v rozho-
dující konfrontaci nestačila na Ujpest. 
Maďarského soupeře – tentokrát Fe-
rencváros – potkala ve finále i devět 
let poté. Když s ním v Praze hrála jen 
2:2, kdo by ještě věřil v její triumf? 
Od Dunaje se však vrátila se senzační 
výhrou 2:0 a s pohárem!

Co do počtu předválečných pr-
venství v této soutěži skončil dostih 
ve znamení „S“ 2:1 pro Spartu. Slavia 
se zato mohla pyšnit něčím, co nedo-
kázal žádný jiný z dvaačtyřiceti klu-
bových celků sedmi států, které zkou-
šely štěstí v oněch třinácti ročnících: 
její tým nechyběl ani v jediném!

Podle legendy na ten nápad přišel 
známý vídeňský fotbalový funkcionář 
Hugo Meisl. To takhle jednou přijela 
do Vídně Slavia a v čestné lóži na tri-
buně stadionu Hohe Warte se rozprou-
dila debata, jak je možné, že zápas 

dvou týmů kontinentální klubové 
extratřídy přivábil daleko méně divá-
ků, než by se dalo očekávat. „Meine 
Herren, já vám povím, v čem to vězí,“ 
řekl Meisl. „Vždyť vlastně hrají o hu-
bičky. K čertu s přáteláky, potřebuje-
me soutěž!“ A hned rozvinul předsta-
vu pravidelného potýkání nejlepších 
středoevropských klubů.

Zakladatelskými státy byly Čes-
koslovensko, Jugoslávie, Maďarsko 
a Rakousko. Od třetího ročníku dostal 
turnaj ty pravé grády: přidala se Itá-
lie! Roku 1934 se původní počet osmi 
týmů zdvojnásobil na šestnáct, roku 
1936 se uskutečnilo navíc i předkolo, 
které umožnilo účast dvaceti muž-
stvům.

V těch letech okusily tvrdý chle-
bíček náročné mezinárodní soutěže 
i Kladno, německý menšinový Tepli-
tzer, Viktoria Plzeň, z Moravy Žide-
nice a Prostějov. Hlavními českými 
želízky v ohni však zůstala i nadále 
obě „S“. Právě jejich stálá účast v po-
háru a její finanční přínosy do klubo-
vých pokladen motivovaly a zároveň 
usnadňovaly neustálé získávání kva-
litních posil nejen z domácí ligy, ale 
i ze zahraničí. Proto posílil Spartu 
Belgičan Raimond Braine, proto Sla-
via z řad vídeňských Čechů získala 

Rudolfa Vytlačila a – nejlepší nakonec 
– Josefa Bicana, který jí roku 1938 do-
slova vystřílel postup do finále! Není 
pochyb o tom, že Středoevropský po-
hár nejen zvýšil mezinárodní prestiž 
obou letenských klubů, ale dál posílil 
i jejich hegemonii v naší zemi.

Hráči, klubová vedení, novináři 
i fanoušci si rychle osvojili principy 
pohárové matematiky. Jejich obecnou 
platnost nikterak nezpochybňovaly 
občasné výjimky; jen potvrzovaly 
pravidlo. O nečekaném knokautu, 
kterým slávisté srazili budapešťské 
„Fradi“ na jejich trávě, už tu byla řeč. 
Jindy to zase fungovalo obráceně: tře-
ba když roku 1936 sparťanští obháj-
ci poháru v prvním finále remizovali 
ve Vídni s Austrií a na Strahově jí pak 
podlehli 0:1… Těžko popsat to obrov-
ské rozčarování!

Původní herní schéma vyřazova-
cích vzájemných soubojů na hřištích 

obou soupeřů se udrželo po celé před-
válečné období a dočkalo se takové 

Jak se zrodil „Mitropa-Cup“?

HISTORIE

O prvním držiteli Středoevropského 
poháru rozhodl už úvodní finálový 
duel, v němž tato jedenáctka Sparty 
vídeňský Rapid doma zametla 6:2.Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!LETNÁ, KŘIŽOVATKA 

STŘEDNÍ EVROPY
TEXT: Miloslav Jenšík / FOTO: archiv autora

KAPITOLY Z HISTORIE PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU
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Předobraz Poháru mistrů

SK Slavia vypustil do světa speciální 
emisi klubového znaku, na němž byla 
prorocky zpodobněna vytoužená 
trofej.



všeobecné obliby, že když uprostřed 
padesátých let minulého století při-
šel na svět Pohár mistrů evropských 
zemí, pánové z direktoriátu UEFA 
dlouho neváhali a sáhli po osvědče-
né předválečné středoevropské praxi. 
S jedinou výjimkou: dějištěm jediné-
ho finálového zápasu se stalo předem 
určené místo.

A Středoevropský pohár? V prv-
ních poválečných letech tak dlouho 
váhal s obnovou, až ji zmařily mezi-
národně politické vztahy na pokra-
ji otevřeného nepřátelství. Když se 
zlepšily do té míry, že bylo možno 
v roce 1955 znovu začít, bylo pozdě – 
Poháru mistrů regionální soutěž kon-
kurovat nemohla. Hrála se, všemožně 
experimentovala s herním modelem, 
ale za daných okolností už to nikdy 
nemohlo být to pravé ořechové. Na-
konec se tiše vytratila a nikdo pro ni 
neplakal...

Že už před válkou měla pouze stře-
doevropský rozměr? To měla. Jenže 
fotbalové mocenské poměry byly 
tehdy zcela jiné než dnes. Stačí připo-
menout, že Itálie vyhrála v roce 1934 
i 1938 světový šampionát, přičemž 
v prvním případě vyřadila v naprosto 
vyrovnaných partiích v semifinále Ra-
kušany a ve finále naše „zlaté hochy“, 
ve druhém ve finále Maďary. Z ostat-
ních regionů pevninské Evropy drželi 
s těmito čtyřmi velmocemi krok jen 
Španělé. 

Zkrátka a dobře, našemu světadílu 
(s výjimkou pyšně se izolujícího os-
trovního království) tehdy kraloval 
středoevropský fotbal. A nemalou 
zásluhu na tom měl i Středoevropský 
pohár. Už se to nevrátí. Škoda… Ale 
vzpomínky jsou to pěkné!
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ZPÁTKY K DUNAJI – Uprostřed 
podzimu 1927 přišla Viktoria Žiž-
kov o staroslavné hřiště Na Ohra-
dě a musela se uchýlit do slávis-
tického podnájmu. Přesto právě 
v onom ligovém ročníku dobyla 
svůj jediný mistrovský titul a tím 
se kvalifikovala do Středoevrop-
ského poháru; třetí Spartu tak při-
pravila o možnost obhajovat tro-
fej. Pruhovaní vyřadili Gradjanski 
HŠK ze Záhřebu a po vídeňské 
prohře 3:4 porazili v Praze Rapid 
3:2. O postupu do finále mělo roz-
hodnout utkání na neutrální půdě. 
Jenže ekonomické potíže viktoriá-
nů, kteří museli škudlit na výstav-
bu nového stadionu, nebyly ani 
pro Vídeň tajemstvím; Rapid se 
vytasil s lákavým návrhem finanč-
ní kompenzace, když i rozhodující 
souboj proběhne ve Vídni. Vikto-
rka přijala – co jí také zbývalo – 
a porážka 1:3 zmařila její vyhlídky 
na finále.

PEKLO V TURÍNĚ – Prvním klu-
bem, který měl „Mitropa-Cup“ 
v držení dvakrát, se roku 1934 sta-
la italská Bologna; později se při-
daly Sparta, Austria, Ferencváros 
a Ujpest. Prvního úspěchu ovšem 
dosáhla Bologna bez boje – ale-
spoň ve finále. Soupeřem jí tam 
měl být úspěšnější z dvojího klá-
ní Slavia – Juventus. Červenobílí 
doma vyhráli 4:0 a zdálo se, že už 
je nic nezastaví. Jenže před turín-
skou odvetou rozpoutal tisk faši-
stické Itálie nenávistnou kampaň, 
jejíž následky pak poznamenaly 
celý pobyt Pražanů ve městě i sa-
motné utkání. Zůstalo nedohráno, 
když Plánička, od první minuty 
vystavený v brance spršce kamení 
a jiného „střeliva“ (v jedné chvíli 
se o tyč roztříštil plný kalamář), 
byl na počátku druhé půle za sta-
vu 0:2 zasažen do hlavy a zhroutil 
se. Slávisté odešli ze hřiště. A ří-
dící výbor pak vyloučil ze soutěže 
oba týmy…

STŘEDOEVROPŠTÍ KANONÝŘI – 
Hned v prvním ročníku turnaje 
se králem střelců stal sparťan Jo-
sef Silný s 6 góly. O jedenáct let 
později ta pocta patřila Josefu Bi-
canovi s 10 góly. Fiorentině i Ge-
nově nadělil na Letné po čtyřech, 
rekord v jednom utkání ale nevy-
tvořil; ten patřil už od roku 1935 
jinému skvělému střednímu útoč-
níkovi Györgymu Sárosimu z Fe-
rencvárosu. Ten zasadil Brňanům 
ze Židenic pět úderů v zápase, 
který pro ně skončil zahanbujícím 
debaklem 1:7, a dva roky nato do-
sáhl i největšího počtu gólů v je-
diném ročníku – 12. Královský 
primát patřil nejčastěji střelcům 
z italských a maďarských klubů; 
i oni to dokázali pětkrát

DOBOVÉ STŘÍPKY

Pepi Bican se probíjí zadními řadami 
italské Genovy v semifinálovém utkání 
ročníku 1938, které slávisté jeho 
čtyřmi góly vyhráli 4:0.

V semifinále ročníku 1930 vyřadila 
Sparta Ambrosianu (dnešní Inter).

Kolik viděla Praha takových soubojů 
Františka Pláničky s Györgym 
Sárosim? Fenomenální centrforvard 
Ferencvárosu nastřílel roku 1936 
v Budapešti slávistům čtyři góly 
a zápas skončil 5:2!



Někdejší reprezentační bek, kte-
rý svou ligovou kariéru orámoval 
působením v dresu Viktorky Žiž-
kov, už třetím rokem šéfuje vlastní 
fotovoltaické firmě. Před rokem 
PETR GABRIEL svůj záběr navíc 
ještě rozšířil – založil společnost 
F.T.G., která se zabývá výstavbou 
sportovních hřišť a areálů. 

Na rozdíl od drtivé většiny někdej-
ších fotbalistů nenechával čtyřnásob-
ný český mistr nic náhodě a již během 
působení v Bundeslize přemítal, kam 
se vydají jeho následné kroky. „Větši-
na fotbalistů si dává jediný cíl. Chtějí 
zůstat u toho, co umějí, a plánují stát 
se třeba trenérem. To sice vůbec není 
špatný nápad, ale bohužel těch míst je 
tak málo a lidí tolik, že to je podle mě 
slepá vidina. Někomu to vyjde, ale je 
to hodně o štěstí. Já jsem byl každo-
pádně fotbalu už najeden do sytosti 
a v jednu chvíli jsem si od něj chtěl 
trochu odpočinout,“ nastiňuje, proč 
se rozhodl vrhnout do oblasti, která 
nemá s fotbalem zhola nic společné-
ho – někdejší bek Žižkova či Sparty se 
dal na fotovoltaiku.

Není divu, že tato moderní tech-
nologie ho oslovila během angažmá 
v Bielefeldu. „Německo bylo, co se 
týče technologií, vždy o kousek před 
námi a tahle oblast mě zaujala, takže 
jsem se o ni začal zajímat. První krok 
byl, že jsem si fotovoltaiku nainsta-
loval u sebe doma, čímž jsem k tomu 
ještě víc přičichl. Postupně jsem se 
do toho dostával víc a víc, až jsem 
tam zkontaktoval společnost, která 
je jedním z hlavních výrobců fotovol-
taických komponentů a se kterou spo-
lupracuji dodnes,“ prozrazuje.

Co přesně ho na přeměňování slu-
nečního světla na elektřinu zaujalo? 
„Líbilo se mi, že šlo o moderní a vel-
mi žádanou technologii. Poptávek 
byla spousta, takže tím snazší pro mě 
vstup do toho oboru byl. Na druhou 
stranu bylo těžké poznat byznys jako 
takový, protože fotbal a podnikání 
jsou dvě úplně odlišné věci,“ přibli-
žuje a přidává paralelu se svou hráč-
skou kariérou. „Vždycky, i ve fotbale, 
to u mě probíhalo tak, že jsem musel 
pozvolna postupovat z těch nejspod-

nějších pater. V byznysu jsem tu ces-
tu vlastně kopíroval, začínal jsem 
od píky.“

Fotbalu se však Petr Gabriel na-
dobro nevzdal a v budoucnu by se 
v něm rád angažoval znovu. „Věřím, 
že ten čas přijde, ale teď se fotbalu 
nemůžu věnovat naplno. I protože 
mám tři děti, z nichž dvě hrají mlá-
dežnický fotbal, což samozřejmě 
zabírá spoustu času. Kdybych dělal 
společně s podnikáním ještě fotbal 
na vysoké úrovni, tak děti jdou úplně 
stranou. Vlastně se momentálně při-
pravuji na dobu, až vyletí z hnízda,“ 
usmívá se. „Pak budu mít jednak víc 
času a jednak větší praxi, budu starší, 
moudřejší a třeba se mi v tomhle smě-
ru povede nějakým způsobem uspět. 
I když opět platí, že si žádné konkrétní 
cíle nedávám, třeba zůstanu u byzny-
su, který funguje slušně a baví mě.“

Volba oblasti, které by se ve fotba-
le chtěl věnovat, je u Petra nasnadě. 
Loni v lednu si totiž založil firmu, 
která se zabývá výstavbou sportov-
ních hřišť a areálů. „Je to svým způ-
sobem podobná oblast, oboje spadá 
pod stavebnictví, ke kterému jsem tíhl 

odmala. Realizuji sportoviště, prona-
jímám sportovní elementy, takže s fot-
balem jsem nadále v kontaktu.“

V tomto oboru využil Petr své dlou-
holeté zkušenosti s fotbalem. „Sa-
mozřejmě je lepší, když máte osobní  
zkušenosti ze hřiště. Víte, co by mělo 
kde být, jak by měl areál vypadat, 
vyznáte se v trávnících,“ vypočítává 
a přidává vysvětlení, proč si na záda 
naložil ještě druhý džob, když dnes 
má práce nad hlavu. „Fotovoltai-
ka rok a půl nejela, protože byl stop 
stav a nemohlo se připojovat. Majitel  
sítí řekl, že je přetížená síť, hrozí  
blackouty a zastavil připojování.  
Takže my jsme zákazníky sice měli, 
ale nemohli jsme nic dělat, protože 
oni nedostali povolení k připojení. 
Některé firmy kvůli tomu skončily, 
my naštěstí ne. A právě proto, že jsem 
neměl do čeho píchnout, jsem začal 
pracovat na té druhé firmě. Teď jedou 
obě a o to je to složitější. Ale pořád 
lepší, než kdyby člověk práci neměl,“ 
přemýšlí.

JAK ŽIJE

Od spodních pater

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!PROFESNÍ INSPIRACE 
V NĚMECKU

TEXT: Štěpán Šimůnek / FOTO: Ondřej Hanuš

PETR GABRIEL JE ŠÉFEM FOTOVOLTAICKÉ FIRMY A SPOLEČNOSTI  

NA VÝSTAVBU SPORTOVNÍCH AREÁLŮ

Jedním z druhů podnikání  
Gabriela je fotovoltaika.  
Přičichl k ní v Německu.
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CO JE FOTOVOLTAIKA?

Fotovoltaika  je  metoda  přímé  pře-
měny slunečního záření na elektřinu. 
Využívá k tomu fotovoltaické články, 
které jsou spojovány do větších celků 
–  fotovoltaických  (solárních)  panelů. 
Mezi největší výhody patří například 
extrémně  nízké  provozní  náklady, 
minimální  potřeba  údržby  po  jejich 
nainstalování  či  šetrnost k  životnímu 
prostředí.



Fotbalu se však nevzdal ani z po-
hledu hráče. „Kopu okresní přebor 
ve Zvoli za Prahou. Do toho si v rámci 
klubu utužuji trenérskou praxi, pořád 
objevuji a snažím se zdokonalovat, 
takže myslím, že to pořád má nějaký 
progres a je to dobře nastavené. A jest-
li se mi podaří dostat na pozici trenéra 
nebo třeba funkcionáře? Uvidíme,“ 
nechává věcem volný průběh a přidává 
radu, která se mu v životě mnohokrát 
osvědčila. „Když se něčemu člověk 
věnuje naplno, tak se mu to pak v dob-
rém smyslu vrátí, alespoň u mě to tak 
vždycky bylo.“

Když se zamýšlí nad nejúspěšnější 
částí své kariéry, zmíní pochopitel-
ně Spartu, se kterou získal čtyři mis-
trovské tituly, a působení v německé 
Arminii Bielefeld. „Ale za úspěch po-
važuji celou svou kariéru, každý z těch 
sedmnácti roků. Jak začátky v Chebu, 
tak angažmá ve Viktorce Žižkov, se kte-
rou jsem začínal hrát ligu,“ přemítá. 
Přesto vypichuje pětiletou štaci v Bi-
elefeldu. „Hned první rok jsme postou-
pili do Bundesligy, kterou jsme doká-
zali udržet až do konce mého působení, 
tedy pět let. To byl pro klub obrovský 
úspěch. Právě Arminie mi k srdci při-
rostla asi nejvíc, i protože tam konečně 
ocenili, že něco po fotbalové stránce 

umím. Nemyslím, že bych nebyl úspěš-
ný i v Česku, například ve Spartě, ale 
pohled na mě tady byl ovlivněn tím ve-
řejným zkresleným názorem,“ zmiňuje 
téma, které ho dodnes mrzí.

Média ho před lety kvůli tvrdému 
zákroku na spoluhráče Vlado Labanta 
zaškatulkovala jako přehnaně tvrdého, 
až surového hráče a on se této nálepky 
už nikdy nezbavil. „Už to nezměním 
a doteď mě to trochu mrzí. Nikdy jsem 
neměl šanci lidem dokázat, že takový 
nejsem. Přilepili mi na záda nálepku 
a ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem 
se jí už nikdy nezbavil,“ krčí rameny 
Gabriel.

Leckoho by napadlo, že roky obrou-
sí hrany a lidé, se kterými Petr dnes 
přichází do kontaktu, už mu staré zá-
ležitosti předhazovat nebudou. Smutné 
je, že opak je pravdou. „Je mi líto, že 
se s tím setkávám doteď. V okresním 
přeboru to neřeším, ten mám na háku, 
je mi fuk, co na mě nějaký jouda po-
křikuje. Já mu pak dám třikrát jesle, 
vstřelím dva góly a on zmlkne,“ směje 
se a poukazuje na to, že ve Zvoli opus-
til pozici obránce a hraje ofenzivního 
záložníka.

Ani přes nespravedlivý cejch však 
Gabriel nežehrá. „Pro mě je zásadní, 
že lidé, kteří mě poznali a pro které 
jsem pracoval, vědí, že takový nej-
sem,“ uzavírá. 
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Fotbalu se nevzdal

INZERCE

Petr Gabriel je jednatelem dvou 
firem, ryze fotbalový byznys  
ho ale zatím neláká.

Šatnu vyměnil za kancelář,  
zápasy za jednání.

Dneska kope jen ve Zvoli za Prahou. 
Pro radost.

Pražský fotbalový svaz také najdete na  :

www.facebook.com/fotbalpraha



Vydařený závěr roku 2011 proži-
li v Horních Měcholupech. Místní 
fotbalový klub zakončil podzim 
na druhém místě divizní skupiny 
A, jen tři body za postupovou pozi-
cí, ale dařilo se i mimo hřiště: areál 
v Hornoměcholupské ulici prošel 
velkou rekonstrukcí a zařadil se 
mezi nejlepší v Praze. Díky tomu 
teď mají fotbalisté k dispozici 
ve všech směrech skvělé podmínky.

Pokud jste nebyli delší čas v Hor-
ních Měcholupech na fotbale a teď 
byste jeli kolem, nejspíš areál ani 
nepoznáte. Změnilo se toho opravdu 
hodně. „Nechceme se nějak vytaho-
vat, ale na téhle úrovni má málokterý 
klub takový areál jako teď my,“ říká 
pyšně Jan Rett, prezident Horních 
Měcholup. Co všechno se v sídle klu-
bu z Prahy 15 změnilo?

Před 12 lety byly Horní Měcholupy 
jedním z prvních klubů v Praze, který 
měl k dispozici svou vlastní umělou 
trávu. Tenkrát jim spousta celků zá-
viděla, ale časem už nebylo co. Za-
tímco jinde rostla nová a nová hřiště, 
z místní umělky se po intenzivním 

používání stal spíš „prodřený kobe-
rec“. Plocha byla hodně poškozená, 
jen těžko by se opravovala, i proto ji 
klub nemohl využívat pro mistrovská 
utkání. „Po těch letech bylo hřiště 
úplně zhoblované, ohrané a ochoze-
né,“ říká Rett.

Teď je všechno jinak: na místě pů-
vodního vybledlého hřiště září nový 
a moderní povrch, který má nejvyšší 
certifikační ocenění FIFA**. Sa-
mozřejmostí jsou nové branky, sítě 
i střídačky. „Nová umělka, to je úpl-
ná paráda, super hřiště,“ raduje se 

Rett. „Už delší dobu to byla naše vize 
a sen. Naštěstí se nám podařil realizo-
vat už na konci roku 2011.“

Na tomhle hřišti už se mistrovské 
zápasy konat mohou. Kolem něj je 
kvalitní umělé osvětlení, takže se 
dá využívat až do pozdních večer-
ních hodin. Navíc se díky tomu bude 
moct více šetřit přírodní tráva, která 
je ovšem nově vybavená rovněž sto-
žáry s umělým osvětlením... „Má to 
kontinuitu. S touhle novou umělkou 
se zvedne i kvalita přírodní hrací plo-
chy,“ pochvaluje si Rett.

Když jste přijeli na zápas Horních 
Měcholup později, byl někdy problém 
najít místo pro vaše auto. O přilehlé 
parkoviště se fotbalový klub dělil se 
sousedními tenisty i golfem. Hledá-
ní „volného fleku“ by teď mělo od-
padnout. Za jednou z branek hřiště 
s umělým povrchem směrem k Hor-
noměcholupské ulici je zcela nová 
parkovací plocha, která významně 
zvýší kapacitu. „Teď bude parkování 
pro návštěvníky mnohem pohodlněj-
ší,“ říká Rett.

Je to věc, které si ani nevšimnete, 
ovšem pro Měcholupy velmi důle-
žitá. V rámci rekonstrukce areálu se 
podařilo rozšířit zavlažovací systém. 
„Byly vybudované podzemní nádrže 
na dešťovou vodu, které budou na-
pojené na stávající systém zavlažo-
vání. S tím je spojená úspora vody, 
což jsou obrovské finanční položky,“ 
vysvětluje Rett. „Využití těch nádrží 
samozřejmě záleží na počasí, ale po-
kud bude průměrný srážkový rok, měli 
bychom ušetřit zhruba čtyřicet pro-
cent vody, než se běžně na tyhle účely 
spotřebuje,“ vypočítává Rett.

Do obřích nádrží bude voda proudit 
z nového parkoviště, které bude vodu 
spadlou z nebe „sbírat“. „Myslím, že 
je to v českém fotbale poměrně ojedi-
nělá věc. Na jaře celý systém začneme 
využívat,“ plánuje Rett.

Dres Kyjí dnes obléká mj. exligový 
útočník Marek Trval.
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Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!HORNÍ MĚCHOLUPY 
V NOVÉM!
TEXT: Radim Trusina / FOTO: Pavel Slavíček, autor

KLUB Z PRAHY 15 ZMODERNIZOVAL VYTÍŽENÝ AREÁL

Které hřiště bude nakonec  
více vytíženo?

ZAJÍMAVOST

Zbrusu nový umělý trávník

Umělá tráva

Parkoviště

Zavlažovací systém

www.fotbalpraha.cz



Dřív obě hřiště v Měcholupech 
dělil nezpevněný svah, který zabíral 
místo pro rozšíření výběhové zóny 
přírodní trávy. Z prostoru mezi oběma 
plochami se téměř nedal sledovat fot-
bal. Teď byl svah podchycen monoli-
tickou opěrnou zdí ze železobetonu, 
na kterou se namontovalo zábradlí, 
aby se diváci mohli pohodlně opřít. 
Zvětšily se i výběhové zóny, takže 
fotbalisté jsou teď ve větším bezpe-
čí. „Tenhle prostor umožní sledová-
ní fotbalu i z druhé strany, než byli 
u nás diváci zvyklí. Navíc lidé na té 
zdi stojí o něco výš, takže mají pěkný 
přehled o dění na hřišti,“ říká Rett. 
„Díky tomu jsme mohli vybudovat 
také můstek pro kameramana, který 
je vedle světelné tabule. Když se bude 
hrát zápas na umělce, tak se kamera-
man i tabule jen otočí. Můžeme trávu 
s umělkou střídat podle potřeby.“

Tuhle změnu ocení hlavně fotbalis-
té: rekonstrukcí prošla i budova, v níž 
se převlékají a je v ní i hornoměcho-
lupská hospůdka. „Šatny i sociální 
zařízení jsou nové. Myslím, že si naši 
hráči, ale i mančafty, které k nám při-
jedou, nemůžou na nic stěžovat,“ od-
haduje Rett.

Druhá věc je ale plášť budovy, kte-
rý je poměrně zastaralý. Před ní pak 
stojí montovaná tribuna, která by také 
určitě unesla zásah dělníků. „To jsou 
věci, o kterých víme, a je to naše vize, 
abychom s tím do budoucnosti něco 
udělali. Tyhle dvě úpravy by našemu 
areálu slušely,“ přiznává Rett. „Ne-
chci říkat, že by to pak v Měcholupech 
bylo ohledně zázemí dokonalé, ale ur-
čitě minimálně hodně pěkné. I tak už 
teď můžeme v tomhle směru nabídnout 
vysokou kvalitu, řekl bych, že máme 
na divizi nadstandardní podmínky.“

To se může promítnout i do spor-
tovní stránky fungování SK Horní 
Měcholupy. Do klubu s krásným 
areálem se fotbalistům přestupuje 
snáze než do celku s polorozpadlý-
mi kabinami a jedním hřištěm, které 
navíc není příliš kvalitní. „I v tomhle 
směru je to pozitivní. Hráči podobné 
věci samozřejmě vnímají a řeknou si 
to mezi sebou. Hraje se tady dobrý 
fotbal v hezkém prostředí, což může 
být lákadlo.“

Přesné náklady spojené s rekon-
strukcí a výstavbou nechtějí v Mě-
cholupech zveřejnit. „Byla to investi-
ce v řádech milionů. Z valné části šlo 
o dotační záležitost, hodně nám po-
mohla také Městská část Praha 15,“ 
říká Rett. „Ta se podílela na výstavbě 
umělé trávy a financovala parkoviště. 
Máme obrovskou výhodu a štěstí, že 

je Praha 15 nakloněná fotbalu a pod-
poruje ho. Naše spolupráce funguje 
výborně. Městská část zase využívá 
naše hřiště pro různé aktivity, jako je 
třeba hojně navštěvovaný a oblíbený 
Den Prahy 15.“

I díky podpoře z radnice se tak 
mohou fotbalisté Horních Měcholup 
soustředit na své výkony. Čeká je  
zajímavé jaro: jsou jen tři body 
za prvním Benešovem. Vítěz divize  
si zajistí postup do třetí ligy, kterou 
Horní Měcholupy nikdy v historii 
nehrály. „Není žádné tajemství, že 
třetí liga je takový náš sportovní sen 
a vrchol, na který bychom mohli do-
sáhnout. Druhá věc je, jestli bychom 
na ni měli peníze, ale co se týče věcí 
okolo, byli bychom velmi dobře při-
pravení,“ myslí si Rett. „Sportovně 
i zázemím teď v Měcholupech pro-
žíváme takový vrchol toho, co tady 
posledních dvanáct let intenzivně tvo-
říme,“ usmívá se.
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Další parkoviště areálu  
rozhodně prospělo.

Opěrná zeď nahradila  
nezpevněný svah.

Můstek pro kameramana je nyní 
mezi hřišti.

INZERCE

Miroslav Klose

Pohodu našel

ve Věčném městě

T. Fleischmann

Panteři získali

nového lídra
27

30

Miroslav Pelta 

Jak neznáte

předsedu FAČR!
10
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Petr Jiráček o zájmu Wolfsburgu: „Kdyby byly všechny strany spokojené, odchodu bych se nebránil!“

2

4

„Teď rehabilituju v Německu

a budu v kurýrování zraněného

svalu pokračovat i přes svátky

v Praze. Chci stihnout soustředění

v Kataru! “ JAN MORÁVEK,

záložník Schalke 04, má

vánoční program jasně daný.

Vánoční rozbalování dárků je 

teprve před námi, ale ten největší 

už čeští fanoušci předčasně 

dostali! Má jméno PETR JIRÁČEK 

a radost nadělil tuzemským 

příznivcům skvělými výkony 

v dresu Plzně i národního týmu. 

Houževnatý i tvořivý záložník

má obrovský podíl na tom, 

že se Viktoria probojovala 

do základní skupiny Ligy mistrů, 

kde rozhodně nezklamala, a že 

česká reprezentace změnila 

předchozí tápání v postup 

na mistrovství Evropy! 
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Krásné prožití

vánočních svátků

a spokojený nový 

rok 2012 přeje

svým čtenářům

redakce

časopisu Gól!

EXKLUZIVNĚ

Petr Jiráček 

Největší
vánoční dárek
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Thierry Henry
Zachrání ikona 
Arsenal?

Michal Broš
Můžeme porazit
každého!
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Jiří Homola 
Čeká na první
gruzínský gól

14
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Jen třináct gólů dělí Jiřího Štajnera od Klubu ligových kanonýrů. Na penaltu v Liberci nikoho nepustí!

2

4

„Na Letné jsem prožil nejkrásnější 

roky kariéry. A teď se tady zase

chci radovat z mistrovského titulu! “ 

říká nový vedoucí sparťanského

týmu MIROSLAV BARANEK. 

Po pěti hráčských by to byl

první titul funkcionářský…

Vždycky patřil k hráčům, kolem nichž bylo živo. Bohém, který svými 

kopačkami povyšoval a stále povyšuje fotbal na umění. Po návratu 

z bundesligového Hannoveru se JIŘÍ ŠTAJNER okamžitě stal 

lídrem Liberce a jednou z nejvýraznějších osobností Gambrinus 

ligy. A pětatřicetiletý útočník má i nadále velké plány – chce se 

probojovat do nominace na letošní mistrovství Evropy!
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EXKLUZIVNĚ

Jiří Štajner 

Mám cíl ,
jet na EURO!

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS 

 PREMIER LEAGUE: 

  Konec tradiční
 Big Four?
 
 BUNDESLIGA:  
 Po vzpouře se
 vrátily staré časy

 SERIE A:   
 Buffon by vsadil
 na AC Milan?
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FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS
PREMIER LEAGUE:

 Konec tradiční
 Big Four?

BUNDESLIGA:
Po vzpouře se

 vrátily staré časy

SERIE A:
 Buffon by vsadil
 na AC Milan?

Marco Reus
Dortmund jednal,
Bayern váhal!

Jaroslav Modrý
Rodina pochopila
návrat k hokeji!

28
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Stanislav Levý 
V Albánii honí   
titul pro Korce
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Druhým nejoblíbenějším sportem Jaroslava Plašila je golf. V Girondins je v tomto směru jediným…

2

4

„Přestup do Norimberku jsem
dostal jako opožděný vánoční
dárek přesně na Nový rok!
A trenér už mě z obrany
posunul zpátky do zálohy, “
raduje se Adam Hloušek, novoroční 
posila bundesligového celku.

Patří mezi základní stavební pilíře reprezentačního mužstva, 
s nímž se počínaje rokem 2004 vypraví už na své třetí EURO v řadě. 
A k „Evropě“ ještě JAROSLAV PLAŠIL stihl přidat světový šampionát 
v roce 2006 v Německu. Blonďatý záložník Girondins Bordeaux, 
který před pár dny oslavil třicáté narozeniny, a velký světoběžník 
se chce fotbalem bavit ještě řadu let. Smlouvu v Bordeaux má až 
do roku 2015… 
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EXKLUZIVNĚ

Jaroslav
PLAŠIL 

Třicetiny 
slavil dvakrát!

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS 
 PREMIER LEAGUE: 
  Tottenham čeká
 měsíc pravdy
 
 BUNDESLIGA:  
 Začínají jarní
 dostihy o titul

 SERIE A:   
 Inter vyhlásil
 „Grande ritorno“!

Fotbal je o gólech, GÓL je o fotbale!

Právě vychází
NEJSTARŠÍ ČESKÝ 

SPORTOVNÍ ČASOPIS!

GÓL jen za 10 korun!

Tribuny čekají v budoucnu úpravy.

Opěrná zeď Kabiny

Závěrem



Čtyři na jednoho.  
Kdo asi získal míč?
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MLÁDEŽ

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ 
POHÁR ROČNÍK II.

FOTO: Ondřej Hanuš

Pražský fotbalový svaz znovu pořádá turnaj pro žáky I. a II. tříd  

týmů. Lité boje kvalifikačních skupin se rezeběhly tentokrát s účastí 

48 základních škol. Líté boje se rozeběhly na několika místech, mj. 

ve velmi reprezentativních prostorách ZŠ Petřiny-jih, odkud byla 

pořízena bohatá fotogalerie. Během února se uskuteční semifinálové 

turnaje, v březnu vyvrcholení celého sympatického projektu, do něhož 

jsou ve většině týmů zapojeny i dívky. Podrobnější informace k DFP 

přineseme v dalších číslech Speciálu.

Trička s logem turnaje  
žáčkům slušela.

Nemáte šanci, jsem větší!

Slavnostní vyhlášení…



Co takhle fotbalový míč pro start jarní sezony? Stačí se zúčastnit ob-
líbené soutěže Select a mít štěstí při losování správné odpovědi.

Soutěžní otázka: Kolik branek nasázel kanonýr Marin Glasnovič 
do sítí soupeřů na podzim 2011 v dresu rezervy Motorletu? Odpovědi 
zasílejte s předmětem „soutěž Select“ na adresu PFSpecial@seznam.cz

Desátý správně tipující vyhrává míč Select Brillant Super Fifa Appro-
ved – nejlepší míč značky „PRO series“, používaný špičkovými týmy 
z celého světa s nepřekonatelnou funkčností a kontrolou, perfektním 
letem a měkkým „pocitem“ kůže, ručně šitý, z materiálu FPUS 2000.

Pro účastníky byly připraveny  
poháry, diplomy a medaile.

Organizátor Zdeněk Srba z PFS 
v akci.

… a postupující tým do semifinále.

SOUTĚŽE

SOUTĚŽE

MÍČ

Ten, kdo má rád fotbal v pasivní podobě a zároveň svět celebrit, jistě 
ocení možnost vyhrát knihu o Davidu Beckhamovi, která popisuje ze-
jména období jeho pobytu v USA.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje manželka slavného anglického inter-
nacionála Davida Beckhama? Odpovědi zasílejte s předmětem „soutěž 
kniha“ na adresu PFSpecial@seznam.cz

Dvacátý správně tipující vyhrává dílo autora Granta Wahla: Ex-
periment Beckham – Životopisná kniha o fotbalové megastar. David 
Beckham představuje celebritu nejen ve světě fotbalu, nejen ve světě 
sportu a nejen v Evropě – jde o globální ikonu, která svou slávu vyvezla 
i do Ameriky. Tu Beckham i se svou ženou, bývalou členkou dívčí skupi-
ny Spice Girls, okamžitě dobyl.

KNIHA  
O BECKHAMOVI

Výherce z minulého 

čísla: Pavel Kovář



V pořádné mlýnici se soupeři 
z okolí bojuje fotbalový TJ SOKOL 
NEBUŠICE. S protivníky, kte-
ří působí ve vyšších soutěžích, se 
statečně perou už osmdesát let 
a užívají si to. Momentálně hrají  
v I. A třídě a jubilejní sezona zatím 
týmu nevychází podle představ. 
Všichni v Nebušicích však věří, 
že na jaře tým zlepšenými výkony 
a výsledky dokráčí k vytoužené zá-
chraně.

„Samozřejmě chceme, aby jaro bylo 
lepší. Potřebujeme sehnat hráče a pak 
věřím, že se zvedneme,“ tvrdí odhodla-
ně klubový šéf Libor Přerost. Nebušice 
jsou zatím jedenácté, když na podzim 
vyhrály jen jeden duel a šestkrát zápas 
dotáhly do nerozhodného výsledku.

V klubu přitom pamatují doby, kdy 
mužstvo pod vedením kouče Kosíka 
atakovalo špičku tabulky a připsalo si 
hned dvakrát umístění na bronzovém 
stupínku. Postup do přeboru byl na do-
střel. „Jenže  pak  skončilo  najednou 
hodně zkušených fotbalistů a měli jsme 
problém,  jak  je  nahradit,“ vysvětluje 
příčiny ústupu z pozic nebušický sekre-
tář František Brikner.

Útok na podobné pozice na špici 
tabulky za pomoci posil není v Nebuši-
cích na programu dne ani v nejbližší bu-
doucnosti. „Každému přeju postup, ale 
my  o  přeboru  vážně  ani  neuvažujeme. 
Myslím, že budeme spokojení, když bu-
deme kvalitně hrát I. A třídu,“ uvažuje 
v reálné dimenzi Přerost.

Na svých plánech nehodlá klub nic 
měnit, ani když slaví jubileum. „My si 
kulatiny chceme užít. Rádi bychom po-

zvali všechny naše hráče a funkcionáře, 
co  prošli  nebušickým  fotbalem. Všich-
ni si  tu slávu zaslouží za to,  jak bojují 
s okolní konkurencí. Je tu Přední Kopa-
nina, Aritma, Dukla. Hodně nás sledují 
třeba i nedaleké Horoměřice, Tuchomě-
řice,“ vykládá šéf nebušického fotbalu. 
„Souboje s těmito soupeři mají tradici, 
nejvyhecovanější  to  bývá  proti  Přední 
Kopanině.  Je  hodně  složité  přilákat 
k nám hráče v takové konkurenci klubů 
z vyšších soutěží, v tomhle směru jsme 
na posledním stupínku. Ale snažíme se, 
co  to dá, a často z  těch soubojů nevy-
cházíme bez bodů,“ dodává pyšně.

Nebušice se přitom mohou pochlu-
bit tím, že si na jejich hřišti zahráli, 
byť v mládežnickém věku, třeba Petr 
Mikolanda (Žižkov, West Ham United) 
či třeba Jan Holenda (Sparta, Liberec, 
Anži Machačkala). „Chvíli po revoluci 
tu Míla Lev připravoval talentovanou 
mládež pod hlavičkou MABAPA, ne-
měli vlastní hřiště, tak trénovali u nás,“ 
vysvětluje Přerost.

Naopak nyní to mají ohledně mlá-
dežnického fotbalu v Nebušicích hod-
ně složité. I když by se mohlo zdát, 
že by fotbalovým činovníkům mělo 
pomoci, že se obec rozrůstá a je zde 
satelitní městečko, není to tak. Místo 
toho platí, že je klub rád, když má dva 
mládežnické týmy a splňuje kritéria 
daná svazovými pravidly. „Na  sídli-
štích,  jako  jsou  Řepy  nebo  Stodůlky, 
to  mají  jednodušší,  dětí  je  tam  víc. 
Ale  všeobecně  platí,  že  děti  daleko 
víc sedí u počítačů a měli bychom se 
všichni  snažit  je  od  nich  zvednout. 
Bohužel nevidím moc naději, že se to 
v nejbližší době změní,“ poznamenal 
realisticky šéf nebušického fotbalu 
Libor Přerost.

Jeho klub sice zkouší dělat nábory, 
oslovuje mládež ve školách, ale zá-
jemců je málo. „Rodiče by nám měli 
pomoci. Děti  si  chtějí  u počítače  vy-
čistit hlavu, ale  to dokážou u fotbalu 
daleko lépe,“ říká přesvědčivě s tím, 
že hodně velkou konkurencí pro fot-
bal se stal fenomén florbal. „Není  to 
špatný sport, je to pořád lepší než po-
čítač. Proti fotbalu má výhodu v tom, 
že si v něm kluby založí kromě prvního 
týmu  třeba až déčko a  zahrají  si na-
prosto  všichni. Hodně  se  taky  tenhle 
sport  preferuje  na  školách,“  dodal 
s připomínkou velké konkurence 
okolních oddílů. „Taky chceme podě-
kovat všem, kteří  se u nás o mládež-
nický fotbal starají.“

Třeba dorostenci by v Nebušicích 
nevytvořili ani základní jedenáctku, 
proto je klub uvolnil na Přední Kopa-
ninu, kde mohou bez problémů půso-
bit. „Museli  jsme  zvolit  tohle  řešení, 
u nás by hrát nemohli. Už  se ale  tě-
šíme na to, až přijde ta chvíle a stáh-
neme  si  je  zpátky  k  nám,“ vykládá 
sekretář klubu.

František Brikner je jednou z klu-
bových ikon, v Nebušicích působí 
od roku 1964, kdy hrál za žáky. „Je 
u nás sekretářem od roku 1977. V klu-
bu působil i jeho bratr Jiří, ať už jako 
hráč,  nebo  později  i  pokladník,  když 
se  věnoval  práci  ve  výboru,“ skládá 
poklonu osobnostem předseda oddí-
lu Libor Přerost. „Mrzí  nás,  že  před 
osmi lety Jiří Brikner zemřel a nedo-
žil se tak osmdesátin, které letos bude 
náš klub slavit,“ doplňuje šéf fotbalo-
vých Nebušic.

Neopomene připomenout i někte-
ré další osobnosti jako současného 
trenéra Josefa Pechra, Josefa Kejma-
ra či třeba klubovou ikonu Jaroslava 
Chládka. „Pod  jeho  vedením  nastu-
puje stará garda, navíc nám nesmírně 
pomáhá  tím,  že  se  stará o  správcov-
ství,  a  to  letos  oslaví  už  77.  naroze-
niny.  Před  pěti  lety  ale  pořád  ještě 
chytal,“ vykládá Přerost s nadšením 
o další z nebušických legend, jejíž 
zapálení pro fotbal leckterým sou-
časným hráčům schází. „Stará garda 
hraje pravidelně zápasy. Tihle chlapi 
mají  fotbal opravdu rádi, kéž by jich 
bylo víc a víc.“

Stará garda jde příkladem

Bitva o každého žáčkaROK ZALOŽENÍ: 1932

VÝVOJ NÁZVU KLUBU: SK Nebuši-
ce, TJ Sokol Nebušice

ÚSPĚCHY: klub působil nejvýše v praž-
ské I. A třídě

SOUČASNOST: I. A třída, skupina B

POČET TÝMŮ: dva týmy mužů („A“ – I. 
A třída – skupina B, „B“ – II. třída – skupina 
A), stará garda, mládežnické týmy – mladší 
žáci, starší přípravka

TJ SOKOL NEBUŠICE

KLUB
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Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

MODROBÍLÉ NEBUŠICE 
OSLAVÍ LETOS 80 LET
TEXT: René Machálek - editor agentury Mediafax / FOTO: Ondřej Hanuš

NA POSTUP DO PŘEBORU V KLUBU NEMYSLÍ ANI VÝHLEDOVĚ



Nebušice mají včetně staré gar-
dy, která rovněž nastupuje k zápa-
sům, pět celků. Těm musí jeden plac 
stačit, a tak dostává hřiště zabrat. 
Na kvalitě hrací plochy to ale není 
znát. „Je dobrá. Máme za ta léta 
vlastní metodu, až bych řekl patent, 
na to, jak trávník připravit,“ usmívá 
se šéf nebušického fotbalu.

To ale neznamená, že nemají v klu-
bu plány, jak vylepšit zázemí. „Chceme 
udělat  nové  kabiny,  to  je  už  skutečně 
třeba,  ty  současné  už  vážně  nevyhovu-
jí,“ připouští Přerost. Stačí se podívat 
do historických kronik a je znát, že kabi-
ny už něco pamatují. Ty původní z roku 
1948 nahradily nové z roku 1984. Teď 
by měla přijít další rekonstrukce. „Plán 
máme,  je  potřeba  s  tím  něco  dělat,“ 
konstatuje šéf TJ Sokol Nebušice.

Přerost, který je rovněž nebušickým 
starostou, má v plánu vybudovat v are-
álu fotbalového klubu rovněž zázemí 
pro Sbor dobrovolných hasičů v Ne-
bušicích. „Myslím, že by to mohlo být 
výhodné pro obě strany,“ domnívá se.

Využití areálu více subjekty vyhlí-
ží v době, kdy kluby bojují o každou 
korunu, naprosto logicky. Už takhle si 
nebušický fotbalový klub pochvaluje 
pomoc radnice. „Nebýt  úřadu Měst-
ské  části  Praha  Nebušice,  tak  by  to 
pro nás bylo hodně složité. Platí nám 
pronájem hřiště, znamená to pro nás 
ohromnou pomoc,“ potvrzuje sekretář 
klubu František Brikner, jedna z klu-
bových legend.

Je pochopitelné, že by se klubu 
dýchalo ještě lépe, kdyby měl k dis-
pozici během zimy hřiště s umělým 
povrchem. Jenže ve chvíli, kdy klub 
musí platit za pronájem hřiště, nemají 
v Nebušicích budování hřiště s umě-
lým povrchem v plánu. Takhle klub 
musí využívat malou umělku za míst-
ní školou. „Ale novou umělku bychom 
potřebovali,  to  je  jasné,“ přiznává 
Přerost.

V Nebušicích jsou rádi, že mají 
k dispozici alespoň jedno hřiště. 
Na něm hrají už od roku 1946. „Do té 
doby se u nás hrálo na hřišti u  lesa. 
Pak ale došlo ke stěhování, tohle hři-

ště  je  určitě  položené  výhodněji.  Je 
k němu blíž,“ pochvaluje si Brikner.

Velmi jej trápí, že na zápasy ne-
chodí víc fanoušků. Během utkání se 
počítají na desítky. „Úplně  nejhorší 
to  bylo,  když  jsme  hráli  v  termínu, 
kdy nedaleká Přední Kopanina hrála 
doma  své divizní utkání. Proto  jsme 
zkusili hrát v  jiném termínu, ale ne-
pomohlo to. Tak se vrátíme k původ-
nímu a doma budeme hrát  v  sobotu 
odpoledne.  Doufám,  že  se  všechno 
zlepší,“ věří Brikner.

O tom, že fotbal není v Nebuši-
cích na nějaké vedlejší koleji, svědčí 
i plán klubu uspořádat 3. a 4. března 
tradiční nebušický karneval. „To  je 
v Nebušicích  už  taková  společenská 
tradice. Karneval  pro  děti  bude mít 
v  neděli  odpoledne  na  programu  už 
42.  ročník  a  podobná  akce  pro  do-
spělé  se  uskuteční  v  sobotu  večer, 
dokonce už po čtyřiapadesáté. Samo-
zřejmě ale chceme lidem dělat radost 
na jaře i výsledky na hřišti. Věříme, 
že  se  to  podaří,“  doplnil šéf klubu 
Libor Přerost.

STADION TJ SOKOL NEBUŠICE

ADRESA:    Koncová, 
    Praha 6–Nebušice, 164 00

DOPRAVNÍ SPOJENÍ: autobusy 161, 
254  a  312  do  zastávky  od  stanice met-
ra A  (Dejvická)  a  odtud  pěšky  k  hřišti. 
Z  opačného  směru,  tedy  z  Přední  Ko-
paniny  lze do Nebušic dorazit autobusy 
254  a  312  do  zastávky  a  odtud  pěšky 
do areálu

POČET HŘIŠŤ V AREÁLU:    jedno 
s travnatým povrchem

KAPACITA: maximální návštěva za ce-
lou dobu existence klubu byla 200 lidí

CHLOUBA SOKOLU? 
PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ

Na nebušickém hřišti se hraje  
od roku 1946.

… ty aktuální už nevyhovují.
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Vyhrát sem tam pohár se klub  
nebrání, do přeboru ovšem nechce.

V plánu jsou nové kabiny…



Je svým pánem, může si přispat 
a má moře času na fotbal. To jsou 
podle PETRA PROCHÁZKY někte-
ré z výhod profese, ke které se hra-
jící trenér klubu SK Hostivař dostal 
před patnácti lety a drží se jí dodnes. 
Ikona klubu I. A třídy je šéfem pan-
kráckého second handu a téhle práci 
prý zůstane věrný. Stejně jako bar-
vám týmu, za nějž kope již neuvěři-
telných šestadvacet let!

K šéfování „sekáče“ se dostal na za-
čátku devadesátých let a šlo víceméně 
o náhodu. „Když jsem byl po revoluci 
na vojně a brácha začal podnikat, šel 
jsem mu pomáhat v rámci civilky. Pro-
dával  v  tržnici  na místě  dnešních Ar-
kád alkohol a cigarety a já začal dělat 
zeleninu. Jenže v zimě, když mrzlo, tak 
zelenina nešla. Přemýšlel  jsem, co by 
se  dalo  prodávat  celoročně,  protože 
když už  jsem tam platil nájem, nějaký 

sortiment  jsem  mít  musel,“ popisuje 
Petr. „Tehdy mě napadlo zajet do vel-
koobchodu,  který  prodával  oblečení 
do  sekáčů. Sedlo mi  to,  člověk nemu-
sí brzo vstávat, objíždět ve čtyři  ráno 
sklady  kvůli  zelenině  a  navíc  se  vám 
oblečení  pochopitelně  nekazí.  Zůstal 
jsem u  toho a už  to dělám patnáctým 
rokem, přičemž před pěti  lety  jsme se 
přesunuli sem,“ ukazuje rozlehlé pro-
story tržnice v ulici Na Pankráci.

Specifickou profesi si oblíbil a ani 
přes občasné etapy, kdy ho přepad-
ne chuť s ní seknout, měnit nehodlá. 
„Obecně  musím  říct,  že  mě  to  baví. 
Samozřejmě jsou období, kdy by s tím 
člověk  nejradši  praštil,  ale  tak  je  to 
asi u každé práce,“ přemítá a při do-
tazu na výhody svého zaměstnání 
bez váhání zmiňuje fotbal. „Můžu  se 

mu  věnovat  daleko  víc,  než  kdybych 
třeba  seděl  někde  v  kanceláři.  Jsem 
sám svým pánem. Otevírací dobu při-
způsobím  tréninkům a krom  jiného si 
tu třeba během dne můžu připravovat 
tréninkové jednotky na daný večer.“

Když by se náhodou práce kryla 
s tréninkem či zápasem, má Petr spo-
lehlivý záskok, který ho na Pankráci 
může vystřídat. „Většinou je to někdo 
z  rodiny, protože  tam mám  jistotu,  že 
si nebude žádné oblečení odnášet bez 
placení domů,“ vysvětluje a hned udá-
vá příklad. „Dřív  jsem míval  zaměst-
nance,  ale  od  toho  jsem  upustil  jak 
kvůli vysokému nájmu, tak kvůli tomu, 
že je strašně těžké, respektive nemožné 
je kontrolovat. Můžou prodat spoustu 
oblečení  takzvaně sobě do kapsy a já 
nikdy nemám šanci na to přijít. A ro-
dině  v  tomhle  ohledu  pochopitelně 
věřím, ta mě okrádat nebude. Byla by 
sama proti sobě,“ směje se.

Nad „hadry“ ze sekáče ohrnuje 
spousta lidí nos, ovšem Petr zdůrazňu-
je, že se v drtivé většině jedná o kva-
litní oblečení z Anglie. „Vozí ho  sem 
jedna  anglická  společnost,  která  ho 
za rozumné sumy rozprodává do zdej-
ších  poboček.  Odebírám  spoustu  let 
od  jediné  firmy,  takže  už  vím,  co  če-
kat.  Mívám  tu  často  i  renomované 
značky  typu  Lonsdale  nebo  Adidas,“ 
upozorňuje s tím, že během let si vy-
chytal svůj prodejní systém. „Většinu 
oblečení máme  na  hromadě.  Když  to 
porovnáte s konkurencí, tak my máme 
třeba  svetr  za  osmdesát  korun,  ale 
konkurence za sto šedesát. Jenom pro-
to,  že  ho  pověsí  na  ramínko. Mně  se 
ale ten systém hromad vyplatil. Zákaz-
níci říkají, že je to pro ně relax a svým 
způsobem  i  sport,  protože  nevědí,  co 
si z té kopy vyhrabou. Takže moji kli-
enti jsou vlastně sportovci,“ směje se 
a dodává, že ve srovnání s konkurencí 
mívá ve svém sekáči mnohem víc zá-
kazníků.

Petrovi občas dorazí na krám 
i kousky, které šmahem putují do šat-
níků jeho spoluhráčů. „Kluci  chtějí 
pochopitelně  většinou  dresy.  Ty  mi 
chodí relativně často a navíc jde o úpl-
ně nové kousky, které nikdy nikdo ne-
nosil. Když si uvědomíte, že nové dre-
sy stojí v obchodech i dva tisíce korun 
a  já  je  tu mám za sto padesát korun, 
tak je jasné, že to už se hodně vyplatí. 

PROFESE

Hrdý majitel sekond handu  
Petr Procházka.

Chodí i originální dresy

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!MOJI ZÁKAZNÍCI? 
SPORTOVCI!

TEXT: Štěpán Šimůnek / FOTO: Ondřej Hanuš

HRAJÍCÍ TRENÉR A PATRIOT KLUBU SK HOSTIVAŘ PETR PROCHÁZKA  

JE ŠÉFEM ANGLICKÉHO SECOND HANDU
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A samozřejmě nejde o kopie, všechno 
jsou originály,“ zmiňuje další výhodu 
své profese.

A nenapadlo ho „vyzbrojit“ hráče 
Hostivaře dresy některého ze slavných 
anglických týmů. „To dost dobře ne-
jde, protože mi jich nepřijde tolik. Sta-
lo  se,  že  dorazilo  sedm  fungl  nových 
trikotů Liverpoolu,  ale  to  je  na man-
čaft pořád málo,“ směje se.

Klientela, která navštěvuje jeho 
second hand, se prý z dlouhodobého 
pohledu – například ani přes finanční 

krizi – nemění. „Je jich pořád stejně. 
Ale  není  to  tak,  že  by  šlo  převážně 
o seniory, jak by si někdo mohl myslet. 
Chodí  sem  maminky,  které  nakupují 
pro děcka, mladí  lidé, ale  třeba i dá-
mičky, na které byste to nikdy netipl,“ 
překvapuje a ihned přichází s vysvět-
lením. „Ony totiž vědí, že tady mohou 
najít unikátní kus oblečení. Sem přijde 
třeba blůza, která se sem dostane jed-
nou za tři čtyři roky, a ty paničky vědí, 
že ji nikdo jiný mít nebude, což je pro 
ně priorita. Nestane se  jim, že potka-
jí  někoho  v  té  samé.  Pak  jsou  klidně 
ochotné si i připlatit.“

Petr Procházka není dle svých slov 

člověkem, který by neustále něco mě-
nil. Stejně „věrný“ jako second handu 
je tedy i svému klubu SK Hostivař. 
S tím rozdílem, že bílo-černé barvy 
hájí mnohem déle. „Do  Hostivaře 
jsem přišel v patnácti letech, když jsem 
se sem v roce pětaosmdesát přistěho-
val,“ prozrazuje. Šikovný útočník se 
rychle vypracoval mezi největší opo-
ry kádru a postupem času si na záda 
naložil ještě trenéřinu. „Trénovat 
jsem  začínal  někdy  před  jedenácti 
lety, začal jsem u žáků, za které tehdy 
hrál i můj kluk. S nimi jsem postupně 
prošel všechny kategorie až do chlapů, 
u kterých  jsem teď už čtvrtým rokem. 
Navíc mám  ještě dorostence,  i  proto-
že mě  baví  zabudovávat mladé  kluky 
do áčka,“ tvrdí.

Vzhledem k tomu, že během ka-
riéry si odskočil pouze na hostování 
v Ďáblicích, dá se bez nadsázky říct, 
že Hostivař je pro Petra životním klu-
bem. „Je  s  ní  spjata  moje  hráčská 
i trenérská kariéra, takže i když termín 
srdeční  klub  je  podle  mě  moc  silný, 
tady  se  asi  použít  dá.  Navíc  to mám 
kousek  od  baráku,  takže  jsem  nikdy 
neměl důvod měnit,“ vysvětluje.

Ač se v posledních letech věnuje víc 
trenéřině, když to situace vyžaduje, 
stává se i hrajícím koučem. „Dohro-
mady máme sice v áčku a béčku třicet 
hráčů, ale někdy nastanou situace, že 
přijdou zranění a nemoci a pak musím 
být připraven na lavičce. Někdy se tak 
stane,  že  v  osmdesáté  minutě  za  ne-
příznivého  stavu  naskočím  na  hřiště, 

otočím nebo srovnám zápas a zase si 
jdu  sednout,“ chlubí se. Do základní 
sestavy však sám sebe neprosazuje. 
„To mi přijde hodně blbý. Přece nepo-
sadím na lavičku kluka, který mi přijde 
třikrát  týdně  na  trénink,  a  nestoupnu 
si tam místo něj. Navíc už nejsem nej-
rychlejší, takže tenhle systém mi úplně 
vyhovuje.“

Procházka má na pažbě své fot-
balové kariéry nespočet zářezů. Jaké 
jsou ty nejvýznamnější? „Postup 
do přeboru,“ vypálí bez váhání 19 let 
starou událost, která byla historickým 
momentem hostivařského mančaftu 
a na dvě sezony ho posunula mezi 
pražskou elitu. Pokud by měl vzpome-
nout na největší osobní úspěch, vybaví 
se mu účast v nejlepší jedenáctce se-
zony, kterou pravidelně vyhlašuje PFS 
a do níž nakoukl před deseti lety.

Zaměstnání by Petr Procházka ne-
měnil. „Nemám důvod. Spousta  času 
na fotbal, svoboda, pohoda,“ vypočí-
tává klady. „To by snad jedině museli 
přestat  chodit  lidi,  ale  nepředpoklá-
dám,  že  by  se  něco  takového  stalo,“ 
klepe na dřevěný stůl. A jaké jsou jeho 
fotbalové cíle? „Bylo  by  krásné  zno-
vu postoupit do přeboru, hráče na  to 
máme. Kdyby se  to nepovedlo během 
následujících dvou tří let, bylo by su-
per  dosáhnout  toho  v  roce  2019,  až 
bude Hostivař slavit sto let od založe-
ní,“ zasní se.

Naskočím, otočím, vystřídám

PETR PROCHÁZKA
VĚK: 41

PROFESE: podnikatel v second handu

KLUB: SK Hostivař

POZICE: útočník / obránce / trenér
Petr je svým pánem a má čas  
na fotbal.

Přesně takhle se lidé v oblečení 
z Anglie rádi přehrabují.
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CO DĚLAJÍ HRÁČI SK HOSTIVAŘ MIMO HŘIŠTĚ

Trenér:
Petr Procházka podnikatel v second    

 handu

Útočníci:
Radek Neveršil barman

Tomáš Kumbera automechanik

Milan Fedor finanční sektor

Michal Pazdera student

Záložníci:
Michal Jodas student

Daniel Nebřenský  student

Michal Balík pracuje v plynárenství

Jiří Cieciura stěhovák

Dominik Samec student

Karel Kaňka v tiskárenské firmě

Obránci:
Martin Fridrich  automechanik

Rastislav Choma šéf pošty na Praze 2

Tomáš Mück řidič na poště

Jan Nebřenský pracuje 

  ve vodohospodářství

Lukáš Ryba student

Brankář:
Jiří Sládek   developerská firma

Fotbal, svoboda, pohoda
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ROZHOVOR

Co dělat, když na trénink přijde 
málo hráčů, třeba méně než deset?

Pokud necháme stranou nějaké 
extrémní situace, jako je neočekáva-
ná sněhová kalamita nebo zasedání 
Mezinárodního měnového fondu 
v Praze, tak by trenér nikdy neměl 
být překvapen situací, v jakém počtu 
hráči dorazí na trénink. Trenér pracu-
jící s týmem musí nastavit pravidla 
docházky tak, aby vždy měl pře-
hled o tom, kolik hráčů a kdy dorazí 
na trénink. Samozřejmě také záleží 
na tom, o jakou se jedná věkovou 
kategorii. Jinak se budeme chovat 
k dospělým, kteří mají pracovní po-
vinnosti, a jinak k mládežnickým tý-
mům. Na druhou stranu i mládežníci 
mají své školní nebo studijní povin-
nosti. Pro každou věkovou i výkon-
nostní úroveň je třeba stanovit pra-
vidla, která hráči – pokud chtějí být 
součástí týmu – musejí respektovat. 
Právě proto, aby trenér nebyl překva-
pený a mohl si tréninkovou jednotku 

připravit v klidu tak, aby měla smy-
sl, je důležité, aby byla stanovena 
hodina, do které se hráči trenérovi 
omlouvají a vysvětlí svoji absenci 
na tréninku.

Ale hráči se často omlouvají až 
na poslední chvíli, ne?

Samozřejmě může nastat situace, 
kdy není možné tento termín dodržet, 
ale mělo by se tak stávat skutečně 
výjimečně. Při současné úrovni ko-
munikační techniky nemůže být pro 
nikoho problém toto pravidlo respek-
tovat a plnit. Je to o zodpovědnosti 
jednotlivých hráčů vůči trenérovi, 
ale především ke svým spoluhráčům. 
Je na trenérovi, aby toto pravidlo 
po hráčích požadoval dodržovat, 
protože pokud tomu tak není, tak 
problémy, které tím vznikají, poško-
zují celý tým. Především pak ty, kteří 
se tréninkové jednotky účastní.

Někteří trenéři řvou a zlobí se 
před těmi, kteří přišli, což asi není 
moc správné, ne?

Je pravda, že toto „řvaní“ je kontra-
produktivní. To cítíme všichni. Poprvé 
může mít efekt překvapení. Pokud se 
to opakuje, tak si trenér možná tímto 
svým emotivním projevem uleví, ale 
hráči nejsou hloupí a pouze u nich 
zbytečně ztratí část  své autority, pro-
tože „trestat“ tímto hráče, kteří jsou 
na tréninku, je zcela nesmyslné. Tre-
nér by tuto situaci neměl zapomenout 
do dalšího tréninku, tak se to často stá-
vá, a probrat to s hráči, kteří v před-
chozím tréninku absentovali.

Pro kolik hráčů má vůbec smysl 
dělat trénink? Dá se vymyslet jed-
notka třeba i pro čtyři fotbalisty, 
nebo to nemá cenu?

V tomto případě z mého pohledu 
neexistuje dolní hranice. Dělat trénin-
kovou jednotku má smysl i pro jed-
noho jediného hráče. Musí však platit 
a být dodržováno pravidlo, o kterém 
jsem mluvil. Pokud trenér bude počí-
tat s tím, že mu na trénink přijde šest 
nebo osm hráčů, tak může připravit 

zábavnou, intenzivní a tím pádem 
i zcela plnohodnotnou tréninkovou 
jednotku. Pokud se o počtu hráčů 
dozví po vstupu do hráčské kabiny, 
patnáct minut před začátkem trénin-
ku, tak se toho mnoho dělat nedá a je 
třeba improvizovat. Tato improvizace 
se může podařit, ale obvykle tomu tak 
nebývá.

Jak by měl trénink vypadat z po-
hledu kouče, když je hráčů málo?

Měl by mít stejnou intenzitu jako 
trénink při normálním počtu hráčů. 
Nemyslím si, že hráči chodí na tré-
nink s tím, že když nás bude hodně, 
tak budu makat na sto procent, a po-
kud nás bude málo, tak se na to vy-
kašlu a budu pracovat na půl plynu. 
Trenér i hráči přece trénují proto, aby 
předváděli líbivou hru, dosahovali 
úspěšných výsledků jako tým, a aby 
individuálně zlepšovali svoje fotbalo-
vé dovednosti. Trénink není za trest, 
a pokud to tak některý z hráčů vnímá, 
pak by si měl rozmyslet, zda má smysl 
pokračovat v činnosti, která ho nebaví 
a omezuje tak ve fotbalovém růstu své 
spoluhráče.

Takže trénink v malém počtu 
může mít stejné grády?

Fotbal je kolektivní sport, tréno-
vat dlouhodobě v malém počtu je 
demotivující a často psychicky velmi 
náročné. Pokud tomu tak je, tak se to 
bohužel v průběhu soutěže podepí-
še na výsledcích, ale potřebný náboj 
může mít tréninková jednotka pro dva 
nebo čtyři hráče. Trénink však musí 
být promyšlený, cvičení musí na sebe 
navazovat a hráče musí bavit, musejí 

TRÉNINK

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 týkaly „trochu jiné 
náplně“ zimní přípravy, se další otázky zaměřují na to, co dělat, když přijde na trénink málo hráčů. 
Jak tomu předejít, radí trenér JIŘÍ FORMÁNEK (na snímku), provozovatel stránek www.trenink.com.

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

DOCHÁZKA 
= ZODPOVĚDNOST
TEXT: Radim Trusina / FOTO: Ondřej Hanuš

DALŠÍ DÍL SERIÁLU PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SPECIÁLU

Trénink se dá připravit klidně  
i pro čtyři hráče.
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mít chuť soutěžit, chtít vyhrávat i to 
nejobyčejnější cvičení. To je úkol pro 
trenéra, ze kterého nesmí být cítit, že 
trénink pro pár lidí nemá smysl, hráči 
to poznají.

Trenér by tedy na sobě neměl 
vůbec dávat znát své případné na-
štvání?

Slovo profesionál je v našich kon-
činách, i v naší trenérské profesi, dost 
zprofanované, přesto by se trenér měl 
pokusit zachovat profesionálně, a to 
přestože, anebo naopak právě proto, 
že často pracuje v amatérských pod-
mínkách. Pokud to je jev, který se 
opakuje, pak částečně bude chyba jak 
v hráčích, tak v trenérovi. Trenér by se 
nad stavem docházky měl zamyslet, 
analyzovat důvody, proč tomu tak je, 
a pokusit se tento stav řešit.

Jak předcházet tomu, aby nebylo 
moc tréninků s malým počtem hrá-
čů? Co třeba udělat v kabině prů-
zkum, kdy chtějí hráči trénovat?

Jako podklad pro rozhodování je 
možné orientační průzkum v kabině 
udělat, ale já mám takové zkušenos-
ti, že stejně není možné vyjít vstříc 
všem hráčům a vždy se najde někdo, 
komu určený čas nebude vyhovovat. 
Stejně tak se mi neosvědčilo posouvat 
tréninkovou jednotku více k večeru, 
protože pokud si vedete statistiku evi-
dence docházky, tak dojdete k zajíma-
vému zjištění, že hráči, kteří tak tak 
dorazí na trénink v pět hodin, udělají 
to samé, když bude trénink od šesti 
nebo o hodinu později od sedmi. Kdy 
a kde se bude trénovat ale bohužel 
nezávisí pouze na trenérovi a hráčích, 

často do rozhodování a tréninkové-
ho programu vstupují i další faktory. 
Jako příklad lze uvést to, kdy je volná 
hrací plocha nebo zda má klub finan-
ce na halu nebo posilovnu. Nejlepším 
receptem na vysokou docházku je 
pestrý, zábavný a současně náročný 
trénink, který hráči ocení. Hráčům 
nevadí intenzita, ale stereotyp a nuda.

Měla by být náplň tréninku podle 
původního plánu, jen modifikovaná 
podle počtu fotbalistů? Nebo je lepší 
nechat hrát pár hráčů jen fotbálek?

Program tréninkové jednotky by 
vždy měl být ušitý na míru pro urči-
tý počet hráčů. Je jedno, jestli je při-
praven pro dvacet, dvanáct nebo osm 
fotbalistů. Myslím si, že cíl tréninkové 
jednotky by měl zůstat stejný, pouze 
se změní organizace a jednotlivá cvi-
čení. Pokud chci trénovat souboje je-

den na jednoho se střelbou, tak se dají 
vymyslet cvičení pro dvacet hráčů, ale 
dokážu toto cvičení vymyslet i pro pět 
šest hráčů. Fotbal hrajeme především 
proto, že nás baví. Proto by měl být 
i součástí tréninkových jednotek. Po-
kud se ale ptáte na fotbálek z milosti, 
tedy ten, kdy trenér rezignovaně hodí 
mezi hráče míč a zpovzdáli je sleduje, 
tak tomu moc nerozumím. Trenér pře-
ce není tělocvikář, který učí poslední 
páteční hodinu a těší se na víkend.

Máte nějaké tipy na dobré cvi-
čení či průpravné hry na takovém 
tréninku?

Neexistuje žádná zaručeně správná 
kuchařka cvičení, nikde není napsáno, 
které cvičení nebo hra je správná. To 
musí rozhodnout trenér, který dob-
ře zná hráče, jejich stav trénovanosti 
a také charakterové vlastnosti, proto-

že především ty se při menším počtu 
hráčů více odhalují. Mělo by platit, 
že hráči musejí být často v kontaktu 
s míčem.

A co když má trenér naplánované 
běhání, měl by ho „ze soucitu“ těm 
poctivým odpustit, nebo dělat, že se 
nic neděje a normálně s nimi absol-
vovat všechny připravené věci?

Soucit v tomto případě není na mís-
tě. Nikdo nebude mít soucit s vámi 
jako s trenérem a nikdo nebude mít 
soucit s hráči, kteří budou prohrávat, 
a morálka bude klesat. Myslím si, že 
tréninková jednotka by měla proběh-
nout se zaměřením, tak jak byla naplá-
nována. Je samozřejmě třeba upravit 
cvičení, která v tréninku využijete. 
Jinak běhání bych jako trenér neplá-
noval pro patnáct ani pro pět hráčů, 
protože jsem vždy trénoval fotbalisty 
a ne vytrvalce nebo sprintery. Bohužel 
mnoho trenérů si především přípravu 
stále bez běhání v lese snad ani nedo-
vede představit.

Mají hráči, kteří dorazí na tré-
nink za každé situace a jsou jedni 
z mála, výhodu oproti ostatním 
ve chvíli, kdy se před jarem rozho-
duje o základní sestavě?

Aktivní hráči by měli mít výhodu 
v tom, že jsou mnohem lépe připra-
vení než ti, jejichž docházka nebyla 
ideální. To by pro ně měla být kon-
kurenční výhoda. O tom, kdo bude 
v základní sestavě, rozhoduje trenér 
a je na něm, aby rozhodl, jaké cíle si 
stanovil, zda to jsou výsledky, před-
váděná hra nebo fotbalový růst jed-
notlivých hráčů.

Fotbalisté musejí být v kontaktu 
s míčem.

Intenzita přípravy by se neměla 
snižovat s počtem příchozích.

Hráči, kteří mají pravidelnou 
docházku, jsou pochopitelně lépe 
připraveni.
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Sobota 10. března 2012
10.00 Viktoria Žižkov B – Uhříněves 
 (H. Měcholupy UMT.)
10.15 Uhelné Sklady – Kunratice 
 (Motorlet UMT.)
10.15 Meteor B – Královice  
 (Štěpničná UMT.)
10.30 Libuš – Tem
 (Radotín UMT.)
14.30 Bohemians Praha B – Loko Vltavín B 
 (Střížkov UMT.)
14.30 Radotín – Zličín

Neděle 11. března 2012
14.00 Újezd nad Lesy – ČAFC 
 (Satalice UMT.)
14.30 Třeboradice – Háje
16.00 Motorlet B – Aritma

Sobota 17. března 2012
10.15 Aritma – Meteor B
10.15 Háje – Újezd nad Lesy
10.30 Zličín – Motorlet B
10.30 ČAFC – Viktoria Žižkov B
15.00 Radotín – Libuš
15.00 Královice – Bohemians Praha B

Neděle 18. března 2012
10.15 Loko Vltavín B – Uhelné Sklady
15.00 Uhříněves – Tempo
16.30 Kunratice – Třeboradice 
 (Šeberov UMT.)

Sobota 24. března 2012
10.00 Viktoria Žižkov B – Háje 
 (H. Měcholupy UMT.)
10.15 Libuš – Uhříněves
10.15 Uhelné Sklady – Královice 
 (Motorlet UMT.)
10.15 Meteor B – Zličín  
 (Štěpničná UMT.)

15.00 Tempo – ČAFC
15.00 Újezd nad Lesy – Kunratice
15.00 Bohemians Praha B – Aritma 
 (Střížkov UMT.)

Neděle 25. března 2012
15.00 Třeboradice – Loko Vltavín B
17.00 Motorlet B – Radotín 

Sobota 31. března 2012
10.15 Háje – Tempo
10.15 Aritma – Uhelné Sklady
10.30 ČAFC – Uhříněves
10.30 Zličín – Bohemians Praha B

16.30 Radotín – Meteor B
16.30 Královice – Třeboradice

Neděle 1. dubna 2012
10.15 Loko Vltavín B – Újezd nad Lesy
16.30 Kunratice – Viktoria Žižkov B
17.00 Motorlet B – Libuš

Sobota 7. dubna 2012
10.15 Libuš – ČAFC
10.15 Uhelné Sklady – Zličín  
 (Motorlet UMT.)
16.30 Tempo – Kunratice
16.30 Újezd nad Lesy – Královice
16.30 Bohemians Praha B – Radotín 
 (Střížkov UMT.)
17.00 Meteor B – Motorlet B  
 (Štěpničná UMT.)

Pondělí 9. dubna 2012
10.00 Viktoria Žižkov B – Loko Vltavín B 
 (H. Měcholupy UMT.)
16.30 Uhříněves – Háje
16.30 Třeboradice – Aritma

Sobota 14. dubna 2012
10.15 Aritma – Újezd nad Lesy
10.15 Háje – ČAFC
10.30 Zličín – Třeboradice
16.30 Radotín – Uhelné Sklady
16.30 Královice – Viktoria Žižkov B

Neděle 15. dubna 2012
10.15 Loko Vltavín B – Tempo
15.00 Meteor B – Libuš

Pokud váš oblíbený fotbalový tým hraje v nejvyšší pražské soutěži a vy se už nemůžete dočkat jarní části sezony, 
podívejte se, kdy a s kým se utká. I podle toho můžete plánovat rodinné výlety nebo víkendy na chatě. Termíny 
zápasů jsou předběžné a bez záruky, ještě se mohou v následujících týdnech a měsících měnit.

ROZPIS JARNÍ ČÁSTI PRAŽSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU MUŽŮ
TEXT: Radim Trusina / ILUSTRAČNÍ FOTO: Ondřej Hanuš

EXTRA

18. kolo

20. kolo

19. kolo

21. kolo

22. kolo

23. kolo
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16.30 Kunratice – Uhříněves
17.00 Motorlet B – Bohemians Praha B

Sobota 21. dubna 2012
10.00 Viktoria Žižkov B – Aritma 
 (H. Měcholupy UMT.)
10.15 Uhelné Sklady – Motorlet B
10.15 Libuš – Háje
10.30 ČAFC – Kunratice
17.00 Tempo – Královice
17.00 Újezd nad Lesy – Zličín
17.00 Bohemians Praha B – Meteor B 
 (Březiněves)

Neděle 22. dubna 2012
17.00 Uhříněves – Loko Vltavín B
17.00 Třeboradice – Radotín

Sobota 28. dubna 2012
10.15 Aritma – Tempo
10.30 Zličín – Viktoria Žižkov B
17.00 Bohemians Praha B – Libuš 
 (Březiněves)
17.00 Radotín – Újezd nad Lesy
17.00 Královice – Uhříněves

Neděle 29. dubna 2012
10.15 Loko Vltavín B – ČAFC
15.00 Meteor B – Uhelné Sklady
17.00 Motorlet B – Třeboradice
17.00 Kunratice – Háje

Neděle 1. května 2012
10.15 Uhelné Sklady – Bohemians Praha B
10.15 Libuš – Kunratice
10.15 Háje – Loko Vltavín B
10.30 ČAFC – Královice

17.00 Uhříněves – Aritma
17.00 Tempo – Zličín
17.00 Viktoria Žižkov B – Radotín 
 (H. Měcholupy UMT.)
17.00 Újezd nad Lesy – Motorlet B
17.00 Třeboradice – Meteor B

Sobota 5. května 2012
10.15 Uhelné Sklady – Libuš
10.15 Aritma – ČAFC
10.30 Zličín – Uhříněves
17.00 Bohemians Praha B – Třeboradice 
 (Březiněves)
17.00 Radotín – Tempo
17.00 Královice – Háje

Neděle 6. května 2012
10.15 Loko Vltavín B – Kunratice
15.00 Meteor B – Újezd nad Lesy
17.00 Motorlet B – Viktoria Žižkov B

Úterý 8. května 2012
10.15 Libuš – Loko Vltavín B
10.15 Háje – Aritma
10.30 ČAFC – Zličín
17.00 Kunratice – Královice
17.00 Uhříněves – Radotín
17.00 Tempo – Motorlet B
17.00 Viktoria Žižkov B – Meteor B 
 (H. Měcholupy UMT.)
17.00 Újezd nad Lesy – Bohemians Praha B
17.00 Třeboradice – Uhelné Sklady

Sobota 12. května 2012
10.15 Aritma – Kunratice
10.15 Uhelné Sklady – Újezd nad Lesy
10.30 Zličín – Háje

17.00 Bohemians Praha B 
 – Viktoria Žižkov B 
 (Březiněves)
17.00 Radotín – ČAFC
17.00 Královice – Loko Vltavín B

Neděle 13. května 2012
15.00 Meteor B – Tempo
17.00 Třeboradice – Libuš
17.00 Motorlet B – Uhříněves

Sobota 19. května 2012
10.00 Viktoria Žižkov B – Uhelné Sklady 
 (H. Měcholupy UMT.)
10.15 Libuš – Královice
10.15 Háje – Radotín
10.30 ČAFC – Motorlet B
17.00 Tempo – Bohemians Praha B
17.00 Újezd nad Lesy – Třeboradice

Neděle 20. května 2012
10.15 Loko Vltavín B – Aritma
17.00 Kunratice – Zličín
17.00 Uhříněves – Meteor B

Sobota 26. května 2012
10.15 Uhelné Sklady – Tempo
10.30 Zličín – Loko Vltavín B
17.00 Újezd nad Lesy – Libuš
17.00 Bohemians Praha B – Uhříněves 
 (Březiněves)
17.00 Radotín – Kunratice
17.00 Aritma – Královice  
 (Královice)

Neděle 27. května 2012
15.00 Meteor B – ČAFC
17.00 Třeboradice – Viktoria Žižkov B
17.00 Motorlet B – Háje

Sobota 2. června 2012
10.00 Viktoria Žižkov B – Újezd nad Lesy 
 (H. Měcholupy UMT.)
10.15 Libuš – Aritma
10.15 Háje – Meteor B
10.30 ČAFC – Bohemians Praha B
17.00 Královice – Zličín
17.00 Tempo – Třeboradice

Neděle 3. června 2012
10.15 Loko Vltavín B – Radotín
17.00 Kunratice – Motorlet B
17.00 Uhříněves – Uhelné Sklady

Sobota 9. června 2012
10.30 Viktoria Žižkov B – Libuš 
 (H. Měcholupy UMT.)
10.30 Újezd nad Lesy – Tempo
10.30 Třeboradice – Uhříněves
10.30 Uhelné Sklady – ČAFC
10.30 Bohemians Praha B – Háje 
 (Březiněves)
10.30 Meteor B – Kunratice
10.30 Motorlet B – Loko Vltavín B
10.30 Radotín – Královice
10.30 Zličín – Aritma

Sobota 16. června 2012
10.30 Libuš – Zličín
10.30 Aritma – Radotín
10.30 Královice – Motorlet B
10.30 Loko Vltavín B – Meteor B
10.30 Kunratice – Bohemians Praha B
10.30 Háje – Uhelné Sklady
10.30 ČAFC – Třeboradice
10.30 Tempo – Viktoria Žižkov B
10.30 Uhříněves – Újezd nad Lesy

STRANA 27 / ZIMA 2012

24. kolo

27. kolo

30. kolo

31. kolo

32. kolo

33. kolo

34. kolo

28. kolo

29. kolo

25. kolo

26. kolo

TABULKA PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU MUŽŮ PO PODZIMU

 1. Libuš 17 11 4 2 42:19 37

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

 3. Bohemians Praha 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. Uhelné 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 B 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. Viktoria Žižkov B 17 5 1 11 28:35 16

 16. Loko Vltavín B 17 2 5 10 25:41 11

 17. Újezd nad Lesy 17 2 4 11 19:49 10

 18. Radotín 17 2 3 12 20:45 9



FOTO MĚSÍCE

NA MATEŘSKÉ
Nedá se nic dělat, fotbalový zápas trvá 90 minut, a když se přičtou činnosti kolem, vy-
šplhá se čas strávený na stadionu minimálně na dvě hodiny. A pokud má manželka jiné 
plány, musí si hráč poradit i s hlídáním dítěte tak jako poctivý člen PSK Olymp Praha.

FOCENO: při zimním turnaji O střešovický pohár 2011
AUTOR: Pavel Jiřík st.

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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SKÓRUJEME UŽ PO PATNÁCTÉ. 
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