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Vážení kolegové ze světa fotbalu v hlavním městě,

i nadále vás na tomto místě budeme informovat, kam se ubírají kroky představitelů Pražského fot-
balového svazu a jak pokračují naše rozpracované projekty. Uvnitř dubnového vydání se dočtete, 
že bylo slavnostně předáno prvních 26 párů z projektu Bezpečné branky, z nichž se už nyní mohou 
těšit některé pražské kluby. Chtěl bych zde poděkovat Magistrátu hl. města Prahy za podporu to-
hoto projektu a věřím, že v něm budeme společně pokračovat i letos. Dalším důležitým projektem, 
který doufám již registrujete, je kampaň „Neberte nám naši hru“, jež je zaměřena na eliminaci 
negativních projevů „některých“ rodičů při zápasech našich nejmenších fotbalistů. Součástí kam-
paně je motivační klip z dílny známého režiséra Jakuba Koháka a zapojeny v ní jsou i všechny 
prvoligové pražské kluby.
 
Vedle zmíněných projektů probíhá neustálý vývoj našeho webu (www.fotbalpraha.cz), jenž je 
od jarní části obohacen například o statistickou část. Ta se bude i nadále precizovat a já věřím, 
že v dohledné době maximálně naplní vaše požadavky. Zábavnou součástí internetové prezentace 
PFS je Tipovačka. Do hry o hodnotné ceny jste se však jistě už zapojili i vy!
 
A na závěr kromě přání všeho dobrého ve zbytku sezony vám všem ještě jedno poděkování. Chtěl 
bych touto formou poděkovat našemu generálnímu partnerovi, společnosti Pražská teplárenská, 
a.s., a zejména panu řediteli Ing. Ladislavu Moravcovi za pokračující podporu Pražského fotba-
lového svazu.
 
Ing. Dušan Svoboda
předseda PFS
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Spolupracuje s ním spousta lidí. 
Pomáhá jim najít směr, kterým se 
mají ve sportu i v životě vydat. Dok-
tor PŘEMYSL WOLF se už léta za-
bývá také prací s malými sportovci 
– dokáže určit dispozice každého 
jedince a vede děti k tomu, že škola 
je na prvním místě. S tím ale souvi-
sí i možný úspěch ve sportu. „Na-
zval bych to cílený koučink,“ říká 
PhDr. WOLF.

V čem může být pro fotbalisty 
cílený koučink prospěšný?

V první řadě by měl sportovec 
vědět, jak je na tom po dispoziční 
stránce. Jedná se o výkony, které jsou 
měřitelné, přes to nejede vlak. Pokud 
máte super dispozici na koncentraci, 
budete úspěšný ve všech činnostech, 
které koncentraci vyžadují. To platí 
od řidičů až po řízení letového provo-
zu. Nebo zrakové rozpětí. Jeho šířka 
je důležitá ve stresových momentech 
a také v týmových sportech, jako  
je fotbal. Hráči, kteří nevnímají jen 
míč, ale celý prostor, to jsou pak kou-
zelníci.

To jsou vrozené dispozice, nebo 
se dají nějak natrénovat?

Z genetické loterie si něco vytáh-
neme, a to se zcela změnit nedá, ani 
rodiče to neovlivní. Já vždycky vzá-
jemně představuji rodiče a děti. Karle, 
to je tvůj tatínek a maminka. Vážení, 
tohle je váš syn. Jiný nebude a měli 
byste fungovat jako tým. To je zá-
klad. Každý má ale jiné dispozice, na  
ty se zaměřuji, včetně analýzy ži-
votního stylu. Někdy není problém  
v dispozicích, ale v tom, že se dítě 
snaží napodobit nějaké vzory. Nikdy 
to ale nebude ono, každé dítě je je-
dinečná individualita. Všichni máme  
své možnosti a meze, víme o nich. 
Jejich překročení je velmi obtížné 
a rizikové.

Kdy se u dětí projeví nějaké dis-
pozice?

Už v mateřských školkách nebo 
jeslích na dítěti poznáte, jak se pro-
jevuje. To jsou evidovatelné projevy 
chování. Záleží pak na tom, jak to do-
kážou skloubit s tím, když dospívají. 
Důležité je také to, do jaké míry fun-
gují rodiny. Ideální je, když jsou ro-

diče soudní a dokážou uznat, že sport 
může být jenom zábava, ale na vr-
cholovou úroveň dítě nemá. Dnes jim 
bohužel sport svým způsobem krade 
dětství a v podstatě se nijak nerozví-
její jejich dispozice. Pro trenéry jsou 
většinou zbožím či materiálem, proto-
že o něco se přece hrát musí...

Diagnostikujete předpoklady 
a přednosti pro různé typy sportů 
nebo běžných činností. Když budu 
mít pětileté dítě, které budu chtít 
dát na fotbal, mám tedy nejdřív 
přijít za vámi?

Nemusíte. Rodiče pozorují dítě 
a jeho aktivitu v různých souvislos-
tech. Sami můžou odhadnout, jestli je 
dítě živé, rychlé, nebo spíš hloubavé 
a stojí tam, kam ho postaví. Typ je 
daný, roli pak hrají okolnosti a spíš 
ambice rodičů, kteří své potomky dá-
vají na sport, kterému se sami věno-
vali. Když ho dáte tam, kde ho chcete 
vidět, ale na ten sport se nehodí, vět-
šinou přenese negativní atmosféru 
i na ostatní. Úspěšné ve sportu určitě 
nebude, ale může vyniknout v jiném 
oboru.

Kdy je tedy správná chvíle 
na konzultaci?

Kolem 5. třídy, to už je věk, kdy 
děti samy cítí, co by chtěly dělat, za-
čínají vnímat samy sebe. Pak je to ta 
správná chvíle. Nikdo, ani já, nemůže 
za ně žít jejich životy, snažím se být 
jejich průvodcem při hledání cesty 
v životě, tedy nejen ve sportu. Roz-
hodnutí bude stejně jenom na nich.

Jak vyšetření probíhá?
Má několik úrovní. Začínám úvod-

ním rozhovorem, který trvá obvykle 
čtyři až pět hodin, aby se projevily 
i vedlejší efekty. Povídáme si, řešíme 
různé situace, které odpovídají jejich 
věku i vybranému sportu. Není to 
žádné překvapování nebo přepadov-
ky s baterkou, nejsem Chocholoušek. 
(směje se) Dítě mi vysvětlí, proč přišlo, 
řekne mi svoje představy, pak dojdeme 
k závěru, co by pro něj bylo optimální, 
jak změnit denní program a další.

Jaké předpoklady by mělo mít 
dítě pro fotbal?

Potřebuje dobrou prostorovou ori-
entaci, obratnost a fyzickou zdatnost, 
což se dá změřit i v nízkém věku. Při 
větší rychlosti či stresu se zrakové pole 
zužuje a dítě s tím nedokáže pracovat. 
Důležitá je v tomhle ohledu i škola 
a samozřejmě učitelé, kteří vidí přesah 
svého předmětu do života a další sou-
vislosti.

Můžete uvést nějaký příklad?
Třeba výuka čtení. Děti by neměly 

číst po slabikách, ale vnímat větší cel-
ky. Škola jde proti sobě, když nevyu-

ROZHOVOR
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Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

DOKTOR PřEMySL WOLF SE ZAMĚřUJE nA ROZVOJ OSOBnOSTnÍHO  

A HERNíHO pOTENcIÁLu DěTí I DOSpěLýcH

TEXT: Radim Trusina / FOTO: Ondřej Hanuš

NEHLEDEJTE SI VZOR, STAŇTE 
SE JíM SAMI SOBě

Doktor Wolf propojil psychologii 
se sportem.



žije schopnost dítěte vnímat prostor 
jako celek najednou. Pro hru či nároč-
nou činnost je důležité, když s touhle 
schopností dítě umí pracovat. Efekt je 
dvojí: jednak se zlepší ve škole, tak-
že si informace lépe vybaví, když je 
budou potřebovat. Za druhé: všechny 
děti, které cvičily prostorové vnímá-
ní, se zlepšily v prospěchu. Ale má to 
hranici. Když pak naskočí do děsivého 

tréninkového kolotoče od rána do ve-
čera, přichází psychické i fyzické pro-
blémy, usínají ve škole.

Pojďme se vrátit k vašemu vyšet-
ření. Co během těch několika hodin 
dokážete zjistit? Používáte k tomu 
nějaké přístroje?

Dělám téměř bez přístrojů, to je spíš 
záležitost pro sportovní doktory, aby 
sledovali fyziologické parametry. Já 
se snažím, aby dětem dobře fungovala 
hlava, to vidím jako nejdůležitější věc. 
Když se ve fotbale trénuje například 
zpracování míče, měly by znát rotace, 
různé úhly, vědět, do jakého bodu se 
trefit. Časem by to měly zvládnout tak, 
že se ani nemusejí dívat na míč. To je 
pohybová paměť.

Co děláte dál?
Všechno je hravou formou. Musím 

jim ukázat, že je na nich, aby si ně-
jakým způsobem rozvrhly den: kdy 

vstát, co dělat, jak snídat, jak tréno-
vat, kdy jít spát, aby tu odpovědnost 
za sebe převzaly trochu dřív. Dětem 
musíte také ukázat, že nic není „zadar-
mo“. Všechno chce práci a čas. Při vý-
stupu si s rodiči sedneme, já jim řeknu, 
že jsme měřili čtyři základní paramet-
ry, jak dítě dopadlo v porovnání s po-
pulačním průměrem, od toho se odvíjí 
další doporučení.

Jaké jsou ty základní parametry?
Prostorová představivost, schopnost 

koordinace pohybů při zátěži, rychlost 
reakce a práce s pozorností. Na to jsou 
užívané osvědčené metody. Většinou 
stačí pomůcky, tužka a papír. Děti také 
kreslí, protože i z toho se dají poznat 
další informace.

Když za vámi přijdu, abyste 
mi řekl, jestli se někdo hodí třeba 
na post obránce, poradíte mi?

Dnes by měl být fotbalista schop-
ný hrát na jakémkoliv místě. Fotbal je 
dynamická hra, byla by chyba nějak 
brzy škatulkovat. U dětí bych se bránil 
striktnímu zařazení, život je složitější, 
možností je tolik... Mohou se profilo-
vat i jinak než ve sportu. Důležité je, 
aby čas, který věnují fotbalu, nebyl 
ztracený. Obecně se ale kolem šesté 
nebo sedmé třídy dá říct, na co se sou-
středit.

Dokážete rodičům poradit, jestli 
z jejich potomka může být vrcholový 
sportovec?

To se dá odhadnout docela dobře, 
výsledky se porovnají s populačním 
průměrem, což ukáže hodně. Důležité 
je, aby se děti sportem neotrávily, aby 
také dělaly něco fyzického. Dnes ob-
vykle míří ze školy domů k počítači 
nebo televizi. Buď nemají kam chodit, 
nebo je to drahé. Nikde už nevidíte děti, 
jak mydlí fotbal na nějakém plácku. Je 
třeba, aby měly míč co nejvíc přilepe-
ný u nohy, v tom to asi bude, pak je to 
začne i víc bavit. Když slyším některé 
trenéry, jak budou cvičit, posilovat, ře-
zat dříví, ale bez balonu, to je děs.

Pomůžete i dospělému fotba-
listovi, který se rozhoduje, jestli 
má skončit, protože ho to omezuje 
v běžném životě?

Sport vás bude omezovat vždycky 
a není to činnost na celý život. Poku-
síme se najít životní klid, řekneme si, 
co je v jeho životě dobře, co špatně, co 

a jak se dá změnit. Dám mu informaci, 
jaké má výsledky z hlediska koncen-
trace a dalších parametrů, rozhodnutí 
pak bude na něm. Mně by mělo být 
jedno, co chce, jen se mu pokusím 
ukázat možný směr, jak jinak a jak 
možná lépe.

Dokázal byste z týmu fotbalistů 
vybrat nejvhodnějšího střelce poku-
tových kopů?

Určitě, to se dá. Z testů se pozná, 
která osobnost je stabilní ve stresu, 
který zároveň nemá příliš velký vliv 
na koordinaci pohybů. Nedá se ale 
zobecnit, že když je někdo flegmatik, 
tak bude spolehlivě dávat penalty. To 
s tím nemá co dělat. Flegmatik v životě 
se nerovná flegmatik na hřišti. Z hle-
diska fyzických projevů to může být 
markantně odlišné.

Co si z vaší ordinace tedy odnesu?
Řeknu vám směr, kterým byste se 

měl vydat, pak už je to na vás, jak s tím 
naložíte. V každém případě vám pora-
dím, co byste dělat neměl, ale většinou 
to stejně víte, jenom si to nepřiznáte.

Přesvědčujete také rodiče, aby 
netlačili děti do vrcholového sportu 
za každou cenu?

Ano, říkám jim také, že podle pa-
rametrů jejich dítě nikdy vrcholovým 
sportovcem nebude, ale ať u sportu zů-

stane a baví se jím. Všem pak opakuji: 
povinností dítěte číslo jedna je škola. 
Když bude dobrá škola, bude dobrá 
i hlava. Když bude dobrá hlava, půjde 
jim všechno lépe, i sport. Když je hlava 
hloupá, děláte primitivní věci. To platí 
i na hřišti – nebude tvořit, ale jen bořit.

„DěTEM MuSíTE TAKÉ uKÁZAT, ŽE NIc NENí ´ZADARMO´. 
VšEcHNO cHcE pRÁcI A čAS.“

„KOLEM 5. TříDy, TO uŽ JE VěK, KDy DěTI SAMy cíTí, cO 
By cHTěLy DěLAT, ZAčíNAJí VNíMAT SAMy SEBE.“
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Psycholog může být pro dítě průvod-
cem cesty životem.

Pro fotbal je nutná prostorová 
orientace.



V čem podle vás rodiče nejčastěji 
chybují, co se týče jejich přístupu 
ke sportujícím dětem?

Často si myslí, že za dítě musejí 
dělat úplně všechno, ale nemusejí. 
Malý borec přijde ze hřiště, hodí bágl 
do kouta, lehne si na kanape, mamča 
kolem něj poskakuje a panáček nic. 
Život není jako curling, že před dítě-
tem budete zametat cestičku, aby se 
mu lépe šlo. Děti zaměstnejte plno-

hodnotnou prací v rodině. Ne aby jen 
vynášely koš a luxovaly. Je potřeba 
podporovat fantazii i odpovědnost. 
Pro děti, co hrají hokej, mám úžas-
nou věc. Říkám rodičům, ať je doma 
nechají žehlit. Je to skvělé na rozvoj 
techniky hole a má to i vedlejší efekt.

Jaký?
Zjistí, že je žehlení práce, že chce 

čas, že se to musí umět, že se to dělá 
pořád. Taky chci, aby děti sledovaly 
a zapisovaly si své parametry, na kte-
rých se domluvíme, do diáře. Hodnotí 
je od jedničky do pětky jako ve škole. 

Přitom trojka je číslo, které potřebu-
jeme. To je norma, která by měla za-
ručit, že člověk dělá nějakou činnost 
dobře. Dvojka je jedno plus, jednička 
zcela výjimečný případ, kdy se něco 
mimořádného podaří.

Máte nějakou pomůcku i na fot-
bal?

To je velmi individuální. Často 
je to práce s podvědomím tak, že se 
tam příkaz prostě „nacpe“ a vybaví se 

ve chvíli, kdy ho potřebujete. Ani si 
přitom neuvědomíte, že jste si ten pří-
kaz dal a poslechnete se. Jindy, napří-
klad u Marina Glasnoviče (na podzim 
střelecky zářil v Motorletu – pozn. 
red.), byl problém s organizací času 
a změna se opravdu povedla. Ne hned, 
ale výsledky jsou vidět.

K tomu se ještě dostaneme. Jaké 
další chyby vidíte u rodičů, kromě 
toho, že za děti pravidelně dělají 
hodně věcí?

Měli by doma navodit týmovou 
atmosféru. Rodič by měl být pro dítě 

partnerem, který má sice větší sílu, ale 
také odpovědnost a životní zkušenos-
ti. Dítě by ho mělo brát jako partne-
ra, ale síla dospělého nesmí být de-
strukční, měla by ale být cítit. Říkám 
to všem: Buďte tým! Kdybychom se 
v rodině nebo na silnici chovali jako 
tým, ubylo by zbytečných problémů. 

Když rodina funguje jako tým, lze 
dělat úžasné věci. Dětství je důležitá 
etapa přípravy na dospělost, když se 
dětem nechce pracovat, když si myslí, 
že všechno dostanou zadarmo, pro-
tože to vidí v televizi, tak je to určitě 

špatně. Nebo představu o tom, že tre-
nér by měl hráče namotivovat, pova-
žuji za hluboký omyl.

Proč?
Motivace není záležitost trenéra, 

sponzora nebo rodičů, ale samotného 
hráče. Je to jeho vklad do hry nebo 
do života. Když někomu dáte víc pe-

něz, bude hrát radostněji, ale určitě 
ne lépe. Ať nejdřív hraje lépe, pak si 
ho peníze najdou. Musí to být prostě 
obráceně.

Můžou v tomhle směru pomoct 
nějaké sportovní vzory?
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„pORADíM VÁM, cO BySTE DěLAT NEMěL, ALE VěT-
šINOu TO STEJNě VíTE, JENOM SI TO NEpřIZNÁTE.“

„KDyŽ BuDE DOBRÁ šKOLA, BuDE DOBRÁ I HLAVA. KDyŽ 
BuDE DOBRÁ HLAVA, půJDE VšEcHNO LÉpE, I SpORT.“

KDO JE PhDr. přEMySL WOLF?
• 72 let
• vystudoval Andragogiku na Univerzitě 

Karlově v Praze a obor Učitelství odbor-
ných předmětů na Pedagogické fakultě 
v Praze

• zaměřuje se na rozvoj osobnostního a her-
ního potenciálu dětí i dospělých, věnuje se 
i práci s mladými sportovci

• vybudoval ergonomickou laboratoř 
na měření pracovních rizik a diagnostiku 
dispozic lidí pro různé činnosti. Z toho vy-
chází i praktická aplikace nejen do sportu

• spolupráci s ním si hodně pochvaloval 
třeba Marin Glasnovič, který začal zá-
řit v Motorletu a už si vystřílel angažmá 
ve třetí lize



Vzory osobně nemám rád. Vzor 
můžete mít maximálně technický, 
dílčí, ne celkový. Mám na to svou 
metodu. Vzor by měl sloužit inspira-
ci či posilovat motivaci, ale já, hráč, 
jsem přece jiný a měl bych být sám 
sebou. Ten, koho obdivujete, by vás 
měl inspirovat, nic víc. Se vzory bych 
byl opatrný, často totiž známe jenom 
jejich vnější znaky, nikoli však sku-
tečnou hodnotu. Sám pro sebe bych 
měl být tím nejlepším vzorem.

Už jste zmínil, že spolupracujete 
s Marinem Glasnovičem, který se 
z průměrného přeborového střelce 
stal na podzim kanonýrem, který 
táhl celý Motorlet a během půl roku 
si vystřílel angažmá ve třetí lize. Je 
právě on příkladem, že vaše metody 
fungují?

Marinovy úspěchy jsou jeho, ne 
moje. On je na jednu stranu velký 
pohodář, ale ukázal, že když se chce, 
tak to jde. Spolupracujeme přes dva 
roky a Ovčáry, kde dnes hraje, jsou 
velmi zajímavý tým. Ideální varianta 
je, když rodiče, děti i trenéři pochopí, 
že sport je součástí života, nikoli ži-
vot sám. Vedle špičkového výkonu by 
všichni měli mít ještě vedlejší cestu, 
pro všechny případy. I geniální fotba-
lista může z nějakého důvodu skončit. 
Všem říkám: Život je premiéra bez 
reprízy, když to zmrvíte nebo si to ne-
cháte zmrvit, už s tím nic neuděláte. 
Je pozdě, váš čas je prostě pryč.
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INZERCE

Představa, že trenér děti namotivuje, 
je hluboký omyl, říká PhDr. Přemysl 
Wolf.



POD PALBOU
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„Nikdo z mé rodiny ani blízkých 
přátel se paradoxně nikdy nebyl po-
dívat na mé utkání,“ říká rozhodčí 
KAREL ČERMÁK, pro kterého 
jsou zápasy mimo jiné odreagováním 
od každodenních starostí.

Čím se živíte a jaké máte vzdělání?
Vystudoval jsem Vysokou školu eko-

nomickou v Praze, část studia strávil 
na Rotterdam School of Management 
v Nizozemsku a Helsinki School of 
Economics ve Finsku. Od roku 2011 
distančně studuji na Vysoké škole eko-
nomické doktorské studium. V současné 
době pracuji v kosmetické společnosti 
L’Oréal jako finanční controller, mám 
mimo jiné na starosti tvorbu rozpočtů 
a finančních plánů našich značek v di-
vizi profesionálních produktů v Čes-
ké republice, na Slovensku a částečně 
i v Maďarsku.

Co vás vedlo k tomu stát se rozhod-
čím a proč to vlastně děláte?

Vždy jsem měl kladný vztah k fot-
balu, přestal jsem hrát v patnácti letech, 
a když jsem po tříleté pauze chtěl dále 
s tímto sportem pokračovat, na doporu-
čení kamaráda jsem se přihlásil do školy 

rozhodčích. Fotbal pro mě znamená, že 
se mohu odreagovat v jiném prostředí 
od svého běžného všedního dne a dále 
aktivně sportovat.

Jaké bylo vaše první utkání v roli 
rozhodčího a jak se vám povedlo?

Na první utkání si přesně nevzpo-
mínám, byla to určitě mládež, byl jsem 
mladý a nezkušený, takže jsem v něm 
určitě udělal mnoho chyb.

Co říká vaše rodina na to, že jste 
rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas sprostě nadávají?

Nikdo z mé rodiny ani blízkých přátel 
se paradoxně nikdy nebyl podívat na mé 
utkání, takže atmosféru nezažili. Nega-
tivně spíše vnímají, kolik mi rozhodová-
ní zabírá času v průběhu víkendu.

Máte nějaký rituál před utkáním? 
Jak se připravujete? 

Před utkáním se vždy snažím soustře-
dit maximálně na dané utkání a nemys-
let na osobní věci a práci. Z rituálů je to 
způsob, jakým si připravuji poznámky, 
umístění karet do kapes a psací potřeby.

Stal se vám na hřišti nějaký trapas?
Vyslovený trapas, že bych třeba i za-

pomněl karty, se mi naštěstí nikdy ne-
stal. Spíše se mi staly úsměvné příhody, 
kdy jsem byl několikrát jako asistent 
prudce trefen míčem do hlavy nebo sra-
žen některým z hráčů.

Na jaká utkání se nejvíce těšíte?
Mám raději utkání, v kterých tzv. 

o něco jde. To, jak takováto utkání roz-
hodčí zvládne, ukazuje jeho kvality. 
Pokud nejsem v úplné psychické nebo 
fyzické pohodě, tak jsem raději, když 
má zápas menší náboj.

Kde mají nejlepší kantýnu, pivo 
a klobásu?

Na utkání je pro mě důležité celkové 
chování a přístup funkcionářů i hráčů. 
Pokud je stejné bez ohledu na výsledek, 
rád mezi nimi posedím. Mezi moje ob-
líbená místa patří Střešovice, rád také 
posedím v Dolních Chabrech a na Me-
teoru, i protože to mám blízko domů.

Čermákova kariéra v roli rozhodčího 
se zatím obešla bez trapasů.

ROZHODčí KAREL čERMÁK V pRAVIDELNÉM DOTAZNíKu SpEcIÁLu
TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: Pavel Jiřík st., archiv K. Čermáka

I JÁ MÁM SVÉ RITuÁLy

INZERCEKarel se živí jako controller v kosme-
tické společnosti.
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Konec dohadů, domněnek a spe-
kulací, je rozhodnuto: Pražská 
teplárenská přebor mužů bude mít 
od další sezony opět 16 mužstev. 
To znamená, že ze současných 18 
účastníků budou muset tři nejhor-
ší nejvyšší soutěž v hlavním městě 
opustit. „Je to stoprocentní,“ potvr-
zuje František Vitovský, sportovní 
ředitel soutěží Pražského fotbalové-
ho svazu (PFS).

Je to v právě probíhající sezoně 
pražské specifikum. Ze všech 14 
krajských přeborů po celé republice 
má pouze ten v metropoli víc než 16 
účastníků. K téhle situaci došlo v létě, 
když se Žižkov B nepřihlásil do divize 
a zamířil po sestupu ze třetí ligy rov-
nou do páté nejvyšší soutěže. Jenže 
nikdo, včetně nováčků, neakceptoval 
takhle narychlo postup. Proto se sou-
těž rozšířila na 18 celků, aby se nemu-
selo hrát v lichém počtu.

Od nové sezony se přebor vrací 
do běžného stavu. Posledních tří cel-
ků se ale boje v téhle soutěži už tý-
kat nebudou: 16. místo a níž = jistota 

sestupu. „Tři týmy půjdou z přeboru 
dolů zcela jistě. Další už asi ne – když 
budeme vycházet z ideální situace, 
protože z divize by neměl sestupovat 
žádný pražský tým. To není nijak ka-
tastrofický sestupový scénář,“ myslí 
si Vitovský.

Z pražských zástupců v divizi je 
v sestupovém ohrožení pouze Přední 
Kopanina, přesto je velmi pravděpo-
dobné, že se udrží. Kvůli reorgani-
zacím, kdy startuje projekt soutěže 
juniorek, se pro tuto sezonu výrazně 
snižuje počet sestupujících – dolů pů-
jdou určitě jen poslední celky všech 

divizních skupin. Pokud by ovšem 
Kopanina na tomhle místě skončila, 
musel by z přeboru ještě jeden celek 
pryč.

Taková varianta by byla ve hře 
i ve chvíli, pokud by žádné mužstvo 
neakceptovalo postup do divize, jak 
tomu bylo před touto sezonou při 
zmiňované možnosti nahradit Žižkov 
B. To ale podle zákulisních informa-
cí tentokrát nehrozí. „Přebor už bude 
napořád v šestnácti účastnících, roz-
šířili jsme ho výjimečně. To už by se 
nemělo opakovat, i když by člověk ni-
kdy neměl říkat nikdy,“ říká Vitovský.

Pražský fotbalový svaz počítal s va-
riantou, že se přebor vrátí na původních 
16 týmů už ve chvíli, kdy se v létě roz-
šiřoval. Proto není současné rozhodnutí 
ničím překvapující. Přesto dal ještě 
všem účastníkům prostor k vyjádření.

„Na základě množících se dotazů 
ohledně počtu klubů v soutěži A1A pro 
soutěžní ročník 2012/2013 rozhodl VV 
PFS rozeslat na kluby hrající soutěž 
Pražská teplárenská Přebor Prahy do-
pis, ve kterém se každý klub jednotlivě 
vyjádří, zda souhlasí, či nesouhlasí se 
změnou RMS ohledně počtu klubů 
ve zmiňované soutěži,“ stálo v jednom 
ze zápisů z jednání VV PFS.

„Chtěli jsme vyjít vstříc všem klu-
bům a dát jim možnost, aby se k tomu 
vyjádřily a rozhodly si o tom samy. 
Dělat jsme to nemuseli,“ popisuje Vi-
tovský.

Tady je výsledek: Pro zachování stá-
vajícího počtu 18 mužstev se vyjádřilo 
10 klubů, proti návrhu bylo 8 celků. 
„Aby se přebor ponechal v osmnácti, 
muselo by být pro tenhle návrh všech 
osmnáct týmů,“ vysvětluje Vitovský. 
„Z diváckého hlediska by asi bylo i na-
dále osmnáct účastníků zajímavých, ale 
pak se dostáváme do problémů ohled-
ně termínů. Teď je výhoda, že můžeme 
hrát ve státní svátky 1. a 8. května, 
které vycházejí na úterý. Kdyby to tak 
nebylo, musela by podzimní část začít 
první týden v srpnu nebo odstartovat 
později, ale hrát až do půlky prosince. 
Další varianta by byla jet v září model 
neděle-středa-neděle-středa, což by 
bylo pro hodně týmů asi dost kompli-
kované. Šestnáct účastníků je optimál-
ních. Na to jsou kluby zvyklé a nemusí 
se toho moc měnit,“ uzavírá sportovní 
ředitel soutěží PFS.

Dres Kyjí dnes obléká mj. exligový 
útočník Marek Trval.
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Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!pOTVRZENO: pRAŽSKý přEBOR
SE VRÁTí K 16 ÚčASTNíKůM

TEXT: Radim Trusina / FOTO: Ondřej Hanuš

NEJVyšší pRAŽSKÁ SOuTěŽ SE BuDE HRÁT V TRADIčNíM pOčTu

TÉMA

Běžný stav

www.fotbalpraha.cz

Hráči Újezdu n. L. budou mít pořád-
nou honičku za záchranou…

Žádné překvapení

… stejně jako borci z Loko Vltavín B 
(v zeleném).
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Kompletní nabídku zboží najdete na www.e-sportshop.cz

Všechny ceny uvedeny včetně DPH.

Vrbenská 6, 370 31 České Budějovice, e-mail: obchod@mercoint.cz
Tel.: +420 387 411 543, mobil: +420 603 452 982, fax: +420 387 411 573

15 x triko Chelsea + šortky + stulpny
+ potisk èísel zdarma + zdarma taška

cena: 5.990 Kè

BALÍÈEK 2
15 x sublimované triko

dle Vašeho vzoru (vèetnì èísel a reklam)
+ šortky Chelsea + stulpny Chelsea

+ zdarma taška

cena: 9.990 Kè

BALÍÈEK 1

15 x tepláková souprava
TP-2

cena: 975 Kè

BALÍÈEK 6

cena: 3.990 Kè

BALÍÈEK 3

15 x šusśáková bunda

cena: 6.990 Kè

BALÍÈEK 4

15x tepláková souprava polyester 15x rozlišovací tílka

cena: 5.990 Kè

BALÍÈEK 5

TJ-2

SJ-2

NJ-3 NJ-4

SJ-3

SP-3

SP-2

ATLETIKA
BADMINTON
BASEBAL
BASKETBAL
FLOORBAL
FOTBAL
dresy
šortky
stulpny
teplákové soupravy
brankáøské obleèení
rozlišovací tílka
sport. textil - ostatní
míèe
kopaèky
tašky
chránièe
brankáøské rukavice
vybavení høišś
tréninové pomùcky
bandáže, výživa, ...
ostatní
bundy
suvenýry, fanshop

minidresy

šály

Dále vyrábíme 
repliky dresů 
pro fanoušky,
šátky, 
klubové klíčenky...



Fotbalový národ ho zná jako 
muže, který řídí kotel fanoušků Sla-
vie. LUKÁŠ VALA alias STRAŠÁK 
týden co týden předstupuje před di-
váky a šéfuje jejich povzbuzování. 
Na fotbal se ale nedívá jen z hlediš-
tě: jako střední záložník nastupuje 
za strašnický klub PSK Union Praha 
v I. A třídě.

Na hřišti toho moc nenamluví. Když 
nastoupil na konci března proti Kyjím, 
párkrát něco řekl spoluhráčům, ale zce-
la bez emocí. Z hlediska svých mimo-
fotbalových projevů není moc výrazný. 
Jaký kontrast s tím, když se ocitne pár 
metrů za lajnou v hledišti! Tam Lukáš 
Vala ožívá, s mikrofonem předříkává 
hesla, která po něm skandují stovky 
lidí. Studem rozhodně netrpí. Zdá se, že 
ve chvíli, kdy oblékne dres, se to otáčí. 
„To určitě ne. Jsou zápasy, kdy mluvím 

hodně, jindy zase vůbec. Když se mi 
na hřišti něco nelíbí, dokážu zakřičet,“ 
usmívá se 22letý student Vala. „Ale 
nejsou to nějaké výkřiky do vzduchu. 
Vždycky to směřuju na někoho osob-
ně, abych nevyvolával zbytečné emoce 
u celého týmu.“

Do Unionu ho přivedl otec jako 
malého caparta. Sám tady hrál, rodina 
bydlí ve Strašnicích nedaleko od hřiště, 
PSK byl jasnou volbou. „Táta i jeho 
spoluhráči sem přivedli své syny, tak-
že jsme druhá generace, co tady spolu 
hraje,“ popisuje Vala. „Je to takový 
rodinný klub. Jsou v něm většinou lidi 
ze Strašnic a okolí, mám to tady hrozně 
rád.“

Strašnický PSK Union a vršovická 
Slavia, to jsou dvě Valovy lásky. Mezi 

oba kluby se vměstnal jen další straš-
nický celek Junior, kam na dva roky 
přešel, když se na Unionu rozpadl do-
rost. Byl ale šťastný, když se mohl vrá-
tit. Jinam ho to netáhne ani teď. „Mám 
to kousek z domova, jsem tady zvyklý. 
Jdu si zakopat s kamarády, odfrknout. 
Union mi naprosto vyhovuje. V tomhle 
směru jsem konzerva, nerad si zvykám 
na nové lidi a prostředí,“ vypráví Vala.

Jeden klub je ale přece jen výš 
a má vždycky přednost – Slavia Pra-
ha. „Kdybych si měl o víkendu vybrat, 
jestli jít na zápas Unionu nebo Slavie, 
tak jdu samozřejmě na Slavii. Mám 
tam nějaké závazky, v uvozovkách 
nějakou povinnost, tak to beru,“ líčí. 
„Nechci ale říkat, který klub je pro 
mě víc. Oba je mám rád, jsou součástí 
mojí identity.“

Mezi fanoušky mu nikdo neřekne 
jinak než „Strašáku“, což je odvozeno 
od Strašnic, kde celý život bydlí. Jen 
pár set metrů od jeho domu na něj ale 
při fotbale spoluhráči volají „Luky“ 
nebo „Valy“. „Byl jsem tady odmalič-
ka, přezdívka Strašák přišla až později, 
na fotbale se moc nechytla, ale slyším 
na všechny tři varianty,“ usmívá se.

Na hřiště nejčastěji nastupuje jako 
defenzivní záložník, na zádech prestižní 
číslo 10. „Normálně patří desítka naše-
mu kapitánovi,“ přiznává Vala. „Ale teď 
je zraněný, takže jsem po desítce hned 
sáhnul. Je to moje nejoblíbenější číslo, 
když to jde, vezmu si ji. Hrál jsem s ní 
jako malý kluk, cítím se s tím číslem 
nejlíp.“

S desítkou bývá obecně spojená i po-
zice kreativního záložníka, špílmachra, 
který řídí celou hru svého týmu. Do té-
hle pozice se ale Vala zatím nehrne. 
„Nejsem klasický špílmachr. Spíš defen-
zivní záložník, tam mě to baví nejvíc,“ 
říká. „Když jsem byl mládežník, tak 
jsem se snažil chodit si hodně pro míče, 
rozdával jsem je, snažil jsem se tvořit. 
To samé i ve futsale, který taky hraju. 
Ve fotbale jsem ale úplně jiný. Snažím se 
být důrazný defenzivní štít. Odebrat míč, 
přihrát klukům dopředu, ti už si s tím po-
radí. To je moje úloha. Možná jednou, až 
budu starší, tu roli tvůrce hry převezmu, 
teď ještě ne. Jsem asi lepší kotelník a fa-
noušek než fotbalista,“ směje se.

Při zápase se nepouští do žádných 
slalomů mezi protihráči. Jistý je ale při 
všech druzích přihrávek. Dává je přes-
né, chvílemi se nebojí ani nápaditých 
kolmic. Vidět ho můžete na vlastní po-
lovině u rohového praporku, v tvrdých 
soubojích uprostřed hřiště, kterým se 
nevyhýbá, dostává se i před branku sou-
peře do zakončení. Proti Kyjím mohl 
pět minut před koncem překlopit bez-
brankové skóre na stranu Unionu, ale 
ve velké šanci z několika metrů minul. 
„To jsem měl dát,“ vyčítal si ještě půl 
hodiny po zápase.

ZAJÍMAVOST

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!STRAšÁK: HLASITý  
FANOušEK, TIcHý ZÁLOŽNíK

TEXT: Radim Trusina / FOTO: Ondřej Hanuš

šÉF KOTLE FOTBALOVÉ SLAVIE LuKÁš VALA HRAJE FOTBAL  

ZA pSK uNION pRAHA V I. A TříDě

Strašák v dresu Unionu Strašnice
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pražský fotbalový svaz také najdete na  :

www.facebook.com/fotbalpraha
pražský fotbalový svaz také najdete na  :

www.facebook.com/fotbalpraha

Dvě lásky

S desítkou na zádech



Zapracovat by ale mohl na fyzičce, 
což sám ví. Chvílemi je vidět, že se 
mu běhá ztěžka. „Trénujeme dvakrát 
týdně, nebyli jsme na soustředění, 
moje fyzička není extra slavná,“ při-
znává Vala. „Ale snažíme se, aby mís-
to nás jezdil míč. Nemáme to založené 
na tom, že budeme po hřišti lítat jako 
blázni. Chceme si dát pěkně míč, ať 
běhá soupeř.“

V kabině o něm všichni vědí, že je 
vůdcem slávistických fanoušků. Vala 
se za poslední roky stal jejich „mluv-

čím“. Nikdy neodmítne rozhovor, 
novináři se naučili mu volat, ve fot-
balovém prostředí je hodně známý. 
A neuniká to ani protivníkům. „Stává 
se mi, že mě soupeři poznávají a mají 
narážky ohledně Slavie. Někdy mi to 
dávají sežrat. Během zápasu se do mě 
trefují, ale beru to s nadhledem,“ 
ujišťuje. „V prvním jarním kole jsme 
nastoupili v Ďáblicích, za které hraje 
jeden kluk, který patří k radikálnějším 
fanouškům Sparty, ale bylo to v klidu. 
Bavili jsme se, žádná řežba. Byl to 
zápas Ďáblice – Union, nemělo by to 
být o tom, jestli jsem já slávista a on 
sparťan.“

Na Unionu se „nosí“ červenobílá 
víra, což Valovi logicky vyhovuje. 
„Jsme strašnický klub, takže je u nás 
logicky mnohem víc slávistů. Máme 
tady asi dva nebo tři sparťany a jed-
noho bohemáka. Takže kabinu mám 
pošéfovanou, tam je to v pořádku,“ 
culí se známý fanoušek.

Jeho kumpáni ale do Strašnic 
na Union povzbuzovat nejezdí. „Když 
jsem hrál v dorostu, přišlo jednou 
na zápas asi dvacet kluků, zapálili 
ohně a dýmovnice, to byla sranda,“ 
vzpomíná Vala. „Teď ale chodí maxi-
málně jedinci. Rozhodně nic organi-
zovaného.“

Pokud by slávisté dorazili ve vět-
ším počtu, mohlo by to působit trochu 
zvláštně. Zkratka PSK totiž znamená 
Policejní sportovní klub. A fanoušci 
z Valova okolí, včetně jeho samotného, 
se netají tím, že policisté nepatří k je-
jich nejoblíbenější skupině lidí. Na-
stupovat za PSK Union je tedy u Valy 
menší paradox, který ho ale rozesměje. 
„Zní to vtipně. Beru to ale normálně. 
Areál vlastní ministerstvo vnitra, jinak 
klub nemá s policajtama nic společné-
ho. Je to jenom o názvu. Není to tak, že 
by byla na Unionu kabina plná policaj-
tů. Máme tam úplnou náhodou jednoho 
a tomu to dáváme hodně sežrat.“

ERA pomáhá fotbalovým klubům

Vážení a milí čtenáři, 
dovolujeme si Vám představit služby Era Poštovní spořitelny, které dokážou pomoci zpřehlednit a zjednodušit 
finanční situaci nejen fotbalových klubů, ale i dalších organizací podobného typu. Jedná se především o Era Účet 
pro neziskový sektor, do kterého kluby spadají. Tento účet je výjimečný především tím, že se po celou dobu existence 
neplatí za jeho vedení. Díky dostupnosti poboček České pošty je zároveň bezkonkurenčně nejdostupnějším 
účtem na trhu tzn., že běžné transakce (vklady, výběry, příkazy) je možno realizovat právě na České poště,  
ale i na Finančních centrech Poštovní spořitelny.  Samozřejmě je k účtu možnost zdarma zřídit a vést elektronické 
bankovnictví, které umožňuje ovládání tohoto účtu 24 hodin denně 7 dní v týdnu pomocí internetu. Novinkou je 
také aplikace Smartbanking fungující na vybraných telefonech. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte 
níže uvedeného pracovníka, se kterým je možnost domluvit osobní schůzku v sídle Vašeho fotbalového klubu,  
nebo na jiném domluveném místě.
       Přejeme mnoho sportovních úspěchů
       Vaše Era

www.ERASVET.cz | 800 210 210

Lukáš Kvasnička
obchodní manažer PS

+420 724 635 894
lukvasnicka@csob.cz

www.erasvet.cz

PošToVNí SPořiTElNA JE SouČáSTí ČESkoSloVENSké obchoDNí bANky, A.S.

INZERCE

Známá postava

… ale zápasy Slavie mají přednost.Jako šéf slávistického kotle 
má Lukáš respekt!

Defenzivního záložníka  
za PSK Union hraje rád…



Návraty ke staré fotbalové slávě 
metropole by nebyly úplné, kdyby 
nezaznamenaly i velké dny vojáků 
v kopačkách.  A ty se nedatují až 
od léta 1948, kdy přišla na svět Ar-
mádní XI (od 1. října onoho roku 
ATK). Klub tehdy soustředil výběr 
převážně ligových hráčů, kteří prá-
vě kroutili základní službu, a třízá-
pasovou kvalifikací s pardubickým 
vítězem odborářského turnaje si 
otevřel cestu rovnou do nejvyšší do-
mácí soutěže.

I do fotbalu tak vtrhla totalita. 
V Maďarsku na to šli jinak, i když 
ve výsledku to bylo totéž: v armád-
ní Honvéd se proměnil civilní klub 
Kispest.

Ale pojďme dál proti proudu času. 
Ještě o rok dříve, než reprezentace 
mladé Československé republiky roku 
1920 podstoupila mezistátní křest 
na olympijských hrách v Antverpách, 
hrály dva týmy na vojenských turna-
jích v Římě a Paříži. V prvním výběru 
byl jediný mimopražský hráč. Druhý, 
v podstatě národní mužstvo, tvořili 
samí Pražané;  ve městě nad Seinou 
vyhráli turnaj na hrách vítězných ar-
mád první světové války, kterým se 
podle jejich patrona, amerického ge-
nerála, říkalo Pershingova olympiáda.

S vazbami našeho týmu na armá-
du to bylo všelijaké. Řada borců sice 
prošla peklem války, jenže v unifor-
mách habsburské monarchie; tři skvělí 
útočníci – Václav Pilát, Josef Sedláček 
a Jan Vaník - byli dokonce rakouský-
mi válečnými invalidy, neschopnými 
vojenské služby v republice – stejně 
jako držitel „modré knížky“ Antonín 
Janda-Očko… Ve všeobecném nadše-
ní z triumfu se takovými detaily nikdo 
netrápil.

Až do roku 1948 hrávali vojáci 
za civilní týmy;  přední kluby si doká-
zaly ohlídat, aby jejich hvězdy sloužily 
v nejbližších kasárnách. Pro letenská 
„S“ byla znamenitou štací světlomet-
ná rota na Petříně, kde fasoval komi-
sárek i František Plánička; přijatelná 
byla také smíchovská nebo karlínská 
kasárna. Ta druhá padla do oka i žiž-
kovské Viktorce. Bohemce nejlépe 
vyhovoval 28. pěší pluk Na Míčán-
kách nebo vozatajská kasárna pár 
kroků od jejího původního i dnešního 
Ďolíčku. To bohatě stačilo v časech, 
kdy voják – pokud neměl službu či 
nebyl v base – mohl denně po rozkazu 
vyrazit na vycházku. S pravidelným 
tréninkem nebyly sebemenší potíže, 

s uvolňováním na zájezdy jakbysmet.
Dávno upadlo v zapomnění, že 

i tehdy měla armáda na fotbalisty 
v uniformách přednostní právo, kdy-
koli šlo o reprezentaci v turnajích spo-
jeneckých armád nebo o její vlastní 
soutěže. Možné třecí plochy se však 
řešily rozumnými kompromisy. O mi-
strovské body se hrávalo o víkendu, 
vojáci si to mezi sebou rozdávali 
v týdnu, popřípadě v reprezentačních 
pauzách ligy a v její letní přestávce.

Nejlepší posádkové jedenáctky se 
často utkávaly i s předními civilními 
kluby. Třeba bezprostředně po osvo-
bození patřilo k vyhledávaným soupe-
řům mužstvo tankové brigády, vyšper-
kované ostravskými borci. Jen o něco 
později byl velmi populární tým 
pražské posádky, v němž hrával i re-
prezentant Oldřich Menclík z Viktorie 
Žižkov, kanonýr její plzeňské jmenov-
kyně Ladislav Šamberger nebo hoke-
jový mistr světa Karel Stibor, s míčem 
hráč v Meteoru VIII.

V letech 1945 a 1946 slavil úspěchy 
armádní výběr, opět složený téměř bez 
výjimky z pražských celebrit. Tým 
britské armády porazil 4:0 a 5:1, Bel-
gičany 8:4.

Zkrat, který přivedl na svět ATK, 
nesli jeho příští ligoví soupeři nelibě. 
Nebylo divu. V jejich sestavách na-
ráz zely trhliny, které nebylo snadné 
okamžitě zacelit. Co ale dělat, když 
zbolševizovaná armáda chystala pře-
chod na sovětské vojenské řády, po-
dle kterých vycházka nebyla právem 
vojáka, ale vzácnou odměnou?  A tak 
rok 1949 zákonitě přinesl hromad-
né zařazení posádkových mužstev 
i do nižších civilních soutěží.

Každoroční střídání stráží však 
znemožňovalo vytvořit v armádě 
špičkový tým, který by mohl mít ta-
kové ambice jako moskevský CSKA 
nebo třeba budapešťský Honvéd. 
Proto roku 1952 začal trenér Karel 
Kolský formovat na Strahově, kde 
vojáci v kopačkách sídlili až do roku 
1960, stálý kádr mužstva.

V časech neomezené totalitní své-
vole se to neobešlo bez excesů. Roku 
1953 byli do týmu, přejmenovaného 
na ÚDA, z rozhodnutí všemocného 
ministra Čepičky znovu zařazeni slá-
vističtí reprezentanti Jiří Trnka, Ota 
Hemele a František Ipser, ačkoli si 
vojnu odbyli už v letech 1948–1950 
v ATK. „Chcete jet na světový šam-
pionát?“ dali jim nůž na krk. „Tak 
podepište!“ První dva neodolali, Ip-
ser si po prvním zaváhání postavil 
hlavu a vrátil se do Slavie. A opravdu 
v národním mužstvu skončil…

V té době už měla Praha dvě vo-
jenská želízka v prvoligové výhni. 
Tankista byl veřejnosti představen 
jako tým pozemních sil (letecká Kří-
dla vlasti přistála v Olomouci). Obě 
nová mužstva byla bez skrupulí za-

Služba u světlometů

HISTORIE

Roku 1964 se Dukla v Poháru 
mistrů evropských zemí potýkala 
i s Realem Madrid. Tady bojuje 
Josef Vacenovský se Santamariou 
a Pachinem.

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!pOHOV, VOLNO, 
DO TOHO!
TEXT: Miloslav Jenšík / FOTO: archiv autora

KApITOLy Z HISTORIE pRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZu

strANA 12 / DuBen 2012

Od ATK k Dukle

www.fotbalpraha.cz



řazena rovnou do nejvyšší soutěže, 
předstíráním nějaké kvalifikace už 
nikdo neztrácel čas. Ale buďme spra-
vedliví: i tyto týmy urychlily růst 
řady příštích hvězd. 

Reorganizace armádního sportu 
v roce 1956 přejmenovala všech-
ny vojenské sportovní kolektivy 
na Dukly; Tankistu převelela (už pod 
novým názvem) do Pardubic. Také 
soubor kolem Ladislava Nováka, Jo-
sefa Masopusta a Svatopluka Pluska-
la se zprvu málem stěhoval do Brna, 
Plzně či kdovíkam ještě, ale nakonec 
zůstal v Praze a ke dvěma mistrov-
ským titulům, které do té doby vybo-
joval, připojil devět dalších – posled-
ní roku 1982.

Kolem červenožlutého týmu se 
časem vytvořila schizofrenická at-
mosféra. V bojích s pražskými riva-
ly, především pak s oběma „S“, byl 
drtivou většinou hlediště zatraco-
ván; když však v Poháru mistrů zdo-
lal Manchester United, Tottenham, 
Anderlecht či Ajax, když na jeho 
trávě nechaly bod Real, Benfica 
nebo Celtic, byl vynášen do nebes. 
A bylo by nošením dříví do lesa vy-
kládat tu, co všechno vojáci vyko-
nali v dresech s lvíčkem, ať už šlo 
o zakladatelskou generaci nebo poz-
ději o Ivo Viktora, Zdeňka Nehodu 
či Ladislava Vízka…

Pozdější zmatené osudy klubu, 
který počátkem roku 1959 za velkou 
louží porazil i slavný Santos s Pelém 
4:3 a v sezoně 1966–67 se probil až 
do semifinále Poháru mistrů, na ně-
jaký čas vymazaly pražskou Duklu 
z fotbalové mapy republiky a její 
trofeje zavály do Příbrami. Mnohdy 
jsou její někdejší triumfy na meziná-
rodní scéně leckde na druhém konci 
světa respektovány víc než u nás...

Dukla, i když už ne ta vojenská, 
je tu však stále. A znovu pilně sbírá 
prvoligové body.    

NESLAVNý pOčIN 

– Do ligy naskočili vojáci na sklonku 

léta 1948 proti Slavii. Otevřeli skóre 

zápasu, ale potom se na ně sesypala 

lavina, sešívaní nakonec vyhráli 8:2. 

Armádní XI toho dne tvořili Jonák 

(ČAFC) – Podhorec (Trnava), Vedral 

(Bohemians) – Sloup (Viktoria Plzeň), 

Holiš (Žilina), Vlk (Slavia) – Kokštejn 

(Sparta), Tibenský (Trnava), Trubač 

(Polaban Nymburk), Sršeň (Kladno) 

a Gašparík (Malacky); trenérem byl 

Zástěra (Sparta).

pOpRVÉ NA špIcI 

– Mužstvo ÚDA, které roku 1953 

vybojovalo mistrovský titul, mělo už 

stálý základní kádr.  Připomeňme si, 

odkud se členové základní jedenáct-

ky trenéru Musilovi sešli: Dolejší 

(Ústí nad Labem) – Šafránek (Spar-

ta), Pluskal (Zlín), Novák (Teplice) 

– Trnka, Urban (oba Slavia) – Hertl 

(Sparta), Hemele (Slavia), Borovička 

(Sparta), Masopust (Teplice), Dobai 

(Košice). Dříve či později prošli všich-

ni i národním mužstvem.

PAMÁTnÉ LÉTO 1960 

– Titul toho roku vojáci nezískali, ale 

do nové sezony převzal otěže mužstva 

Jaroslav Vejvoda, nejúspěšnější trenér 

dukelské historie. A ve 2. kole ročníku 

1960–61 byl výhrou 2:1 nad Kladnem 

zasvěcen první vlastní stadion klubu. 

Premiérový gól Dukly na Julisce vstře-

lil Jaroslav Borovička.

TO ByLA šŇůRA! 

– V mezinárodní Letní lize v USA 

Dukla poprvé hrála roku 1961. Ve své 

skupině postupně převálcovala třeba 

bělehradskou Crvenou zvezdu 4:2 

nebo Rapid Vídeň 6:0, vyklepla AS 

Monaco 4:0, barcelonský Espaňol 5:1 

a irský Shamrock Rovers 10:0. Finále 

s liverpoolským Evertonem (tehdy se 

mu s ohledem na souhrnnou tržní hod-

notu jeho souboru přezdívalo Bank of 

England) pak vojáci nekompromisně 

vyřídili 7:2 a 2:0. A vyhráli i následují-

cí dva ročníky turnaje!

DOBOVÉ STřÍPKy

… a kapitán Svatopluk Pluskal 
s trenérem Jaroslavem Vejvodou

Major Josef Masopust se Zlatým 
míčem nejlepšího evropského 
fotbalisty za rok 1962…

cenné skalpy
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Tito vojáci porazili roku 1946 belgické kolegy: zleva stojí  Matys (Polaban Nymburk), Žďárský 
(Bohemians), Galáb (Židenice), Vrátil (Viktoria Žižkov), Luka (Slavia), Kokštejn (Sparta), Ant. 
Bradáč (Slavia), před nimi jsou Menclík (Viktoria Žižkov), Vejvoda (Sparta), Plánický a Vedral 
(oba Bohemians.)

ATK z roku 1949. Zleva stojí čtyři slávisté Hemele, Houška, Ipser a Trnka, dále Krásnohorský 
(Žilina), Podhorec, Marek (Libeň), Sršeň, Majer (Nusle), Hejský (Libeň) a Putyera (Košice).

Skvělý tým Dukly z počátku 60. let po tři roky za sebou triumfoval v newyorské mezinárodní 
Letní lize. Zleva Novák, Šafránek, Pluskal, Čadek, Borovička, Vacenovský a Kučera, pod nimi 
Brumovský, Masopust, Pavel Kouba a Jelínek.



Patří k legendám pražské Slavie, 
v jejímž dresu odehrál na 150 zá-
pasů. Červenobílým barvám zůstal 
IVO KNOFLÍČEK věrný i po pře-
chodu do fotbalového „důchodu“, 
už čtvrtým rokem dělá asistenta 
u slávistické rezervy. Padesátiletý 
střelec deseti reprezentačních gólů 
a účastník slavného MS 1990 vzpo-
míná na emigraci i na to, jak se 
na čas stal Bolivijcem.

Po konci aktivní kariéry nepřemýš-
lel Knoflíček ani na chvilku o tom, že 
by se vzdal fotbalu. „Trénování při-
šlo tak nějak samo. V Příbrami, kde 
jsem končil kariéru, mi Jarda Starka 
navrhl, že bych mohl trénovat. Udělal 
jsem si licenci a byl ze mě hrající tre-
nér. Pak přišlo zranění, já přestal hrát 
a definitivně se přesunul na lavičku,“ 
prozrazuje současný asistent kouče 
Petrouše u slávistického „béčka“.

Těší se na juniorskou ligu

Ve své současné štaci je Knoflíček 
více než spokojen. „Hrozně mě baví 
práce s klukama, kteří přicházejí 
z dorostu. Moc se těším na novou ju-
niorskou ligu, která se u nás rozběhne 
od příští sezony. Budou tam mladí klu-
ci do třiadvaceti let, se kterými bude-
me mít čas pracovat. To mě naplňuje 
nejvíc,“ přemítá muž, který ve své ka-
riéře zažil bezpočet trenérů, od nichž 
bral inspiraci. Nejvíce ho prý ovlivnil 
legendární Václav Ježek. „A z těch 
zahraničních asi Osijek v Bochumi, 
který dělal nějaký čas asistenta Bec-
kenbauerovi, když vedl německou re-
prezentaci.“

Během aktivní kariéry posbíral Ivo 
Knoflíček řadu ocenění, například 
v roce 1985 se stal hbitý fotbalista 
ligovým králem střelců. A to i přesto, 
že nenastupoval na pozici klasické-
ho útočníka. „Hrál jsem levé, někdy 
i pravé křídlo, motal jsem se tam 
za útočníky a těžil z rychlosti,“ vzpo-
míná s úsměvem.

Ivo Knoflíček patřil deset let k pi-
lířům reprezentace, přičemž nejvíce 
mu v hlavě zůstal světový šampionát 
v Itálii 1990. „Otevřely se hranice, 
takže na naše zápasy tam byla snad 
půlka stadionu Čechoslováků. Třeba 
poslední utkání ve skupině s Itálií bylo 
nezapomenutelné,“ zasní se.

Od devatenácti hrál Knoflíček 
za Slavii, poté na rok zmizel na voj-
nu do RH Cheb. „Tam jsem se dostal 
do reprezentační jedenadvacítky. Teh-
dy jsme měli jet na olympiádu do Los 
Angeles, ale vzhledem k bojkotu zemí 
východního bloku jsme do Ameriky 
nemohli. To byla velká škoda, protože 
dostat se za komunistů do USA byla 
bomba,“ přibližuje.

Nebylo to však naposledy, kdy byl 
Knoflíček nucen oželet reprezentační 
zápasy. Za vše mohla jeho emigrace 
v roce 1988, kvůli které měl na 18 mě-
síců zakázáno hrát vrcholový fotbal. 
Proč vlastně fotbalista s neodmyslitel-
nou bujnou kšticí opustil republiku?

chtěli ho v Anglii

Důvodem byla touha přestoupit 
do patrně nejuznávanější ligy světa – 
o Knoflíčka a jeho spoluhráče Luboše 
Kubíka jevilo zájem Derby County. 
„Kontaktovali Slavii, že nás chtějí. 
Probíhala jednání, všechno se zdá-
lo v pořádku. Jenže zásadní problém 

Knoflíček tráví nejvíce času s týmem 
na Strahově.

MNOHONÁSOBNý REpREZENTANT IVO KNOFLíčEK TRÉNuJE 

SLÁVISTIcKÉ „BÉčKO“ A VZpOMíNÁ NA EMIgRAcI
TEXT: Štěpán Šimůnek / FOTO: Ondřej Procházka

ByL ZE Mě BOLIVIJEc
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JAK ŽIJE

Jako člen realizačního týmu rezervy 
Slavie je na trávníku, a to ho baví!



S kolegou Michalem Petroušem

Jako správný asistent rozdává 
svěřencům pokyny.
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byl v tom, že za komunismu se mohlo 
do ciziny přestoupit až v jedenatřiceti 
letech. A mně bylo šestadvacet,“ pro-
zrazuje Ivo. „Když jsme byli se Sla-
vií na soustředění v Německu, přijel 
za námi hlavní scout Derby County 
a řekl, že jediná možnost je emigrace. 
Ovšem s tím, že budeme mít na rok 
a půl pozastavenou činnost.“

Dvojice Knoflíček – Kubík se pro-
to narychlo sbalila, zmizela z hotelu 
a z Německa vyrazila do Španělska. 
Tam měl známé tehdejší šéf Derby 
County Robert Maxwell. „Bydleli 
jsme na zámku, trénovali s Espanyo-
lem Barcelona, bylo to příjemné ob-
dobí,“ vzpomíná.

Do Anglie se však zatím Knoflíček 
s Kubíkem přesunout nemohli. Nemě-
li totiž pasy, které zapomněli v hotelu. 

Tento problém vyřešil sám mediální 
magnát Maxwell. „Nechal nám udě-
lat bolivijské pasy. Stálo to pětatřicet 
tisíc dolarů, což byly v té době strašli-
vé peníze. Ale vše bylo legální, z Jižní 
Ameriky se mohlo oficiálně kupovat 
občanství. S bolivijským pasem jsme 
se před Vánoci roku osmaosmdesát 
dostali do Anglie a později jsem na něj 
procestoval půlku Evropy. Bohužel 
jsem ho při některém z těch přesunů 
ztratil,“ smutní, že přišel o suvenýr, 
jenž mu připomínal období, kdy byl 
Bolivijcem.

Několik měsíců pak Knoflíček 
s Kubíkem trénovali s týmem Derby 
a čekali, až jim vyprší trest. „Jenže 
v dubnu Kubík utekl zpátky do Česko-
slovenska. Stála o něj prý Fiorentina 
a svaz řekl, že se musí vrátit do vlas-

ti. Na to konto mi Maxwell sdělil, že 
dokud se nevrátí Kubík, nepočítá ani  
se mnou. Kupoval nás totiž jako dvoji-
ci. Takže jsem znovu využil bolivijské-
ho pasu a odletěl z Anglie do Itálie,“ 
popisuje.

pod Zemanem

Na jihu Evropy trénoval pod Zdeň-
kem Zemanem ve Fogii. „Měli o mě 
zájem, ale opakovalo se opět to, že 
mě svaz nechtěl pustit. Takže jsem se 
sebral a odjel do Německa, kde jsem 
čekal na příležitost.“ Do konce trestu 
tehdy Knoflíčkovi zbývalo více než půl 
roku, ovšem všechno změnila listopa-
dová revoluce. „Ihned se ozval svaz, 
že můžu oficiálně hrát. Od prosince už 
jsem hrál za St. Pauli,“ vybavuje si.

Následně vystřídal štace v Bo-
chumi a rakouském Steyru, odkud 
se vrátil domů. Kopal za Benešov, 
na rok si znovu oblékl sešívaný dres 
a kariéru končil v roce 1997 v Pří-
brami. O tom, že by zůstal „za ko-
pečky“, prý neuvažoval. „Jsem pa-
triot, moc se mi stýskalo. Když jsem 
v televizi sledoval záběry ze sameto-
vé revoluce, hned mi bylo jasné, že 
se vrátím.“

Rodák z Moravy je dodnes ak-
tivním sportovcem. „Moc mě baví 
stolní tenis, který je podle mě dob-
rým doplňkovým sportem pro fotbal. 
Pro malé kluky je to ideální sport 
pro trénování například koordinace 
pohybu. Podobný příklad je lyžování, 
které mě taky moc baví,“ zakončuje 
Ivo Knoflíček.



Šestadvacet pražských klubů se 
může těšit z nových bezpečných 
branek pro mládež. Pražský fot-
balový svaz na projektu, který má 
za cíl vymýtit riziko úrazů u dětí, 
spolupracoval s magistrátem. Ten 
na nákup nového vybavení uvolnil 
grant ve výši 1,2 milionu korun. 
Oficiálního představení branek se 
na hřišti Lokomotivy Vltavín zú-
častnil mimo jiné i někdejší repre-
zentační gólman Petr Kouba.

Vznik projektu „Bezpečné bran-
ky“ se datuje k roku 2010. Důvod byl 
zřejmý – rostoucí počet úrazů dětí při 
trénincích i zápasech. „Obměna sta-
rých brankových konstrukcí za nové 

je jedním z našich prioritních úkolů. 
Nové branky výrazně snižují pravdě-
podobnost vzniku úrazů u dětí a jejich 
hodnota pro kluby je tak nevyčíslitel-
ná. Jsem proto velmi rád, že si je i ma-
gistrát hlavního města Prahy vědom 
důležitosti tohoto projektu a výrazně 
nám pomáhá s jeho financováním,“ 
posílá na radnici díky předseda PFS 
Ing. Dušan Svoboda.

Bezpečné brány jsou vyrobeny 
z hliníkové slitiny s příměsí křemíku 
a hořčíku. Díky tomu jsou velice leh-
ké – váží pouhých 57 kg. Standardní 
ocelová konstrukce přitom může mít 
i o 100 kg více. Slitinovou branku je 
navíc velmi těžké překlopit – spodní 
zadní tyč je totiž vysypána pískem, 

který působí jako protizávaží. V po-
rovnání s klasickými brankami je rizi-
ko překlopení zhruba třetinové.

Projekt krom jiných podpořili i dva 
slavní brankáři nedávné minulosti 
– Petr Kouba a jeho kolega od ledu 
Petr Bříza. „Považuji tento projekt 
za opravdu hodně přínosný. Všichni 
máme v paměti několik případů z po-
sledních let, kdy na dítě spadla branka 
a jaké to mělo tragické následky. Za-
jištění bezpečnosti nejmenších fotba-
listů je to, na co by měl každý klub my-
slet především,“ vzkazuje „Koubič“.

Branky byly rozděleny šestadva-
ceti klubům s nejpočetnější mládeží. 
Používány budou přípravkou a mlad-
šími žáky jak při trénincích, tak při 

utkáních. Do budoucna se počítá s po-
kračováním projektu. „O další etapě 
budeme jednat s magistrátem. Pohy-
bujeme se v nějakých rozpočtových 
limitech, rozhodně ale chceme v tomto 
projektu pokračovat. Netroufnu si říct, 
jestli to bude za rok nebo za dva, ale 
budu se snažit, abychom etapu číslo 
dvě odstartovali co nejdříve,“ slibuje 
Dušan Svoboda.

Podle šéfa PFS byl při vývoji kla-
den důraz na splnění tří bezpečnost-
ních kritérií. „Řešili jsme energii 
nutnou k překlopení branky, pak ener-
gii, kterou brána vykoná při dopadu, 
a za třetí samotnou hmotnost branky,“ 
vysvětluje. Zda se budou časem vyrá-
bět bezpečné branky klasických roz-
měrů pro odrostlejší fotbalisty, zatím 
netuší. „To je ještě daleko. Ale jestli se 
projekt osvědčí, určitě o tom budeme 
uvažovat,“ uzavírá Svoboda.

Bezpečnou branku je těžké překlopit, 
zadní tyč je vysypaná pískem.
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MLÁDEŽ

TEcHNIcKÉ pARAMETRy

HMOTnOST: 57,05 kg

DÉLKA: 5000 mm

VýšKA: 2000 mm

HLOUBKA HORnÍ: 800 mm

HLOUBKA DOLnÍ: 1500 mm

MATERIÁL: hliníková slitina 
s příměsí křemíku a hořčíku

U slavnostního představení bezpeč-
ných branek nemohl chybět předseda 
PFS Dušan Svoboda (uprostřed).

Bez grantu od magistrátu by byl 
projekt stěží realizován!

pRAŽSKý FOTBALOVý SVAZ VE SpOLupRÁcI S MAgISTRÁTEM 

přEDSTAVIL NOVÉ BEZpEčNÉ BRANKy pRO MLÁDEŽ
TEXT: Štěpán Šimůnek / FOTO: Ondřej Hanuš

VyMýTí RIZIKO ÚRAZů

INZERCE



Způsobila vám někdy branka 
zranění?

Osobně jsem naštěstí žádné zraně-
ní ve spojitosti s brankou neměl, ale 
přiznám se, že několikrát k tomu ne-
bylo daleko. Zejména při přenášení, 
kdy vám mokrá konstrukce vyklouzne 
z rukou a chybí jen kousek k tomu, 
aby vám brána spadla na nohu. Úrazu 
jsem unikl o fous.

Brankářům se často stává, že nara-
zí do tyče například hlavou. Myslíte, 
že díky nové technice jsou nové bran-
ky bezpečnější i v tomto ohledu?

Nezkoušel jsem to, ale výrob-
ce tvrdí, že ano. Přece jen je tenhle 
materiál něco jiného než pravá ocel, 
takže zranění by mohlo být méně. 
Ale do hlavy to bude bolet vždycky. 
(směje se)

Budete si do vaší brankářské ško-
ly nové brány pořizovat?

Vzhledem k tomu, že projekt je 
směřován do klubů a my jsme ob-
čanské sdružení, tak nevím, jestli 
na ně dosáhnu. Ale třeba se nám to 
časem ve spolupráci s nějakým klu-
bem podaří.

S dětmi, kterých se celá akce týká, 
se vyfotografovali i slavní gólmani 
Petrové Bříza a Kouba!

To je ona! Jen 57 kg vážící branka.

INZERCE

ZRANěNí JSEM uNIKL O FOuS

PETR KOUBA:

Někdejší gólmanská jednička českého nároďáku PETR KOUBA projekt 
„Bezpečné branky“ vítá. I proto, že sám moc dobře ví, jak může být toto 
náčiní nebezpečné. Ať už z pohledu hráče či momentálně trenéra reprezen-
tační mládeže a šéfa brankářské školy.
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Mladí a nadějní fotbalisté se bu-
dou pravidelně objevovat v dotazní-
ku Pražského fotbalového speciálu 
na přímé doporučení odborníků. 
Prvním z nich je třináctiletý JAN 
FORTELNÝ ze Sparty a Výběru 
Prahy od 14 let.

Fotbalové začátky:
Ve čtyřech letech na Motorletu, 

kam mě přivedli rodiče. Prvním trené-
rem byl Roman Plura.

Důležité kroky v kariéře:
První byly, když jsem ještě v Mo-

torletu postupoval mezi starší, nejprve 
do ročníku 98 a pak do 97. A další dů-
ležitý byl přestup do Sparty, kde jsem 
od roku 2006 doteď.

Nejoblíbenější trenér:
Rád bych zopakoval Romana Plu-

ru. Proč? Protože byl prvním trenérem 
a už on věděl, co je pro mě dobré. Na-
učil mě hodně.

Fotbalový vzor:
Nejspíš Lionel Messi, který mě 

baví svým stylem hry i fantastickým 
zakončováním.

Oblíbený klub:
Určitě FC Barcelona právě kvůli 

Messimu. A u nás samozřejmě Sparta, 
když za ni hraju.

Poslední výsledek A-týmu Sparty:
Vyhrála nad Libercem 2:1… Ne 

vlastně 3:1 to bylo! (v době vzniku 

rozhovoru měla za sebou Sparta právě 
zápas v Liberci – pozn. autora).

Oblíbený hráč Sparty:
Marek Matějovský. On je ve středu 

hřiště tím pravým mozkem celé Sparty.
 
Nejlepší spoluhráč v U14:
Těžko říct… Ale asi Filip Havelka, 

s nímž hraju i ve klubu.

Sportovní cíl:
Rád bych dosáhl toho, abych hrál 

nejvyšší ligu u nás a třeba se jednou 
dostal i do reprezentace.

... a kdyby to ve fotbalu nevyšlo - 
čím chce být:

O tom jsem ještě nepřemýšlel, ale 

asi bych chtěl založit nějakou firmu 
a podnikat. Anebo být manažerem 
ve sportu.

Mimofotbalové zájmy:
Jednoznačně kamarádi!

Nejlepší relax a odpočinek:
Jen tak si vyjít ven do přírody nebo 

si zajezdit na kole v lese.

Prospěch ve škole:
Musím přiznat, že chování není 

moc dobré, ale třeba cizí jazyk mám 
výborný! Na posledním vysvědčení 
jsem měl asi pět trojek, takže dohro-
mady takový průměr. Rodiče se mě 
snaží vést ke studiu a kontrolují mě.

Počet přátel na facebooku:
Něco přes dvě stě.

Typ holky, který se ti líbí:
Určitě brunetky! A štíhlé… (směje se)

Jan Fortelný (v prostřední řadě třetí 
zleva) a jeho milovaná Sparta

Honzovi se líbí brunetky! A on jim?Soupeře nechává díky talentu větši-
nou za sebou.

S fotbalem se seznámil ve čtyřech 
letech.

TALENT JAN FORTELNý Z Ac SpARTA pRAHA A JEHO DOTAZNíK
TEXT: Lukáš Vrkoč / FOTO: archiv rodiny Fortelných

Z MOTORLETU nA LETnOU

MLÁDEŽ



Jednoduchá instalace 
i u stávajících hřišť
Pro udržení komfortu herní plochy v  letním období, kdy 

teplota nad umělým trávníkem  dosahuje až 50°C je vhod-

né plochu ochlazovat. Technologie zavlažení Perrot počítá 

s osazením sedmi kusů postřikovačů typu VP2 s dostřikem 

až 50 m. Toto osazení zajistí stejnoměrné ochlazení celé 

hrací plochy a to z prostoru mimo hrací plochu. Technologie 

Perrot nevstupuje umístěním postřikovačů do plochy umě-

lého trávníku a  je tedy možná instalace na stávající hrací 

plochy. Doba ochlazovacího cyklu je maximálně 15 minut 

a je tedy možné jej spustit i v pauze mezi poločasy. Zavla-

žením umělého trávníku se výrazně zlepší herní komfort 

a snížením abraze se prodlouží životnost trávníku.

SCHÉMA OSAZENÍ POSTŘIKOVAČŮ
Postřikovače   VP2   7KS
PRŮTOK  Q = 38 m3/h
DOBA ZAVLAŽENÍ max. 15 min.

EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel./fax: 412 379 115
mobil: 731 159 708
www.perrot.cz
www.eurogreen.cz

Dopřejte si herní
     komfort na vašem 

  hřišti s umělým 
              trávníkem!



TIpOVAčKA PFS - Nová soutěž pro všechny fanoušky a znalce pražského fotbalu!  
Zaregistrujte se na novém webu www.fotbalpraha.cz, tipujte výsledky 
utkání pražská teplárenská přeboru mužů a vyhrajte některou  
z hodnotných cen!
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MLÁDEŽ

ANEB cO SE DěJE MEZI MLADýMI 
(A NADěJNýMI) FOTBALISTy

TEXT: Lukáš Vrkoč / Foto: Ondřej Hanuš a archiv PFS

PELMEL

KRAJSKÁ SpORTOVNí STřEDISKA MLÁDEŽE

Fotbalová  asociace České  republiky  (FAČR) přichází  s  novou  iniciativou  a  uvolňuje  pro-
středky na vytvoření Krajských sportovních středisek mládeže. O co jde? V první řadě o za-
jištění kvalitní práce se šikovnými fotbalisty v menších oddílech. Ti by měli rozvíjet kariéru 
pod dohledem kvalifikovaných trenérů a zároveň být členy dostatečné základny pro působení 
svého týmu v soutěžích. Výsledkem má být koncepční práce, na základě jíž mohou kluby 
přestoupit z krajských do celostátních soutěží.

TOUR DE CLUB

Návštěvy pověřených osob z řad Pražského fotbalového svazu doplněné dalšími odborníky 
zvané Tour de Club jsou v plném proudu. V jarní části už proběhly na Admiře a ve Střešo-
vicích praktické ukázky tréninkových jednotek u nejmenších fotbalistů a následné diskuse, 
během nichž se probírala zejména protiúrazová prevence. „Obě akce byly vnímány pozitivně 
a kromě trenérů z daného klubu se jí účastnili také rodiče. Dohromady bylo vždy přítomno 
cca čtyřicet lidí, jen je škoda, že pouze část z nich se účastnila i následné diskuse,“ hodnotí 
akce  profesionální  trenér mládeže PFS Mgr. Zdeněk Srba. Rodiče,  kteří  nešli  na  schůzku 
s fyzioterapeutem, se tak nedozvěděli celou řadu velice zajímavých a důležitých informací, 
potřebných pro zdravý vývoj svých dětí. Každopádně velký dík patří oběma oddílům, které 
se postaraly o uspořádání akcí.

III. ROčNíK DFp

Úspěch dvou dílů Dětského fotbalového poháru (DFP) žáků I. a II. tříd základních škol zna-
mená logické vyústění. Na svazu už spřádají plány na organizaci III. ročníku. Zatímco letos 
se zúčastnilo 48 týmů, pokračování v roce 2013 by se mělo odehrát s dvojnásobným počtem. 
Díky spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) se už nyní rozjíždí oslovo-
vání jednotlivých škol zacílené přímo na učitele. „Jsem přesvědčen, že počet šestadevadesáti 
týmů naplníme,“ říká Mgr. Zdeněk Srba s tím, že postupně budou osloveny všechny pražské 
školy. Prestiž DFP strmě stoupá!

šKOLENí TRENÉRů BRANKÁřů

A pak že se nepotkají znovu! O projektu školení trenérů brankářů, který má za cíl instruovat, 
jak mimo jiné správně pracovat s mládeží, informujeme pravidelně. V lednu se uskutečnila 
první fáze teoreticko-praktické výuky za účasti vynikajících brankářů minulosti Ivo Viktora, 
Petra Kostelníka, Petra Kouby, Jiřího Krbečka a Martina Vaniaka. Pořadatelé se báli, že po-
dobná sestava se znovu už nesejde, opak je ale pravdou. 30. května se uskuteční druhá část 
akce s praktickými ukázkami přímo na trávníku, který vystřídá prostory tělocvičny. Zaměření 
bude nejen na obranné činnosti brankářů, ale i na ty útočné. Inu, jde se s dobou…

VýBěRy pRAHy

Tak jako každý rok vstoupily do druhé poloviny Mezikrajské soutěže pražské mládežnické 
výběry. Pravidelně se účastní finálových turnajů a vše nasvědčuje tomu, že úspěšné budou 
i v letošním ročníku. Co třeba Výběr do 15 let ze snímku? Pokoří silné konkurenty?
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Dopadnout jako ve slavné bi-
tvě si nikdo nepřeje, pokud jde ale 
o Bílou Horu fotbalovou, situace 
je úplně opačná. Její tým TJ Sokol 
vedl na začátku jara I. A třídu s ná-
skokem několika bodů, doma do 14. 
kola ani jednou neprohrál a mašíro-
val za postupem. Tím by rád oslavil 
devadesáté výročí založení klubu. 
„Postup do pražského přeboru je náš 
cíl,“ potvrdil manažer Otakar Hej-
lík mladší.

Fotbalovou historii však začal oddíl 
psát jako SK Viktoria Malý Břevnov, 
a to přesně 9. dubna 1922. Tým měl 
21 zákládajících členů, kteří trénovali 
v místě zvaném U lezačky a klubovnu 
měli v restauraci U Soukupů. První 
duel pak tým odehrál až v roce 1923, 

kdy podlehl RH Praha 2:6. O sedm let 
později byl přijat do Středočeské župy 
fotbalové. Postupem let prožil klub, 
který několikrát proměnil i název, 
řadu postupů i pádů, nejvýš to dotáhl 
v kategorii mužů do divize, dorost byl 
pak dvakrát mezi nejlepší čtyřkou teh-
dejšího Československa.

Fotbalisté Bílé Hory se několikrát 
vydali i na zahraniční zkušenou. Nej-
větší vzpomínky mají z návštěv BSG 
Babelsberg, s kterým měl klub „druž-
bu“. „Vždycky tam jeli třeba muži 
a žáci, vytvořilo se tam mezi kluby 
takové pouto, že když si tam postavili 
u hřiště hospodu, dali jí jméno Bílá 
Hora,“ usmívá se předseda klubu Jiří 

Krupička. „Možná že bychom se moh-
li pokusit tuhle tradici obnovit. Nemá-
me jistotu, že se to povede, ale nějaká 
šance tu je,“ dodal. Podle klubových 
zápisů se Bělohorští vydali i do dán-
ské Kodaně či tehdejšího Západního 
Berlína k utkáním s BSC Eintracht 
Surfing.

Klub v posledních letech už obno-
vil tradici zábavných akcí na Rychtě. 
První karneval sportovců se tam konal 
už 6. února 1932. Letos se už druhým 
rokem na stejném místě konal ples. 
„Z toho máme radost a doufám, že to 
bude pravidlem pro každý rok,“ sho-
dují se funkcionáři Sokola Bílá Hora.

V barvách týmu si zahrála řada 
fotbalistů, na něž v klubu s pýchou 
vzpomínají, jako třeba Otakar Hejlík 
starší, Vladimír Krupička, Petr Mora-
vec, Miroslav Pergl. Velkou postavou 
klubu je také Jaroslav Kuchař, jenž 
v klubu působil jako trenér a nyní 
se ve dvaasedmdesáti letech věnuje 
práci sekretáře. „Je to možná nej-
starší sekretář v Praze, určitě jeden 
z nejstarších. Za svoji práci zaslouží 
velké uznání,“ říká předseda klubu 
Krupička.

Ze současnosti je nejznámějším 
odchovancem Bílé Hory obrán-

ce Štěpán Kučera. Ten pak odešel 
do Sparty a z ní zamířil do zahraničí. 
„Když má volno, zajde sem, zatrénu-
je si tady, zná se s kluky z béčka,“ 
říká Krupička.

Stejně jako ostatní fanoušci musí 
mít i bývalý hráč klubu Kučera z po-
čínání fotbalistů v klubu radost. Bílá 
Hora se totiž dere jako štika za postu-
pem do přeboru. „Bylo by hezké, kdyby 
se to povedlo. Mohli bychom nachystat 
takový oslavný hattrick,“ usmívá se 
manažer klubu Otakar Hejlík.

Co přesně má na mysli? „No deva-
desátiny klubu oslavíme určitě, mně 
bude padesát, to se taky bude slavit, 
a věříme, že to klapne i s tím postu-
pem. I když každý zápas bude těžký. 
Jestli týmy tvrdí, že nechtějí postou-
pit, tak já mám jiné informace. Bude 
to boj, každé utkání bude zápasem 
jara,“ nečeká snadnou cestu za nej-
vyšší pražskou soutěží.

Leckomu může znít vyhlášení 
klubového manažera přehnaně sebe-
vědomé, jenže Bílá Hora se na roz-
díl od mnohých soupeřů neschovává 
za fráze. „Když jsme byli po podzimu 
první, tak přece nemůžeme říkat něco 
jiného. Spousta lidí se nás ptala, už 
když jsme postupovali do I. A třídy, 
co tam budeme dělat, tak jsme jim to 
snad ukázali,“ připomíná Hejlík.

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

Občerstvení nesmí chybět!

Dvojnásobná oslavaHospoda v Německu

TJ SOKOL BÍLÁ HORA
ROK ZALOŽENí: 1922

VýVOJ NÁZVu KLuBu: SK  Viktoria 

Malý Břevnov, Sokol Viktoria Malý Břevnov, 

TJ Sokol Bílá Hora, Mládí Bílá Hora – oddíl 

kopané, TJ Mládí Praha 6, TJ Sokol Bílá Hora

ÚSPĚCHy:  v  sezoně  1960/1961  postoupil 

klub do divize,  v  letech 1953 a 1954  se klu-
bový  dorost  dostal  mezi  čtyři  nejlepší  celky 
v republice

SOučASNOST: I. A třída, skupina B

pOčET TýMů:  dva  týmy  mužů  („A“  –  I. 
A třída, skupina B, „B“ – II. třída skupina C, 
starší dorost, mladší žáci, starší přípravka)

KLUB

TJ SOKOL BíLÁ HORA OSLAVí V LÉTě DEVADESÁTINy
TEXT: René Machálek – editor agentury Mediafax / FOTO: Ondřej Hanuš

TOUHA PO PřEBORU
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Mít areál, který využívá fotbalový 
Sokol Bílá Hora, to je v dnešní době 
vítězství. Nádherné prostředí, volný 
prostor a to vše v zóně, kde má sport 
zelenou. Klub se do něj ovšem „pro-
pracoval“ až po dlouhé řadě let. Zda-
leka však nejde o první plac, na němž 
fotbalisté Bílé Hory hrají.

V roce 1932 dostal klub výpo-
věď Vojenské správy Praha z hřiště 
na Vypichu a musel na dvě sezony 
do náhradních prostor „Na Pískách“. 
Tam bylo v polovině srpna roku 1934 
otevřeno nové hřiště zápasem s SK 
Střešovice. Klubové záznamy evidují, 
že si úprava hřiště vyžádala 1064 bri-
gádních hodin.

Vyhráno však ani nyní bělohor-
ští fotbalisté neměli. V roce 1939 při 
okupaci Československa bylo hřiště 
zabaveno a jako náhrada bylo klubu 
nabídnuto hřiště u Hvězdy. Násle-
dovalo stěhování na dnešní místo 
a všechny práce začaly znovu. V roce 
1964 měl k dispozici klub druhé hřiš-
tě. Jedno škvárové a druhé specifické, 
po krajích mělo kvalitní travnaté pásy, 
ve středu pak ale škváru. Na nich klub 
bojoval o mistrovské body.

V roce 2009 se ale Bělohorští roz-
hodli pro budování hřiště s umělým 
povrchem. „Až se umělka dodělá, 
bude to dobře směrem do budoucna. 
V areálu jsou ještě volné pozemky, je 
tu dětské hřiště, uvažujeme o teniso-

vých kurtech. Všechno je to o finan-
cích,“ hodnotí situaci manažer klubu 
Otakar Hejlík mladší s tím, že s umě-
lou trávou v zádech by se TJ Sokol 
Bílá Hora nebál ani pořadatelství zim-
ního turnaje.

Už v tuhle chvíli však stojí klubový 
areál za návštěvu. „Každopádně je to 
místo, kam může vyrazit celá rodina 
a dobře se zabaví. Je tu taky nejčer-
stvější vzduch. Když se tátové budou 
chtít koukat na kvalitní fotbal, zbytek 
rodiny může jít na procházku třeba 
do letohrádku,“ láká dál manažer klu-
bu fanoušky k návštěvě zápasu fotba-
lového Sokola Bílá Hora.

Stejně jako v jiných menších klu-
bech jsou rádi i na Bílé Hoře za každou 
finanční podporu. Hodně práce v tom-
to směru odvede občanské sdružení 
zastoupené pětičlenným klubovým 
výborem. „Klub podporují Radnice 
Prahy 6, Magistrát hlavního města 
Prahy, Letiště Praha. Tyto organizace 
nám nejvíce přispívají na rekonstrukci 
škvárového hřiště a rekonstrukci ka-

bin. Pískovna Toušeň a firma Bobr pak 
významně podporují chod A mužstva,“ 
konstatuje manažer klubu.

Jakmile klub hřiště s umělým po-
vrchem dokončí, uleví se hlavnímu 
trávníku, který dostává zabrat. Krás-
né prostředí a lepší podmínky by pak 
mohly přilákat i víc malých adeptů. 
Mládežnické týmy sice v klubu mají, 
ale sami dobře vědí, že situace není 
nejlepší. „Sami o sobě to nepřežijeme, 
ohledně mládeže se musí spolupraco-
vat. Velmi dobře to dělá Dukla, na ni 
je určitým způsobem navázána Aritma 
a tam s panem Kubrem velmi dobře 
vycházíme my,“ pochvaluje si Jaro-
slav Kuchař mladší, další z klubových 
funkcionářů. „Myslím, že to funguje 
ke spokojenosti všech stran, a doufám, 
že to tak bude i dál. V dorosteneckém 
věku hodně kluků s fotbalem končí, 
a to je škoda, zvlášť když k tomu při-
počteme, kolik dětí dá přednost třeba 
florbalu, který mají u školy, nebo tře-
ba počítači. My se snažíme najít cestu, 
abychom je udrželi u fotbalu.“

O skromný areál Sokol Bílá Hora se 
dělí pětice týmů.

Sokol má zatím jen hřiště s přírodní 
trávou, již brzy jej ale doplní umělka.

STADION TJ SOKOL BíLÁ HORA
ADRESA: Moravanu 2360/a, Praha 6-Malý 
Břevnov, 169 00

DOPRAVnÍ SPOJEnÍ: tramvají číslo 22 
do zastávky Malý Břevnov, odtud asi sedm 
minut pěšky k areálu

pOčET HřIšť V AREÁLu: hlavní hřiště 
s travnatým povrchem, do konce roku by mělo 
být pravděpodobně dobudováno hřiště s umě-
lým povrchem

KApAcITA: na zápasy chodí kolem 250 lidí, 
k dispozici mají i malou tribunu

Pokud se postup povede, tak je to 
z pohledu soutěží směrem vzhůru ko-
nečná. „Proč bychom se hnali někam 
do divize. Tu vám dneska nabídne sko-
ro každý. Pražský přebor, to je nejhez-
čí soutěž,“ usmívá se manažer klubu.

Pokud by vše klaplo, mohli by se 
na Bílé Hoře těšit v srpnu na velkou 
slávu. „Za normálních okolností by 
se oslava konala v červnu, ale to bude 
EURO. Hodně lidí a hráčů bude od-
jetých, takže jsme zvolili jiný termín,“ 
vysvětluje předseda klubu Krupička. 
„Program by byl pravděpodobně už 
od rána, zahrály by si přípravky, byla 
by podpisová akce pro mládež a pak 
by si tu zahrál proti nám zápas Tým 
hvězd. Měl by mi s tím pomoci Milan 
Švec ze Sportu. Určitě bych chtěl, aby 
si v útoku zahráli společně Roman 
Šebrle a Robert Změlík,“ láká Hejlík 
na jména známých desetibojařů.

Šebrle se v současnosti chystá 
na OH v Londýně, takže i jemu dá srp-
nový termín prostor pro start ve fotba-
lové exhibici. „Ale neměl by to být 
ojedinělý jev. Já bych chtěl, aby si 
zahráli za naše béčko. To by byl útok. 
Oni pořád něco dělají, jsou namakaní 
a v nohách mají dynamit. Navíc spolu 
hrají za Amforu,“ myslí i do budouc-
na na fanoušky manažer klubu.

VZPOMÍnKy nA ŠKVÁRU

www.fotbalpraha.cz



Dost lidí má kuchaře spojené se 
zavalitou postavou a nulovou fy-
zickou aktivitou. PETR MACKŮ 
z klubu TJ Sokol Lipence tento 
předsudek nabourává. Nejenže 
je aktivním fotbalistou, ale v ku-
chyni luxusní restaurace Bellevue 
v centru Prahy má za kolegy hned 
dva spoluhráče! Lipence tak v na-
blýskané kuchyni vytvořily jakýsi 
„gang“.

V restauraci Bellevue pracuje Petr 
s několika přestávkami od roku deva-
desát sedm, nastoupil měsíc po jejím 
otevření. „V roce 2005 jsem si na tři 
roky odskočil do Skotska, kde jsem 
taky vařil. Odjakživa jsem hodlal 
na čas odjet a tehdy jsem byl svobod-
ný, mladý, chtěl jsem se naučit jazyk, 
takže jsem neváhal a vyrazil do Glas-
gow,“ vysvětluje. „Zpětně to hodno-
tím kladně. Anglicky se dorozumím, 
ve Skotsku jsem zažil příjemné období, 
mimo jiné jsem na stadionu Celtiku 
navštívil i legendární derby, což se ka-
ždému nepovede,“ prozrazuje.

Po návratu do vlasti znovu zamířil 
do Bellevue, stál o něj šéfkuchař. „Vy-
zkoušel jsem i jiné podniky, ale tady mi 
to vyhovovalo nejvíc. I když zpočát-
ku jsem si samozřejmě musel zvykat. 
Když jste vyučený na guláši a najed-
nou máte dělat francouzskou kuchyni, 
je to velký skok,“ tvrdí. „Ale naučit se 
dá všechno. Kuchařina je o chuti. Já 
říkám, že sto lidí, sto chutí, každému 
šmakuje něco jiného. I proto jsem snad 
nikdy v životě nevrátil jídlo.“

Přestože Petr v práci připravuje 
převážně jihoevropské pokrmy – 
francouzské a italské, on sám dává 
přednost klasické české kuchyni. 
„Nejraději mám hovězí na česneku se 
špenátem a knedlíkem. Tady v Belle-
vue je to ale spíš o humrech a kreve-
tách,“ usmívá se Petr, který kuchaři-
nu přirovnává ke svému milovanému 
sportu. „Je to o týmové práci, podobně 
jako fotbal.“

Pracovní den fotbalisty-kuchaře se 
dá charakterizovat dvěma slovy: dlou-

hý a hektický. „Ráno vstanu, pomaz-
lím se se synem a od devíti jsem v ku-
chyni. Přebírám zboží, připravím si 
čerstvé suroviny a chystám se na večer. 
Kolem šesté večer pak začne to pravé 
maso, které někdy trvá až do půlnoci,“ 
říká a dodává, že klientelu restaurace 
tvoří zhruba z poloviny zahraniční 
turisté. „S těmi je občas fakt sranda. 
Když se vás třeba Američan zeptá, co 
je to támhle na kopci za pěkný hrad, 
nemůžete se nesmát,“ svěřuje se a prs-
tem ukazuje na nedaleký Pražský hrad. 
„Nebo se někdy dotazují, jestli je ta 
řeka, co tu teče, Volha.“

Přestože je celé dny obklopen jíd-
lem, s nadváhou nikdy problémy ne-
měl. Tedy až na jedno období. „Pa-
radoxně jsem nejvíc ztloustl na vojně, 
to jsem přibral nějakých deset kilo,“ 
směje se. „Ale v kuchyni celý den 
ochutnáváte, takže jíte pořád malé 
porce, což je ideální. A navíc hraju 
fotbal.“ Vaření Petra pochopitelně 

baví, ovšem domů si práci netahá. „To 
vůbec, leda nějakou rychlovku, třeba 
těstoviny. Vaření nechávám na ženě 
nebo zajdeme někam na hotovku,“ 
sumíruje.

Kvůli časově náročné profesi musí 
Petr oželet řadu tréninků i utkání. 
„Do třiceti to šlo dobře, to jsem se 
mohl utrhnout třeba na poločas a pak 
se vrátit do práce. Teď je to horší. 
Protože dělám krátký a dlouhý týden, 
musím oželet přesně polovinu tréninků 
i zápasů.“

Není však jediným hráčem Lipen-
ců, který kvůli vaření nestíhá fotbal. 
S trochou nadsázky se totiž dá říct, že 
Sokol je týmem kuchařů. „V kuchyni 
mám hned dva spoluhráče, nějaký čas 
jsme tu byli dokonce čtyři. A v neda-
leké restauraci V Zátiší dělá pátý,“ 
prozrazuje.

Práci a fotbal se mu však svým způ-
sobem spojit podařilo. „Na hřišti v Li-
pencích jsem si před dvěma lety vzal 
stánek. Byla to klasická buňka s per-
golou, trochu jsme to rekonstruovali 
a slouží to jako taková naše klubovna. 
Tam to není o vaření, maximálně tak 
nějaká klobása. Spíš jede pivo a paná-
ky,“ naznačuje, že krčma slouží napří-
klad jako místo oslav. „Máme úžasnou 

PROFESE

Petr Macků je hlavním členem 
kuchařského gangu v Lipencích.

Hovězí na česneku

Bez nadváhy
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ÚTOčNíK SOKOLA LIpENcE pETR MAcKů VAří V LuxuSNí RESTAuRAcI
TEXT: Štěpán Šimůnek / FOTO: Ondřej Procházka

KucHAřINA JE JAKO FOTBAL



partu, podle mě jinde taková není. 
Hrajeme spolu odmala, jsme jako vel-
ká rodina.“

Petr Macků je odchovancem Li-
penců. „Hraju za ně od přípravky. 
V pětadvaceti jsem měl jednu malou 
zkušenost v divizi. To bylo krušné, prv-
ních čtrnáct dnů jsem prozvracel, pro-
tože jsem na to tempo nebyl zvyklý,“ 
přiznává. „Po půl roce jsem to zabalil 
a šel hrát přebor do Radotína. Ale tam 
to nešlo stíhat časově, takže jsem puto-
val zpátky do Lipenců,“ shrnuje.

Ve „svém“ klubu prošel takřka 
všechny pozice. Začínal jako útočící 
obránce, časem se přesunul do útoku. 

„Teď na stará kolena ze mě udělali 
univerzála, takže mě strkají tam, kde 
je potřeba to zacelit. Nejhorší je pro 
mě záloha, tam jsem to nikdy neměl 
rád,“ kroutí hlavou.

Když přemítá o budoucnosti, vychá-
zí mu, že měnit nebude. Ani profesi, ani 
klub. „Já vlastně ani nic jiného než ku-
chařinu neumím. A jít do jiné restaura-
ce? Ono je to vlastně všude stejné, navíc 
za ta léta se tu se všemi výborně známe, 
je to tu familiérní,“ tvrdí. „A odejít 
z týmu Lipenců? To si už vůbec neumím 
představit,“ uzavírá.

Změna? Ani náhodou!

pETR MAcKů
VĚK: 35

PROFESE: kuchař

KLUB: TJ Sokol Lipence

pOZIcE: útočník

Hlavní pracovní poměr má v luxusní 
restauraci v centru Prahy, k tomu 
však spravuje i stánek na hřišti.

Petr se specializuje na francouzskou 
kuchyni, ale dlouho vařil i ve Skot-
sku.
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Petr Jiráček o zájmu Wolfsburgu: „Kdyby byly všechny strany spokojené, odchodu bych se nebránil!“
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„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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30

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!
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„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
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 Buffon by vsadil
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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

15
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Druhým nejoblíbenějším sportem Jaroslava Plašila je golf. V Girondins je v tomto směru jediným…
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„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!

OD TRuHLÁřE pO MANAŽERy
V Sokolu Lipence se sešla pestrá škála pro-

fesí. Stejně jako Petr Macků se hned několik 

hráčů věnuje kuchařině, restaurace Bellevue 

je  v  týmu  zastoupena  ještě  v  osobě  Tomá-

še Melicha,  který  je  tu manažerem. Hrající 

trenér Vladimír Halgaš  je pro změnu mana-

žerem  prestižního  hotelu  a  jeho  kolega  Jan 

Kerbach  pracuje  jako  právník.  V  Sokolu 

vedle  sebe nastupují  ještě například  finanč-

ní analytik, zedník, tesař,  truhlář, prodavač, 

automechanik, podnikatel, číšník,  stěhovák, 

elektrikář a několik studentů.

INZERCE



strANA 26 / DuBen 2012

Od jaké výkonnostní úrovně je 
nutné sledovat soupeře?

Mnohem důležitější než výkon-
nostní úroveň je pro sledování soupe-
ře rozdělení na dorostence a dospělé 
na straně jedné a mladší věkové kate-
gorie na straně druhé. Trenéři mládeže 
by spíše než k sledování soupeře měli 
směřovat svoji energii do svých svě-
řenců, do hráčů, kteří musí zlepšovat 
svoje dovednosti. Sobotní individuál-
ní trénink je pro mladé fotbalisty mno-
hem přínosnější než informace o tom, 
jakým systémem hraje soupeř, jaké 
jsou jeho přednosti a nedostatky nebo 
jakým způsobem protivník zahrává 
standardní situace.

Pozorovat soupeře má tedy kdo?
Pokud se trenér domnívá, že infor-

mace o soupeři mohou výsledek utká-
ní ovlivnit ve prospěch jeho týmu, 
tak může prakticky sledovat zápasy 
klidně od úrovně okresního přeboru. 
Vedle vlastního sledování je důležité, 
aby trenér výsledky svého pozoro-
vání dobře vyhodnotil a poté je byl 
schopen předat svěřencům. Bez toho 
ztrácí sledování smysl, protože pokud 
potřebné znalosti o soupeři bude mít 

trenér pouze v hlavě, tak to týmu moc 
nepomůže. Stokrát může trenér po zá-
pase vykřikovat, že to věděl, ale po-
kud informace nepředá hráčům a oni 
je nepřenesou na trávník, tak kouč 
sledováním pouze ztrácel čas.

V čem je výhoda, když trenér 
jede sledovat soupeře?

Pokud trenér po sledování dokáže 
správně analyzovat získané poznatky, 
tak má představu o síle soupeře, jeho 
slabinách nebo přednostech. V přípa-
dě, že má tyto informace, tak může 
korigovat taktiku, usměrnit chování 
hráčů v konkrétních situacích nebo 
upozornit na typické řešení herních 
situací. Hráči by však neměli dostat 
informace až několik desítek minut 
před vlastním utkáním. Pokud po nich 
požadujeme, aby je vstřebali, tak je 
třeba zařazovat konkrétní cvičení, 
hry a standardní situace již v průběhu 
týdenního mikrocyklu, který utkání 
předchází.

Kolik zápasů by měl trenér vidět, 
aby si mohl o soupeři udělat ucelený 
obrázek? Stačí jeden zápas?

Nemyslím si, že by stačil pouze je-
den zápas. Pro prvotní představu nebo 

v případě výrazně slabšího soupeře je 
to jistě dostačující, ale pokud se jedná 
o klíčové utkání, tak je třeba soupeře 
vidět ve dvou utkáních. Opakované 
sledování eliminuje případ, že by tre-
nér některou z důležitých informací 
při svém sledování nepostihl. Ideální 
je, když jednoho soupeře vidí trenér 
a někdo další z realizačního týmu, 
protože ne nadarmo se říká: více očí, 
více vidí.

Máte vlastní zkušenost?
Moje zkušenost je taková, že pokud 

se rozhodnete sledovat soupeře, tak si 
vždy vyberte utkání, která soupeř hra-
je buď doma, nebo venku, podle toho, 
kde se s ním utkáte. Prakticky nemá 
význam sledovat dvě po sobě jdoucí 
utkání doma – venku. Výkon, taktika 
i chování jednotlivých hráčů se v do-
mácím prostředí a na hřišti soupeře 
obvykle diametrálně liší.

Na co by se při sledování soupeře 
měl trenér zaměřit? Co je podstatné 
a co méně?

Především by trenér měl utkání 
sledovat, neměl by se nechat rozpty-
lovat, protože pak se často stane, že 
ta nejdůležitější věc naší pozornosti 

uteče. Trenér by k utkání měl při-
stoupit zodpovědně i z pohledu času, 
protože sledování od patnácté minuty, 
nebo odchod z utkání dvacet minut 
před koncem, může mít za následek, 
že hráčům předává neúplné nebo zce-
la mylné informace. Sledovat musíte 
všechno. Od základního rozestave-
ní, chování týmu, když má míč pod 
kontrolou, nebo naopak jeho reakce 
na ztrátu balonu.

Co dál?
Jakou roli mají jednotliví hráči, jak 

se chovají při zakládání útoků, jakým 
způsobem ho vedou, jestli se ve hře 
objevují nacvičené akce, zda je ve hře 
vidět rozdíl, pokud jsou na hřišti kon-
krétní hráči, jak se tým chová po pro-
střídání, jakým způsobem řeší útočné 
a obranné standardní situace. Snažte 
se tyto informace hráčům podat pokud 
možno co nejsrozumitelněji, a pokud 
možno obvyklým způsobem. Aby vě-
děli, co je a co není důležité.

Pro koho je sledování soupeře 
úplně zbytečné?

Už jsem to zmínil. Trenéři mládeže 
by se měli věnovat především svým 
hráčům, taktice, motivaci pro další 
zlepšování a především zpětné vazbě 
hráčům, co udělali špatně. Součas-
ně ale nezapomínat kluky pochválit 
za věci a akce, které zvládli nebo se 
proti předchozím utkáním zlepšili.

Pojďme k taktice vedení zápasu. 
Jak by měl trenér na tým působit?

Pod týmovou taktikou si já osob-
ně nepředstavuji pár křížků, koleček 
a klubko chaoticky načmáraných čar 
na taktické tabuli půl hodiny před vý-
kopem, tak jak to někdy hráči zažíva-
jí. Taktika zápasu by měla být součástí 
minimálně předzápasové tréninkové 

TRÉNINK

V seriálu měsíčníku PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SPECIÁL se na této dvoustraně pravidelně řeší  
základní témata, která by měla zajímat trenéry v klubech na všech výkonnostních úrovních.  
Po radách, které se týkaly nácviku střelby, se další otázky zaměřují na taktiku vedení zápasu,  
přípravu a sledování soupeře. Odpovídá na ně trenér JIŘÍ FORMÁNEK (na snímku), provozovatel 
stránek www.trenink.com.

Dušan Svoboda a Sparta – to patří k sobě!

TAKTIKA VEDENí ZÁpASu,
PřÍPRAVA A SLEDOVÁnÍ SOUPEřE

TEXT: Radim Trusina / FOTO: Ondřej Hanuš

SERIÁL pRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SpEcIÁLu

Sledování soupeřů a následné 
předání informací je důležitou 
součástí taktiky.
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jednotky, tak aby hráči měli čas po-
jmout vše, co trenér před utkáním 
naordinoval a v jeho průběhu bude 
požadovat. Taktika vedení zápasů je 
závislá na temperamentu trenéra, jeho 
zkušenostech i složení týmu, který 
vede. Není univerzální recept, který 
by fungoval všude. Jinak se trenér 
bude chovat k týmu, kde má exligové 
hráče, jinak k týmu plnému dorostenců.

Co je z vašeho pohledu u trenéra 
nejdůležitější? Aby působil klidně?

To záleží na situaci. Pokud by tre-
nér vystupoval pouze klidně, a to 
v každé situaci, tak si na to tým rych-
le zvykne a postupem času propadne 
apatii. Pokud mluvím k celému týmu, 
tak je třeba rozpoznat, kdy zachovat 
klid a kdy je potřeba naopak zvýšit 
hlas, vybudit tým. Individuálně se 
trenér musí rozhodovat podle znalosti 
jednotlivého hráče. Některému klidný 
pohovor přidá sebedůvěru a jistotu, 
dalšímu hráči pomůže pouze pověstný 
poločasový fén.

Měla by se taktika týmu nějak 
přizpůsobit sledovanému soupeři, 
nebo by mělo mužstvo pořád hrát 
svůj systém?

Dle mého názoru by se tým měl 
dlouhodobě připravovat na taktiku, 
kterou se chce prezentovat v utkáních. 
Měl by se v tréninkovém procesu sna-
žit najít si svou cestu, svůj styl, který 
ovládá, kterým se bude prosazovat 
v utkáních. To vše podle představ 

trenéra, který by měl vědět, co a jak 
chce, aby jeho tým hrál. Trenér by 
na základě pozorování měl vyhod-
notit, zda je potřeba týmovou taktiku 

upravovat, nebo zda postačí korekce 
v případě jednotlivých postů. Hráči 
by vždy měli vědět, co po nich trenér 
chce, jak se mají zachovat v konkrét-
ních herních situacích.

Jakým směrem a stylem se dá mě-
nit taktika během zápasu?

Taktiku lze měnit především stano-
veným rozestavením, prohozením hrá-
čů na jednotlivých postech, střídáním 
hráčů, kteří neplní taktické úkoly. Ide-
álním prostorem pro zásadní změnu 

taktiky je poločasová přestávka, kde 
má trenér k dispozici všechny hráče. 
Ti mu mohou věnovat plnou pozor-
nost, což při vlastní hře možné není.

V průběhu zápasu se tedy taktika 
moc měnit nedá?

Poločasová přestávka je ideální, ale 
chování jednotlivého hráče lze upřes-
nit nebo korigovat i v průběhu utkání. 
Já osobně preferuji to, že pokud to je 
jen trochu možné, tak si hráče stáhnu 
k autové čáře u laviček a předám mu 
informace sám nebo přes asistenta. 
Nejsem zastáncem předávání informa-
cí přes hráče ani posílání papírků, tak 
jak to někdy vidíme i v Lize mistrů.

Jaká jsou základní taktická sche-
mata?

Existuje jich celá řada. Pokusím se 
to parafrázovat a demonstrovat na pří-
kladu z kulinářství. Všichni z nás znají 
neustálé debaty a diskuse o tom, jaké 
rozestavení je nejlepší. Zda je to 4-4-
2, 4-2-3-1, 4-3-3, nebo jakékoliv další. 
Rozestavení týmu si představte jako 
formu na bábovku. Co je ale v případě 
bábovky důležitější? To jak ocukro-
vaná bude vypadat na talíři, nebo jak 
bude chutnat? Tedy: jaké těsto, podle 
jakého receptu do formy nalijete? Ur-
čitě to, jak bude chutnat. Sebehezčí 
bábovka, která vám nebude chutnat, je 
k ničemu. Stejné je to s rozestavením 
u fotbalových týmů. Není důležité, 
jaké zvolíte, ale jaké úkoly hráčům 
rozdáte, jakou roli jim přidělíte a co 
po nich v průběhu budete požadovat. 
To je recept, který je mnohem důleži-
tější než forma.

Jaké zbraně se dají v průběhu zá-
pasu využívat?

Úmyslné zdržování nebo nespor-
tovní chování není taktika, ale unfair 
styl vedení zápasu, který však často 
přinese kýžený bodový zisk. To ne-
jsou taktické zbraně, přestože o nich 
takto v televizi při přenosech hovo-
říme. Je otázka, zda je při utkáních  
do nekonečna tolerovat. Utkání je 
možné výrazně ovlivnit střídáním.  
Je na trenérovi, aby poznal, co jeho 
tým potřebuje…

INZERCE

Povedlo se! Pozorování mělo smysl 
a dali gól!



FOTO MĚSÍCE

pOSILA JARA

Jedna z největších osobností přeboru 
v akci. Ano, Miroslav Baranek opět 
hraje za pražský celek. V prvním zá-
pase  za  Třeboradice  sice  gól  nedal, 
ale svými kousky bavil diváky a bylo 
ho plné hřiště. Jeho fotbalová kvalita 
a  zkušenosti  jistě  zvýší  úroveň  nej-
vyšší soutěže v hlavním městě.
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