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Vážení přátelé,

nová sezona je v plném běhu a já jsem rád, že se nám ji (stejně jako tu minulou) podařilo zahájit velmi 
povedenou společenskou akcí. Hromadné veselí v areálu SK Hostivař za doprovodu skupiny Grajcar 
nebylo ovšem jen o jídle a pití, jak by si kdekdo myslel, ale také o ocenění nejlepších přeborových 
střelců minulého ročníku v Praze a o účasti mnoha fotbalových osobností.

Se startem nové sezony jsme zejména pro zástupce Pražská teplárenská přeboru Prahy připravili re-
kordní rozsah Speciálu, který právě držíte v ruce. Jeho součástí je příloha věnovaná nejvyšší soutěži 
v hlavním městě s fotografiemi všech šestnácti týmů. Věříme, že tento benefit ocení nejen členové kon-
krétních klubů, ale i další nadšenci z vod pražského fotbalu. A nejen to. Už od srpna můžete na webu 
www.fotbalpraha.cz pravidelně nacházet kompletní sestřihy utkání a hlavně videa s rozhovory ze 
šlágru každého kola přeboru mužů!

Na úvod slušné novinky, co říkáte!? A stále to není všechno. V současné době totiž finišujeme s prace-
mi na zavedení oficiálního míče Nike Maxim pro Pražská teplárenská přebor Prahy mužů…

Přeji příjemné podzimní chvilky spojené s fotbalem!

Ing. Dušan Svoboda
předseda PFS
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 Bílá Hora je váš 41. tým v kariéře. 
Jak se to dá stihnout?
Dřív byl jiný přestupní řád. Mohl jsem 
hrát na podzim třeba deset zápasů 
za jeden klub, pak na pět přejít do ji-
ného a v zimě začít zase jinde. Toho 
jsem využil tak třikrát nebo čtyřikrát.
 Co vás vedlo k tak častým změ-

nám?
Někde jsem byl a najednou se ocitl 
jiný klub v troskách. Nebyli lidi, tak 
si vzpomněli na mě. Já byl vždycky 
volným hráčem, táta mě po vojně vy-
koupil, takže nebyl problém s uvolňo-
váním. Všude, kde jsem působil, jsem 
měl ústní dohodu, že když budu chtít 
odejít, nebudou mi bránit. Nikde to 
neporušili.

 Takže jste takový fotbalista-zá-
chranář?
Vždycky mě lákaly krizové situace, 
ty jsem miloval. I když mě někdo od-
razoval od toho, abych někam chodil, 
stejně jsem to zkusil. Zároveň jsem 
vždycky preferoval vyšší soutěže. 
Pokud byla nabídka z nižší úrovně 
za dobrých podmínek a vedle toho 
lepší soutěž za špatných až tragických 

podmínek, volil jsem podle sportovní 
úrovně. Dám příklad: Radši jsem hrál 
pražský přebor v Čakovicích, kde nic 
nefungovalo, než se mít fantasticky 
v okresním přeboru.
 Předpokládám, že většina fotbalis-

tů by volila opačně. Trápíte se rád?
Věděl jsem, že ve vyšší soutěži po-
znám lepší fotbalisty a zahraju si proti 
lepším týmům, což mě víc motivuje. 
Mám to tak i v přípravných zápasech: 
radši nastoupím proti někomu silné-
mu, kdy se dotknu třikrát za zápas 
míče, než abych si proti někomu sla-

bému dával balon do plátěnky a dělal 
si na hřišti, co chci.
 Potřebujete být pořád v krizi?

Když vidím silný mančaft, za který 
bych měl hrát, nemám takovou mo-
tivaci. Jsem typ člověka, co si ten 
výsledek radši vydře. To myslím úpl-
ně vážně. Vždycky mě fascinovaly 
kluby, jako je třeba Ústí nad Labem, 
kde se psalo o tom, jak nic nefunguje, 

ale ten tým dokázal dvakrát postoupit 
do ligy, i když teď ho tam nepustili. 
Nebojím se jít do problémů, spíš mě 
lákají. Kde to nefunguje, tam chci být.
 Takže podle vás poznáme, který 

klub na tom zrovna není dobře? Je 
pravda, že o Bílé Hoře se v posled-
ních týdnech mluvilo jen v souvis-
losti s velkými problémy...
Pozor! Sem jsem přišel ještě ve chví-
li, kdy tady byli všichni hráči, kteří 
přebor vykopali. Ale byl jsem první, 
který řekl, že zůstane, i když všichni 
odešli. Nebylo co řešit.

 Nesnil jste nikdy o klubu, který 
by byl „váš“ a vy byl jeho pevnou 
součástí?
Hrozně obdivuju kluky srdcaře, kte-
ří vydrží v jednom klubu několik let 
nebo třeba od žáků. Já po půl roce 
ztrácím motivaci a musím dál. Párkrát 
jsem uvažoval o tom, že bych v něja-
kém mančaftu, co mě chytl za srdce, 
zůstal delší dobu, ale vždycky převáží 
ta moje toulavá povaha. Maximum, 
co jsem zvládl, byly dva roky v ně-
meckém klubu Oderwitz. V Bílé Hoře 
bych rád zůstal třeba rok, ale když to 
řeknu nahlas, tak se mi všichni smějí.
 S vaším životopisem se nedivím. 

Přiznáváte své záměry brzy odejít 
hned na začátku?
Kluby, které mi volají, už to vědí 
nebo se to časem dozvědí a přistoupí 
na to. Nevidím problém. Všem, kde 
jsem působil, se můžu podívat do očí, 
mám čisté svědomí. Když někde hra-
ju, nevynechám jediný trénink, zápas, 
svědomitě trénuju. Rvu to i přes men-
ší zranění, když je to něco lehčího, 
nevypustím kvůli tomu přece trénink.
 Dokázal byste z hlavy a bez za-

váhání vyjmenovat všechny kluby, 
kde jste působil?

 „MoJE Kluby? PŘIPAdAl JsEM sI, JAKo bycH  
 vybÍrAl Z KAtAloGu cEstovnÍ KAncElÁŘE. 
 cHtĚl JsEM PoZnAt co nEJvÍc dEstInAcÍ.“ 

ROZHOVOR

Není to úplně klasický fotbalista 
– nesní o klubu, kde jsou výborné 
podmínky a všechno funguje. JA-
ROSLAVA DOLEJŠE lákají týmy, 
které mají nějaké trable. Čím víc 
jich je, tím lépe. Pak je to pravé 
angažmá pro tohoto osmatřicetile-
tého záložníka, který už nastoupil 
za 41 mužstev! V současnosti hraje 
za Bílou Horu v Pražská tepláren-
ská přeboru.
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JAroslAv dolEJš vE 38 lEtEcH JAKo HrÁč ProšEl uŽ 
41 Klubů. vybÍrÁ sI ty, KdE Jsou ProblÉMy!
tEXt: raDIM TrusIna FOTO: onDřeJ hanuš



Dokázal. Každý mančaft mi něco dal, 
na každý vzpomínám, i když některé 
štace se tak úplně nevydařily, pořád 
je to kus mé historie a života. Na za-
čátku jsem šel do nějakého klubu a už 
přemýšlel o tom, kam přestoupím 
v zimě. Změnilo se to až ve chvíli, 
kdy jsem působil v Šeberově, kde 
jsem potkal trenéra Martina Kubáska, 
který je na vozíku. Vychutnávám si 
teď každou vteřinu v životě i na fot-
bale místo řešení nesmyslů. Dospěl 
jsem k tomu díky němu, sice pozdě, 
ale přece.
 Dalo by se říct, že jste dřív jen 

sbíral „čárky“, teď už o dalších 
potenciálních klubech přemýšlíte 
jinak?
Asi jo. Připadal jsem si, jako bych 
vybíral z katalogu cestovní kancelá-
ře. Chtěl jsem poznat co nejvíc des-
tinací, to byl můj hlavní cíl. Možná 
jsem to měl zarazit dřív, abych někam 
patřil, spousta lidí by mě asi brala 
vážněji. Já prostě nejsem na koncepč-
ní práci, s Dolejšem se nedá budovat. 
Jsem fotbalový tulák, mám to tak rád. 
Když to přeženu, jen jsem vždycky 
zapíchl prst do mapy a řekl si: Sem 
půjdu!

 Působil jste v různých koutech 
Česka. Jak jste to zvládal, když by-
dlíte v Praze a neřídíte?
Mám to jako trenér Martin Pulpit, 
který taky nemá řidičák. (usmívá se) 
Jezdil jsem autobusem, vláčkem, z ná-
draží chodil pěšky, s tím nemám pro-
blém. Když jsem působil v Německu, 
dojížděl jsem do Liberce, odtud pak 
s dalšími spoluhráči autem. V Sobě-
slavi jsem měl k dispozici byt, kde 
jsem přespal po pátečním tréninku 
a po zápase jel domů. Nebylo to tak, 
že jsem se do těch míst stěhoval. Tré-
noval jsem se doma v Praze, ty man-
čafty věděly, že jsem poctivý a dobře 
se připravím. Hlídám si stravu, nepiju, 
nekouřím, tady není problém.
 Jak si vůbec hledáte nové týmy?

Dřív jsem byl kolikrát nervózní, kam 
půjdu. Neměl jsem takovou síť zná-
mých, kterou jsem si postupně vy-
budoval. Čím jsem starší, tím mám 
paradoxně víc nabídek. Mám hodně 
kamarádů z různých fotbálků, rekre-
aček, z bývalých klubů, možností je 
opravdu dost.
 Za tak krátkou dobu pro vás musí 

být hodně obtížné vybudovat si po-
zici v kabině, ne?

Jedenačtyřicátou stanicí Jaroslava je 
Sokol Bílá Hora.

Dresů už měl v ruce i na sobě nespočet.

 „vŽdycKy MĚ lÁKAly KrIZovÉ sItuAcE, ty JsEM 
 MIlovAl. KdE to nEFunGuJE, tAM cHcI být.“ 
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S tím jsem neměl nikdy problémy, že 
bych byl neoblíbený nebo nevycházel 
s trenéry. Jsem v pohodě, žiju si svůj 
Discopříběh, chci poznávat nové lidi, 
jsem komunikativní, nevadí mi vtipy 
na můj účet, užívám si to. Za ty roky 
jsem potkal spoustu fotbalistů, trené-
rů, majitelů, sekretářů, rozhodčích... 
To mě baví.
 Kam nejvýš jste to fotbalově do-

táhl?
Můj strop jsou krajské přebory. 
Vždycky mi chyběl důraz, v mládí 

jsem si nenechal poradit, potřeboval 
jsem dospět. Ostatní byli vyčuranější, 
já si pořád hrál to svoje a nenechal si 
říct. Teď si to vynahrazuju, jsem zku-
šenější.
 Ale prý jako záložník vůbec nedá-

váte góly. Je to pravda?
Nejsem gólový hráč. V přeborech 
jsem sehrál přes 300 zápasů, možná 
víc – a dal jsem jeden gól za Sobě-
slav proti Vodňanům. Kluci si ze mě 
na tréninku dělají srandu. Když dám 
gól, tak křičí, že je to moje druhá trefa 
v životě. (usmívá se) Mám špatné ná-
vyky, všechny situace řeším za cenu 
toho, abych udržel balon, neberu 
na sebe v rozhodujících momentech 
odpovědnost. Možná by to bylo jiné, 
kdybych byl v nějakém klubu déle, 
může to být spojené. Takhle je to pro 
mě všude nové. Góly obecně nedá-
vám, většina kluků to ví, ani mě při 
hře nebrání, spíš čekají, co vymyslím 
za přihrávku. Táhne se to se mnou 
celá léta.
 Která z vašich štací byla tou nej-

povedenější?
Ta v německém Oderwitzu, to byla 
moje životní trefa. Dostal jsem se tam 
náhodou, když jsem hrál kvůli přítel-
kyni ve Stráži nad Nisou. Za dva roky 
v Německu jsem ani na chvíli nepře-
mýšlel o tom, že bych se vrátil domů. 
Tam mi motivace vydržela, ale pak 
přišla nabídka z Krče, která na tom 
byla bídně, a já se vrátil.
 Proč, když jste byl spokojený a ne-

chyběla vám motivace?
I když to bylo v pohodě, vyhodnotil 
jsem si, že dva roky jsou na mě moc. 
Krč na tom byla tragicky, mohl jsem 
zůstat v Německu a mít klid, ale já vě-
děl, že budeme v zimě pod trenérem 
Kohoutem dřít jako koně, dával nám 

čoud, a to já mám rád. Na Krč vzpo-
mínám hrozně rád.
 Zdá se mi, že jste trochu extremista... 

Asi jo. Bývalý útočník Josef Němec 
někde prohlásil, že hráč po jedné se-
zoně ztrácí motivaci. Já si to upravil 
podle sebe na půlsezonu. (směje se) 
Pepa Němec se toho taky nebál, pro-
šel dost mančaftů, to byl takový můj 
malý vzor.
 Tím velkým a jediným vzorem 

je David Zoubek, že? Při vší úctě 
k němu, to je taky trochu netradiční.

On je můj celoživotní fotbalový vzor, 
pamatuju si ho ještě z Kralup, vždyc-
ky jsem chtěl hrát krajního záložníka 
jako on. Jakmile někam přestoupil, 
začal jsem tomu týmu fandit.
 Třeba Bohemians Praha ze Stříž-

kova. Patříte k jejím skalním příz-
nivcům a zastáncům, že?
Ano, fandím jim i kvůli Davidovi 
Zoubkovi. Začalo to tím, že jsem 
jednou odpověděl do nějaké diskuse 
na téma Bohemek. Ta pravá skonči-
la s konkursem v roce 2005. To jsem 
napsal, pod svůj názor se podepsal 
jako vždycky a hned se to objevilo 
na stránkách Bohemians 1905 – stal 
se ze mě nepřítel. Pak už to jede. 
Šel jsem se podívat na zápas, nikdo 
se nechtěl ujmout fandění, tak jsem 
fandil, pak fotka s vlajkou, tak jsem 
si řekl: Když už, tak už! Jsem zvyklý 
jít do všeho čelem, ne se někde scho-
vávat.
 Takže pro vás jsou střížkovští Bo-

hemians ti praví?
Pro mě je to klub, který si koupil jmé-
no Bohemians, tak ho může používat. 
Znám se i s fanoušky Bohemians 
1905, když na to narazíme, tak se za-
smějeme, obě Bohemky stejně hrají 
tužku, nemá smysl se o podobných 
věcech hádat.
 Ještě bych se vrátil k vašim 41 

klubům. Jaké máte na tohle číslo 
ohlasy?
Lidi se tomu smějí. Na Bílé Hoře jsou 
kluci, kteří jsou v klubu třeba 15 let, 
to je pro mě něco neuvěřitelného. Ne-
dokážu si představit, že bych takovou 
dobu chodil do jedné kabiny.
 Na jakou metu byste to chtěl do-

táhnout? Pokud vydržíte ještě pár 
let, můžete se dostat na padesátku. 
Co vy na to?

 „v PŘEborEcH JsEM sEHrÁl PŘEs 300 ZÁPAsů, 
 MoŽnÁ vÍc – A dAl JsEM JEdEn Gól 
 ZA sobĚslAv ProtI vodňAnůM.“ 

Hráčská kariéra: Slavia, Tempo, Cholupice, Roztoky, Xaverov B, Vik-
toria 8, Čakovice, Krč, VTJ Dejvice, Zbraslav, Kbely, Šeberov, Podolí, 
Stodůlky, Nebušice, Prosex, Ruzyně, Čížová, Soběslav, Stráž nad Nisou, 
Benešov B, Čelákovice, Vraňany, Hradišťko, Rudná, Kralupy B, Brandýs 
nad Labem, Týnec nad Sázavou, Dobřejovice, Chocerady, Dobříš, Měche-
nice, Odolena Voda, Sibřina, Štěchovice, Řevnice, Nový Knín, Vrchotovy 
Janovice, Bílá Hora, Oderwitz (Německo), Pogon Markocice (Polsko) 
 Trenérská kariéra – muži: Ďáblice (asistent), Štěchovice (asistent) 
 Trenérská kariéra – ženy: Slavia (juniorky), Sparta B, Pardubice, Dra-

chov, Ředice, Karlštejn, Vroutek, Zlíchov, Grossdubrau (Německo)

 tulÁKovy Kluby 

Jak dlouho v zelenobílých barvách 
vydrží?



Mohl bych říct jakékoliv číslo, ale 
teď to vážně neřeším. Můžu se zranit, 
může se stát cokoliv.
 Jak vůbec vaši vášeň pro fotbal 

a změny klubů nese vaše přítel-
kyně?
S holkama to mám těžké, žádná se 
mnou nevydrží. Hledám takovou, kte-
rá mě bude mít na druhém místě, co 
bude dýchat sport a bude do něj za-
žraná víc než do mě. Jenže takových 
moc není.
 Chápu, to je totiž hodně netradič-

ní přání.
Holka by měla mít sport radši než mě, 
budeme v práci, pak na tréninku a ve-
čer se sejdeme doma pěkně servaní. 
Že nestihne uvařit? Nevadí! Dáme si 
jogurt, nebo co bude zrovna v lednici. 
Já pro fotbal dýchám, je to můj život, 
bez něj by to nešlo.
 Takže byste ho kvůli vztahu neo-

pustil?
Ne. Jak říkám: Hledám holku, která 
má smrady v tašce a odřená kolena. 
(směje se)
 Nepotkal jste takovou, když jste 

jako trenér působil v ženském fot-
bale?
Bohužel ne, ale byla to obrovská zku-

šenost. Chtěl jsem poznat, po čem 
ženy touží. Člověk si k ženskému 
fotbalu musí najít cestu, je to spíš 
takový druh fotbalu. Pokud chce žen-
ská dobře hrát fotbal, aby to k něčemu 
vypadalo, musí mít v sobě 70 procent 
chlapa. Jenže v každém mančaftu je 
několik holek, které to mají obráceně. 
Pokud se začnou chovat žensky, je to 
špatně.
 Trénoval jste ženy, sám hrál, 

k tomu ještě trénoval muže. Jak jste 
to zvládal?
Jsem sám, takže mě nelimituje rodi-
na, jinak by to bylo dost těžké. Stíhal 
jsem i tři kluby najednou, dá se to. 
Mám to takhle rád. I proto bych potře-
boval holku, která to má stejně. Když 
bude chtít jít v neděli do Ikey, tak má 
smůlu, já půjdu na zápas.
 Zatím jste plný sil a hrajete. Tré-

nování jste si vyzkoušel v divizních 
Štěchovicích, kde jste dělal asisten-
ta. Vidíte na lavičce svou fotbalo-
vou budoucnost?
Vyzkoušel jsem si to, ale úplně mě 
trénování neláká. Radši bych dělal 
funkci mezi vedoucím a sekretářem 
nějakého klubu. U fotbalu chci roz-
hodně zůstat, je to můj život.

narodil se 7. března 1974  fotbalový záložník, trenér mužů i žen, který 
jako aktivní fotbalista zatím prošel 41 klubů  v současnosti působí v praž-
ském přeboru, v němž hájí barvy Bílé Hory. Využije i možnost zahrát si 
jakoukoliv exhibici, turnaj či přátelský zápas za starou gardu. „Za sezonu 
zvládnu klidně 150 zápasů,“ tvrdí.  pracuje na ČVUT jako údržbář

 JAroslAv dolEJš 

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

Osobní přístup v prodejně
internetového obchodu.

V každé prodejně KASAHOUSE
můžete využít náš školený personál.

www.kasa.cz 841 800 800Skorkovská 1511, 198 00 Praha 9-Černý Most
V Oblouku 266, 251 01 Průhonice/Čestlice

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

INZERCE
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Těsně předtím, než začal odpovídat 
na dotazy Pražského fotbalového 
speciálu, vyrazil VÁCLAV NO-
VOTNÝ pískat mezinárodní přá-
telské utkání. Marně! Proč? Čtěte 
dál…

 Co vás vedlo k tomu stát se roz-
hodčím a proč to vlastně děláte?
Od šesti do patnácti let jsem hrál 
fotbal. Pak to nějak vyplynulo ze si-
tuace. Jeden den  jsem se telefonicky 
informoval a za týden už jsem seděl 
na Děkance a poslouchal Milana 
Bastla ve Škole mladých rozhodčích. 
Dnes po jedenácti letech mohu říct, že 
pískání není můj největší koníček, ale 
spíše pořádný kůň.

 Jaké bylo vaše první utkání v roli 
rozhodčího a jak se vám povedlo? 
A naopak, které se vám nepovedlo?
Bylo to utkání žákovského turnaje 
Motorletu na škváře. Nařídil jsem čty-
ři pokutové kopy a zase jel domů. Do-
dnes si myslím, že tak do třech jsem 
se trefil. (směje se) Nedávno jsem 
zase rozhodoval utkání Uhelné Skla-
dy – Háje. Udělil jsem čtyři červené 
a deset žlutých. Podobné utkání jsem 
ve své kariéře zatím nezažil. Musím 
přiznat, že hráči mi to svým přístupem 
opravdu neulehčili. Například zákrok 
pana Mandíka mohl soupeři ukončit 
fotbalovou kariéru. A nejen tu!

 Stal se vám na hřišti někdy nějaký 
trapas?

Nejhorší je, když přijedete na utkání 
a zjistíte, že vám něco chybí, a místo 
přípravy na utkání naháníte místního 
správce, aby vám půjčil stulpny či 
trenky. Jednou se mi stalo, že jsem jel 
na utkání bez kopaček, ale zase jsem 
měl v tašce brýle na plavání a kapky 
do očí. Kolega Vilda Horník si mě 
za to dobírá dodnes…

 Co říká vaše rodina na to, že jste 
rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas sprostě nadávají?
Rodina mě podporuje. Táta mě 
od mých patnácti na utkání pravidel-
ně vozil. Například jsem v půl deváté 
ráno rozhodoval na Točné přípravku, 
a i když mohl klidně spát, tak mě od-
vezl, protože MHD bych musel vyjíž-
dět v šest ráno. Co se týče nadávek, 

tam mám jasno. Fotbal a chování di-
váků, funkcionářů a potažmo hráčů je 
jen odrazem společnosti. Chybí úcta 
a respekt k soupeři i k nám rozhod-
čím. Nejmarkantněji to vidím na utká-
ních mládeže, kde chování některých 
rodičů hraničí se zdravým rozumem.

 Který z hráčů, jež jste pískal, je 
(nebo byl) největším gentlemanem?
Na první místo bych nominoval Petra 
Mikolandu (Horní Měcholupy). Dru-
hý je František Brabec (Libuš) a třetí 
je Pavel Rezek (Cholupice). Všichni 
tři hráči jsou ve svých klubech osob-
nostmi a výborně se mi s nimi během 
utkání spolupracuje.

 Kde mají nejlepší zázemí - od hřiš-
tě až po kantýnu?

Vynikající a vyhlášená je ranní káva 
a bábovka na Libuši. To mi připomí-
ná, že si příště musím vzít recept. Co 
se týče přeborových týmů, tak moc 
rád posedím v Březiněvsi. Zde svá do-
mácí utkání hraje rezerva Bohemians. 
Dobře se cítím v Horních Měcho-
lupech, na Tempu či ve Vršovicích. 
Spíše než kantýna jsou pro mě důležití 
lidé, kteří v klubech působí. Od toho 
se pak odvíjí i případné posezení 
po utkání. Někdy se s kolegy zdržíme 
klidně hodinu. Jsou ale i situace, kdy 
už patnáct minut po utkání utíkáme 
z areálu. (usmívá se)

 Čím se živíte a jaké máte vzdě-
lání?
Mám středoškolské odborné vzdělá-
ní s maturitou. V létě pracuji na Let-
ních shakespearovských slavnostech 
na Pražském hradě, můžu to každému 
doporučit. Velká romantika. Jinak 
v budoucnu bych se rád k nějaké for-
mě studia vrátil. Bohužel na denní už 
to nevidím.
 
 Co jste si naposledy koupil za vý-

dělek v pozici rozhodčího?
Zrovna dnes (v době vzniku rozhovo-
ru – pozn. red.) jsem měl rozhodovat 
přátelské utkání dorostu Sparty proti 
výběru Kuvajtu. Utkání se nekonalo 
z důvodu nedostavení se kuvajtské-
ho výběru. Takže moje odměna byla 
pouze symbolická v podobě 100 Kč 
za cestovné. Natankoval jsem ,,plnou“ 
nádrž. (směje se)

Uhelné Sklady – Háje, to byl panečku 
zápas!

Nejhorší prý je, když vám něco chybí. 
Například karty…

Pod PAlbou

PÍsKÁnÍ nEnÍ KonÍčEK, 
JE to Kůň!
roZHodčÍ vÁclAv novotný v PrAvIdElnÉM 
dotAZnÍKu sPEcIÁlu
tEXt: lukáš vrkoČ FOTO: Pavel JIřík sT.
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A jaké to byly slavné „vály“! Jména In-
validovny, kde sídlila karlínská Čechie, 
i libeňského hřiště, jemuž dala jmé-
no ulička Na Korábě (tou se k němu 
procházelo od tramvaje) byla známa 
po celém tehdejším Československu. 
A jak by ne, když na tom libeňském se 
odehrálo sedm a na karlínském dokon-
ce dvanáct ligových ročníků!
Čechie byla založena roku 1898, to ješ-
tě jako Sportovní kroužek Slavoj; poz-
dější proslavené jméno přijala o rok 
později. V letech 1922 a 1923 skončila 
v mistrovství Středočeské župy vždy 
třetí hned za Spartou a Slavií. Proslu-
lost klubu zvyšovaly líbivé modrobílé 
sešívané dresy – jen hvězda na srdci 
byla jako u slávistů červená.
Prvním karlínským reprezentantem 
se už roku 1922 stal útočník Jaroslav 
Vlček; říkali mu „Bába“, protože prý 
se bál osobních soubojů. Vzdor tomu 
později působil ve Spojených státech, 
kde se hrávalo pěkně od podlahy. Rok 
po Vlčkovi si v národním mužstvu za-

hrál centrhalv Emil Paulín a tři roky 
poté i jeho bratr, obránce Jan. Mnohem 
později se vydal z Invalidovny do vel-
kého fotbalového světa také Jan Lála, 
obránce našich vicemistrů světa z Chi-
le 1962.

 toMu sE ŘÍKÁ 
 nÁvrAt! 
Sedmkrát skončila Čechie v ligo-
vém propadlišti, šestkrát se dokázala 
na výsluní vrátit. Senzačně začala její 
poslední rehabilitace v roce 1950. 
Jako poslední v elitní domácí soutě-
ži odmítala všude kolem stereotypně 
uplatňovaný W-M systém. Její hru 
v duchu tradiční české uličky, ordino-
vanou trenérem Františkem Rajglem, 
tvořili pěkně po staročesku ve středu 
pole ofenzivní střední záložník Bohu-
mil Žák a hluboce stažený, mírně už 
prošedivělý centrforvard František 
Hájek, předtím kanonýr SK Plzeň 
(kde hrával po boku staršího bratra 
Antonína) a Sparty.

Na Invalidovně byli tehdy modrobílí 
prostě k nepřekonání. Prohráli tam 
mistři z Bratislavy i druhá Sparta, 
na jaře ze škváry karlínského „plivát-
ka“ vydolovala bod jen Slavia. Během 
letní přestávky museli však Karlínští 
po nařízení shůry hrací plochu o pár 
metrů rozšířit – a hradby nedobytné 
pevnosti byly rázem o dost prostup-
nější. V následujícím ročníku skončili 
poslední a do extratřídy už se pak ni-
kdy nevrátili.
Škoda toho klubu a třikrát škoda jeho 
hřiště, jednoho z posledních v centrální 
Praze! Před několika lety se proměni-
lo v cvičné golfové odpaliště…  Zby-
tek karlínského týmu se pak uchýlil 
do azylu v Dubči.

 oboJŽIvElný KorÁb 
Uprostřed věhlasného libeňského hřiš-
tě vždy, jakmile jen začalo přituhovat, 
postavili mantinely a hrál se tam hokej. 
I ten byl dvakrát prvoligový. V soutěž-
ním ročníku 1946–47 si dokonce v nej-
vyšší soutěži zahráli fotbalisté i hoke-
jisté klubu. I oni naposledy…

SK Libeň se stal jednou z prvních 
obětí slučovací a reorganizační má-
nie po únorovém puči. Nejprve má-
lem nepřežil nesmyslný libeňský ex-
periment v roce 1949, kdy politická 
místa začlenila několik tradičních 
klubů do libeňského Sokola. Pro-
tože v aktuální tabulce byl Mete-
or VIII o něco výše, stal se áčkem 
a nedávno ještě ligový SK béčkem. 
Ani poté však „reformátoři“ neměli 
dost; usmysleli si, že mužstva budou 
přestavěna podle výkonnosti hráčů.  
Parta z Korábu začala stávkovat 
a tehdy ještě tradici ubránila. Jenže 
potom se klub uchýlil pod patrona-
ci ČKD Sokolovo. A když na prahu 
roku 1951 v téže továrně zakotvila 
i Sparta, stal se jednoduše tým, který 
se stále ještě nevzdal ligových ambi-
cí, jejím béčkem.
Osiřelý stánek Na Korábě pak byl 
po nějaký čas útočištěm oné druhé 
garnitury a sparťanské mládeže. Ješ-
tě na počátku šedesátých let minulé-
ho století se tam hrávala II. liga – to 
když si jej půjčovala Admira (pod 
vnuceným názvem Dynamo Vozov-
na) z Kobylis. Později ale fotbal vy-
klidil pole dětským hřištím…

V květnu 1935 porazili vicemistři ze 
Sparty sestupující Čechii na Invalidov-
ně 5:1. Se střelou Oldřicha Nejedlého 
by byl karlínský brankář František 
Bárta mnoho nesvedl, ale zablokoval ji 
obránce Josef Kusala.

HIstorIE

Mezi deseti účastníky památného premiérového ročníku I. ligy na jaře 
1925 byly tři kluby z dnešní Prahy 8. Meteor tehdy skončil poslední, zato 
se má čile k životu dodnes. Po šesté karlínské Čechii a sedmém SK Libeň 
i po jejich hřištích se však slehla zem…

ZAšlÁ slÁvA  
InvAlIdovny A KorÁbu
KAPItoly Z HIstorIE PrAŽsKÉHo 
FotbAlovÉHo svAZu
tEXt: MIloslav Jenšík FOTO: archIv auTora

www.fotbalpraha.cz



Jednota Košice s budoucím repre-
zentačním gólmanem Františkem 
Matysem (vyšel z pražského SKEPu) 
na Korábě roku 1947. Snímek dokládá 
polohu hřiště, po kterém dávno není 
památky – škola v pozadí tam však 
stojí stále.

Rok 1951 znamenal pro Čechii 
definitivní loučení s ligou. Po utkání, 
ze kterého pochází snímek, si odvezla 
bod (1:1). Akci Františka Hájka za-
stavil Jiří Rubáš s asistencí Františka 
Havlíčka, v pozadí Bohumil Žák.

Ota Hemele obešel téměř hokejovým 
blafákem Václava Cabrnocha a vstřelil 
jeden ze dvou gólů, kterými na podzim 
1946 v Libni přispěl k slávistické ligové 
výhře 6:2.

Václav Mašek, nezapomenutelný 
hrdina sparťanské záchrany v horkém 
létě 1962. (Záběr jeho úniku Karlu 
Kneslovi ze Slavie je o něco pozdějšího 
data)

Svatopluk Pluskal na hrotu útoku 
pražských vojáků dotírá v ligovém 
ročníku 1952 na Ladislava Bellera 
z košického Dynama (pozdější Loko-
motívy)  

Rudolf Kučera, zářivá hvězda zlaté 
éry Dukly na počátku šedesátých let. 
Lvíček místo klubového znaku na du-
kelském dresu prozrazuje, že snímek 
byl pořízen během turnaje armádních 
týmů někdejší Varšavské smlouvy

 dobovÉ stŘÍPKy 
 nA cEstÁcH cIZInou 
Historie obou zaniklých klubů za-
znamenala řadu pozoruhodných zá-
jezdů. Třeba roku 1935 tvořili borci 
Čechie spolu s vršovickými klokany 
a hráči z Kladna tým Středočeské 
župy, který úspěšně reprezentoval 
Prahu v tehdejším Sovětském svazu. 
A ještě na přelomu let 1946 a 1947 
hrála Libeň ve Francii, o Vánocích 
1947 Čechie dokonce až v Casablan-
ce. Libeňští si na svém turné zahráli 
i proti Olympique Marseille. K ví-
tězství hostitelů 3:1 přispěl jedním 
gólem také Otto Bureš, který ještě 
na podzim hrával Na Korábě.

 ZlAtÉ HŘEby lIbEňsKÉ 
 HIstorIE  
– Největšího úspěchu dosáhl SKL 
v roce 1929, kdy se probojoval až 
do finále prestižního Středočeské-
ho poháru; teprve v utkání o trofej 
(ve věčné termínové nouzi k němu 
došlo s ročním zpožděním) podlehl 
žižkovské Viktorce 1:3. Nejpamát-
nější den však přišel uprostřed horké-
ho léta 1947 – v „pouhém“ ligovém 
kvalifikačním turnaji. K přímému 
souboji o postup se slovenskými 
Malackami však nedošlo na Korábě, 
Libeňští si vypůjčili stadion Sparty; 
dobře udělali, na zápas přišlo víc než 
25 000 zvědavců! Když vyhráli 1:0 
a v prvním ligovém mači po pětile-

tém půstu pak už zase na svém hři-
šti vyřídili 3:0 Zlín, jednoho z lídrů 
předcházejícího ligového ročníku, 
mohli snít o nebývalých úspěších. 
Jenže dalších pětadvacet zápasů při-
dalo k bilanci z obnovené premiéry 
už jen čtyři body…

 KvAlIFIKAcE nA ZAPŘEnou    
– Nechybělo mnoho a po prvním se-
stupu Slavie by se v lize roku 1952 
místo navyklého derby „S“ málem 
střetávaly dva sparťanské týmy. Sou-
těžním regulím v té době ještě chy-
běla pojistka před postupem druhé 
garnitury některého oddílu do soutě-
že, ve které hrálo jeho áčko, a Sparta 
B se ve vyřazovací ligové kvalifikaci 

dostala až na dosah k postupu. Sta-
čilo přejít už jen přes tým z Ústí nad 
Labem. První zápas na severu Čech 
skončil slibnou plichtou 1:1. Protest 
proti neoprávněnému startu hráče 
mužstva Antonína Rýgra (i v tomto 
punktu měl zatím soutěžní řád vel-
ké mezery) však vedl k anulování 
výsledku. Potom už Ústečtí zvítězili 
v Praze na Letné 2:1 a doma  4:3… 
Jak už víme, letenským béčkem se 
jen pár měsíců předtím stal SKL 
a hráči z Korábu v něm zatím stále 
tvořili pevné jádro sestavy. Byl to je-
jich poslední pokus o návrat do nej-
vyšší soutěže, byť už pod jinou hla-
vičkou. Libeňský charakter týmu se 
pak brzy zcela vytratil.



Cimbálovka Grajcar se starala o zpří-
jemnění „bierfestu“. Chlapcům z Mo-
ravy nedělalo problém vystřihnout hity 
světových kapel.

ZAJÍMAVOST

dostAvEnÍčKo v HostIvAŘI
slAvnostnÍ ZAHÁJEnÍ sEZony PFs nEbolI 
„bIErFEst“ ZÍsKÁvÁ nA vÁŽnostI A oblIbĚ
tEXt: lukáš vrkoČ FOTO: Pavel slavíČek



Druhý ročník, dvojnásobná účast 
a spokojenost na všech stranách. 
Pražský fotbalový svaz stejně jako 
před rokem uspořádal neformál-
ní zahájení sezony za přítomnosti 
osobností ze všech velkých klubů 
hlavního města, kompletního vede-
ní PFS i zástupců menších oddílů. 
Pivo teklo proudem a pochutiny 
mizely z pultů jako ceny z hřebu 
večera – tomboly – v hodnotě dese-
titisíců.

„Bierfest“, jak celou akci pořadatelé na-
zvali, se nenesl jen v duchu neformální 
zábavy s nekonečným občerstvením. 
S mírným skluzem oproti oficiálnímu 
harmonogramu zahájil ročník 2012–13 
předseda Pražského fotbalového svazu 
Ing. Dušan Svoboda. „Povedlo se nám 
na jedno místo dostat zástupce všech 
výkonnostních složek a ukázalo se, že si 
ti lidé mají co říct. Drtivá většina fot-
balistů, kteří hrají v reprezentaci, dělali 
své první krůčky v malém lokálním klu-
bu,“ řekl mimo jiné v úvodní řeči a li-
boval si, když viděl více než sto padesát 
účastníků akce.

„Kdyby před rokem nikdo nepřišel, 
tuhle akci bychom podruhé neděla-
li. Ale zájem byl velký, před rokem 
i teď, což znamená, že se lidem tahle 
myšlenka líbí. Věřím, že se podobné 
zahájení sezony stane pevnou sou-

částí fotbalového kalendáře v Pra-
ze a uděláme z něj pěknou tradici,“ 
dodal předseda ještě srovnání s loň-
skou premiérou a sympatický výhled 
do budoucna.
Pak už dostali prostor další účastníci 

doprovodného programu. Marketin-
gový manažer PFS Ing. Petr Veselý 
seznámil publikum s druhým roční-
kem Tipovačky a ocenění se dočka-
li úspěšní střelci uplynulé sezony 
v pražských soutěžích (dočtete se 
o nich na straně 25).
V přestávkách mezi oficialitami se 
o zábavu starala kapela Grajcar, která 
coby cimbálovka s přehledem a po-
chopitelně ve vlastním pojetí odehrá-
la slavné songy skupin Queen nebo 
Metallica. Kromě hektolitrů piva měli 
návštěvníci k dispozici ochutnávku 
kvalitních vzorků z Vinařství Beneš 
a bohatou nabídku z oblasti gastrono-
mie. Její vzorek se v podobě voucheru 
do McDonaldu dostal i do tomboly, 
která se stala hlavním hřebem večera. 
Proč? Protože výtěžek z koupě lístků 
podobně jako loni putoval na podporu 
fotbalové mládeže.
Vydařený večírek se vším všudy, co ří-
káte? Už teď je jisté, že slavnostní za-
hájení sezony v pražských soutěžích 
bude mít pokračování. Jen se o jeho 
hostitelství nepostará SK Hostivař, ale 
jiný klub. Třeba ten váš…

Jedním z hostů, kteří předávali ceny, 
byl i Ladislav Krejčí (vlevo). … do něhož se příchozí s chutí začetli.

Své místo na společenské akci měl 
i Speciál…

INZERCE
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Co host, to perla! I tak by se dala nazvat fotbalová smetánka, která se 
na hřišti SK Hostivař sešla. Vždyť by se z přítomných hráčů minulosti 
i současnosti dala složit pořádně slušná sestava. Posuďte sami – obrana: 
P. Rada, V. Drobný, M. Horňák; záloha: M. Hašek – M. Baranek, V. La-
vička, J. Pešice, L. Krejčí – M. Bílek; útok: I. Knoflíček. Do jedenáctky 
snů chyběl jen gólman, který by dosahoval kvalit výše zmíněných kolegů.

 sEstAvA snů 

Kdo nepřišel, může litovat! Stačilo dát dvacet korun za lísteček (navíc pro 
dobrou věc) a super cena z tomboly mohla být vaše! K mání byly soudky 
piva a poukázky do McDonaldu jako výhry na rozjezd, pak už ale přišly 
ceny, které fotbalisté musejí ocenit. Permanentky na všechna utkání ligo-
vé sezony 2012–13 od Sparty, Dukly a Slavie, vstupenky na kvalifikační 
zápas české reprezentace o MS 2014 i dresy národního týmu s podpisy 
hráčů jistě šťastné výherce potěšily podobně jako poukázka na sportovní 
vybavení od Footballmanie. Cena pro klubové bafuňáře? Péče o trávník 
od firmy Teskahor. A lahůdka na závěr? Poukázka na zájezd od cestovní 
kanceláře Alexandria!

 cEny v toMbolE?
od vstuPEnEK Po sPortovnÍ vybAvEnÍ! 

Michal Bílek (vlevo) s Vítězslavem La-
vičkou by rozhodně patřili do sestavy 
snů, která se v Hostivaři sešla.

Předseda PFS Ing. Dušan Svoboda 
akci zahájil sympatickým projevem.

Vedoucí Sparty Miroslav Baranek 
předával cenu mladému střelci.

Ceny v tombole byly lukrativní a vý-
herce i výherkyně potěšily.



FotograFie a základní 
údaje všech 16 týmů Los podzimní části

ARItmU?kdo 
napodobí



Tak trochu jiný přebor čeká na di-
váky v hlavním městě: z nejvyšší 
soutěže Pražská teplárenská pře-
boru mužů zmizelo oproti minulé 
sezoně pět týmů, počet účastníků 
se z 18 snížil na 16, mezi nimiž jsou 
tři nováčkové. Podívejte se, v jakém 
složení naskočila mužstva do mi-
strovských bojů. Pražský fotbalo-
vý speciál přináší fotografie všech 
týmů.

Velká očekávání byla před sezonou 
od všech nováčků. Aby ne: ambicióz-
ní celky Bílé Hory a Zbraslavi se ta-
haly o první místo v I. A třídě skupiny 
B, nakonec postoupily oba. Pro Vršo-
vice byl návrat do přeboru po roce jen 
formalitou, když druhou skupinou I. 
A třídy prolétly bez jediné porážky! 
V této sezoně je navíc vede zkušený 
trenér Karel Jeřábek, který je známý 
z působení v Horních Měcholupech, 
v Meteoru a na Admiře.
Největší rozruch ovšem způsobila 
Bílá Hora, ale ne takový, jaký by si 

představovala. Než se koplo poprvé 
do míče, v klubu skončil trenér Ota 
Hejlík, kterému vedení nedokázalo 
přivést posily. Spolu s ním odešla vět-
šina hráčů, která vykopala pro „Bílku“ 
nejvyšší metropolitní soutěž po 20 le-
tech. „Asi jsme trochu podcenili situ-
aci. Šli jsme do přeboru s tím, že ho 
budou hrát kluci, kteří si ho vykopali, 
jenže o ty byl zájem. Ostatní kluby jim 
nabídly peníze, které my nemůžeme, 
a hráči začali odcházet. Přebor už 
za klobásu nikdo hrát nechce a kádr 
se nám začal rozpadat,“ netajil v roz-
hovoru pro www.fotbalpraha.cz pro-
blémy ekonom Bílé Hory Jaroslav 
Kuchař, který se zároveň stal novým 
trenérem týmu.
Z něj zbylo jen torzo a už po třech ko-
lech se začaly naplňovat černé prognó-
zy, které vidí Bílou Horu jako jistého 
sestupujícího. „Přeji fotbalu na Bílce 
hodně štěstí, ale bojím se, že za těchto 
okolností to bude špatné. Jen aby to 
neskončilo velkou ostudou,“ řekl při 
svém konci Hejlík. Realita? Po třech 

kolech měla Bílá Hora na kontě tři po-
rážky a skóre 0:10...
Zcela jiné, příjemnější starosti má 
Zbraslav. Té se vstup do soutěže (kte-
rou hraje po 26 letech) vydařil i díky 
silnému útočnému duu Svatopluk 
Sýkora (přišel právě z Bílé Hory) – 
Miroslav Král. Ten táhl svými góly 
Zbraslav už v I. A třídě a oba mohou 
pomýšlet i na cenu pro nejlepšího střel-
ce přeboru. Jasný favorit totiž chybí: 
poslední vítěz Petr Nykl, který zvládl 
za Uhříněves 33 gólů, odešel do stře-
dočeských Louňovic, které hrají rov-
něž přebor, ač měl nabídky i z vyšších 
soutěží. „Rozhodl jsem se podle práce. 
Proto byly na prvním místě Louňovice. 
Říká se, že středočeský přebor má kva-
litu, takže si trochu fotbalově polep-
ším. Stejně tak jsou tam lepší finanční 
podmínky,“ neskrývá Nykl.
Spolu s ním zmizeli z přeboru dal-
ší zdatní střelci: bratři Pánkové hrají 
s Aritmou divizi, za Bohemians B už 
nenastupuje slovenský útočník Mišák, 
do Chomutova odešel třeboradic-

ký Poláček, Kopal se z Tempa vrátil 
do Střešovic, aby jim pomohl do pře-
boru, Mašlej zase sestoupil s Radotí-
nem do I. A třídy.
Najde se nový kanonýr? Měl by pat-
řit do kádru některého z týmů, které 
budou hrát o první místo. Hodně se 
mluví o Libuši, ovšem tam o postupo-
vých ambicích nikdo nahlas nemluví. 
„Nebudeme se hrnout za postupem, 
ale v lepší polovině tabulky bychom 
byli rádi,“ říká trenér Zdeněk Hruška.
Nahoře by po vynikajícím startu chtě-
ly a měly hrát Královice s novou tre-
nérskou dvojicí Plánička – Hegedüs, 
ambice má tradičně Zličín. Po minu-
lé sezoně, kdy bojovala do posled-
ní chvíle o záchranu, míří výrazně 
výš i juniorka Viktorie Žižkov. Útok 
na čelo ale veřejně plánuje jen tým 
Bohemians Praha B. „Možná jsem 
trochu velkohubý, ale naposledy 
jsme skončili na druhém místě, takže 
je pro nás vlastně motivací jen první 
příčka,“ usmívá se trenér Ladislav 
Kurucz.

pŘEBoR HLEdá 
noVÉ stŘELCE
ŠEstnáCtka týmů BojujE o tituL mistRa pRaHy

Budou soupeři úspěšní a zastaví 
favorizované libušské hráče?
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tj sokoL BíLá HoRa
sídLo kLuBu: Moravanu 2360/A, 169 00  Praha 6-Malý Břevnov Horní řada zleva: P. Klas, Jaroslav Kuchař – trenér, David Petržela – asistent 

trenéra, Lukáš Bláža, Jan Rákosník, Jaroslav Zimmermann, David Kolařík, 
Petr Kovařík, Marek Ptáčník, Marek Šanda, Tomáš Lipan.

Dolní řada zleva: Jiří Prouza, Jaroslav Dolejš, Pavel Čermák, M. Červenka, 
Jiří Čermák, Tomáš Skála, Miroslav Kotera, Josef Šouba.

www.sokoLBiLaHoRa.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 16. místo

Fk BoHEmians pRaHa B
sídLo kLuBu: Lovosická 559, 190 02  Praha 9-Letňany Horní řada zleva: Tomáš Chrobok, Oleg Duchnič, Peter Očovan, Jiří 

Václavíček, Ivan Faitl, Tomáš Moravec, Viktor Pařízek, Vojtěch Sekera, Jakub 
Horejš, Ladislav Kurucz – trenér.

Dolní řada zleva: Pavel Semrád, David Žampach, Ognjen Šubić, Pavel Mráz, 
Vojtěch Strnad, Martin Kovář, Ondřej Szabo – asistent trenéra.

www.BoHEmiansFC.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 4. místo

INZeRCe
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čaFC pRaHa
sídLo kLuBu: K vodě 2, 106 00  Praha 10-Záběhlice Horní řada zleva: Zdeněk Herink – trenér, Miroslav Kaliba – vedoucí 

mužstva, Zdeněk Ulrich, Jakub Šlitr, Michal Svoboda, Martin Chvátal, Václav 
Kural, Alexey Ponetaykin, Dominik Hons, Tomáš Kaliba, Jan Kaliba, Kateřina 
Medelská – masérka.

Dolní řada zleva: Pavel Zhuraulevich, Petr Kouble, Martin Tryml, Jaroslav 
Bláha, Jakub Rosocha, Tomáš Zupka, Jan Kovář.

www.CaFCpRaHa.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 9. místo

FC HájE jiŽní město
sídLo kLuBu: K Jezeru 2, 149 00  Praha 4 Horní řada zleva: Jan Slabý, Luboš Hovorka, Jan Pánek, Vojtěch Krejčí, Tomáš 

Dub, Vojtěch Vlasák, Martin Brož, Jiří Janoušek, Radek Fedič, František 
Bubeník – vedoucí mužstva.
Dolní řada zleva: Martin Tlustý, Karel Hrůza, Radek Štípek, Jakub Novák, 
Jakub Šůs, Martin Bednář, Jan Matějovský.

www.FC-HajE.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 14. místo
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FsC LiBuŠ
sídLo kLuBu: Meteorologická 533, 144 00  Praha 4-Libuš Horní řada zleva: Miloslav Stuchlík – trenér, Pavol Frko – vedoucí mužstva, 

Zdeněk Hruška – trenér, Jan Maňák, František Brabec, David Soukup, Jiří 
Humpolík, Ondřej Michálek, Róbert Lumtzer, Pavel Putík, Tomáš Moravec.

Dolní řada zleva: František Růžička, Martin Pohořelý, Tomáš Klinka, Jindřich 
Pavlů, Josef Dvořák, Tomáš Čížek, Miloslav Stuchlík.

www.FsCLiBus.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 1. místo

tj sokoL kRáLoViCE
sídLo kLuBu: Do Dolnic 72, 104 00  Praha 10-Královice Horní řada zleva: Jan Hegedüs – trenér, Petr Koranda, Jan Hrazdíra, František 

Přibyl, Jiří Novák, Jan Kahuda, Milan Havlík, Jiří Plánička – trenér.

Dolní řada zleva: Lukáš Dufek, eduard Formáček, Tomáš Randa, Jiří Šmíd, 
Lukáš Richtrmoc, Michal Krejča, Pavel Dufek.

www.sokoLkRaLoViCE.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 2. místo
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Fk mEtEoR pRaHa Viii B
sídLo kLuBu: U Meteoru 3, 180 00  Praha 8 Horní řada zleva: Jiří Wimmer, Petr Junek, Jan Frantl, Jiří Dafčík, František Jiřík. 

Prostřední řada zleva: Tomáš Vobořil, Gregory Otieno, Michal Zezula, Filip 
Boháč, Jiří Topinka, Lukáš Svoboda, Martin Trnka.

Dolní řada zleva: Jan Kohlbeck, Vlastimil Zezula – trenér, Matúš Majer, 
Ondřej Bublík, Jiří Schuster, Jakub Horvát, Jan Vávra – trenér, Michal Fajfrlík.

www.FkmEtEoRpRaHa.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 11. místo

Fk motoRLEt pRaHa B
sídLo kLuBu: Butovická 35, 158 00  Praha 5-Jinonice Horní řada zleva: Josef Brodský – vedoucí, Adam Rezek, Martin Podzemský, 

Vojtěch Vršek, Ondřej Kundelásek, Štěpán Frank, Petr Vácha, David Belán, 
Jindřich Faktor, Filip Svoboda, David Lukeš – trenér.

Dolní řada zleva: Stipe Mišura, Filip Podobský, Václav Malčánek, Milan 
Bialek, Luboš Kučera, Martin Jaroš.

www.FotBaL-motoRLEt.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 13. místo
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sk tŘEBoRadiCE
sídLo kLuBu: Scheollerova 231, 196 00  Praha 9-Třeboradice Horní řada zleva: Václav Černý, Milan Čáp, Ondřej Pokorný, Václav Drobný 

– hrající trenér, Bořek Jehlička, Ilko Željazkov, Zdeněk Šiler, David Kodalík.

Dolní řada zleva: Tomáš Sedláček, Radek Zubatý, Martin Gondek, Marek 
Češpivo, Radek Farkaš, Ondřej Novák, Miroslav Naňko.

www.sktREBoRadiCE.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 10. místo

FC tEmpo pRaHa
sídLo kLuBu: Ve Lhotce 1045/3, 142 00  Praha 4 Horní řada zleva: Michal Vrba, Pavel Niedermeier, Josef Hurka, Ondřej 

Dvořák, Adam Mašek, Jiří Žalud, Christ Nwogu, Libor Koller – trenér.
Dolní řada zleva: Martin Holas, Martin Hlavík, Dominik Kadlec, Jan Kočí, 
Michal Bricín, Jan Míka, Jan Kasl, Lukáš Tománek.

www.FCtEmpo.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 7. místo
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sk uHELnÉ skLady pRaHa
sídLo kLuBu: Fabianova 1134/2b, 150 00  Praha 5 Horní řada zleva: Karel Šídlo – trenér, Lukáš Zilvar, Adam Borský, Tomáš 

Strnad, Jan Vrňák, Petr Hurych, Petr Zachař, Tomáš Beneš, Petr Vinklar, 
Svatopluk Michal, Bohumil Střelec – vedoucí mužstva.

Dolní řada zleva: Jan Kuchař, Vladimír Masopust, Jiří Sobotka, Vojtěch 
Brzák, Petr Chyle, Petr Snopek, Petr Mandík.

www.us-pRaHa.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 15. místo

FC čECHiE uHŘíněVEs
sídLo kLuBu: V bytovkách, 104 00  Praha 10-Uhříněves Horní řada zleva: Filip Kudrnáč, Josef Hušek – kustod, Luděk Hottek – trenér, 

Jan Kosina, Miroslav Procházka, Marek Luňák, Martin Machala, Daniel 
Březina, Jaroslav Trhlík, Tomáš Hubínek.

Dolní řada zleva: Lukáš Chlumský, Jan Kasal, Vladimír Hradil, Vasil Tkach, 
Jan Horáček, Václav Socher, Stanislav Peterka, Jakub Jančařík.

www.FotBaL.tjuHRinEVEs.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 5. místo
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Fk ViktoRia ŽiŽkoV B
sídLo kLuBu: Seifertova třída 2871/10, 130 00  Praha 3-Žižkov Horní řada zleva: Jiří Doležel, Petr Homolka, Martin Votřel, Jaroslav 

Procházka, Marek Opluštil, Ondřej Žitný, Jan Markuzi, Jiří Holík, David 
Pokorný, Jan Hušbauer – trenér.

Dolní řada zleva: Tomáš Vytlačil, Tomáš Chlumecký, Martin Studecký, Tomáš 
Havránek, Giorgi Todva, Lukáš Roubal, Petr Dušek, Jiří Kurek.

www.FkVz.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 3. místo

sk union VRŠoViCE
sídLo kLuBu: Na vrších 1/1503, 100 00  Praha 10 Horní řada zleva: Karel Pacovský – vedoucí mužstva, Karel Jeřábek – trenér, 

Vladimír Šimr – asistent trenéra, Jan Šimr, Vladislav Kejha, Karel Protivínský, 
Jakub Kučera, Ondřej Renský, Štěpán Vošta, Martin Minařík, Marco Christov, 
Petr Michal.

Dolní řada zleva: Zdeněk Vořechovský, Jan Špaček, Matěj Baum, Radek Kříž, 
František Petřík, Michal Uhlíř, Lukáš Novák.

skunionVRsoViCE.wEBnodE.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 12. místo
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sk zBRasLaV
sídLo kLuBu: Pod Havlínem 1302, 156 00  Praha 5-Zbraslav Horní řada zleva: Jakub Machynek, Jan Záhorec, Jiří Dlouhý, Jiří Kadlec, 

Ladislav Kovács, Zdeněk Trkovský, Ondřej Sedláček, Tomáš Štengl, Martin 
Kudrna, Jaroslav Kudrna – trenér, Antonín Rákosník – vedoucí mužstva.

Dolní řada zleva: Radek Činovec, Miroslav Král, Jakub Mutina, Martin 
Strouhal, Petr Šimoníček, Jan Strnad, Radek Kalenda, František Kocourek.

www.skzBRasLaV.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 6. místo

FC zLičín
sídLo kLuBu: Na Radosti 242 b, 155 21  Praha 5-Zličín Horní řada zleva: Aleš Rosendorf, Ondřej Jícha, Adam May, Jan Maxmilián, 

Michal Šindelář, Lukáš Adam, Lukáš Žák, Petr Šatný, Radek Šourek, David 
Schopf. 

Dolní řada zleva: Jan Roubíček, Tomáš Zajíček, Jan Zelený, Jan Šindelář, 
Daniel Portych, Marek Hájek, Jan Goldmann.

www.FCzLiCin.Cz

odHad umístění V sEzoně 2012-13 
podLE spECiáLu: 8. místo



Rozpis podzimní části
pRaŽská tEpLáREnská pŘEBoRu muŽů

15. koLo
18. sRpna 2012
10.15 Meteor B – Háje 5:0
10.15 Uh. Sklady – Uhříněves 2:3
10.30 Vršovice – V. Žižkov B 0:1
10.30 Zličín – Královice 0:1

19. sRpna 2012  
17.00 Bílá Hora – Zbraslav 0:5
17.00 Motorlet B – Libuš 1:2
17.00 Bohemians Pr. B – ČAFC 5:1
17.00 Třeboradice – Tempo 1:3
  
1. koLo
25. sRpna 2012  
10.15 Háje – Bohemians Pr. B 2:2
10.15 Libuš – Meteor B 2:2
10.30 ČAFC – Uh. Sklady 1:0
10.30 Vršovice – Zličín 4:1
17.00 Královice – Bílá Hora 2:0
17.00 Tempo – V. Žižkov B 0:5

26. sRpna 2012  
17.00 Uhříněves – Třeboradice 1:1
17.00 Zbraslav – Motorlet B 2:5
  
2. koLo
1. záŘí 2012  
10.00 V. Žižkov B – Zličín 1:1
10.15 Bohemians Pr. B – Libuš 2:1
10.15 Uh. Sklady – Háje 2:1
17.00 Tempo – Uhříněves 1:0
17.00 Bílá Hora – Vršovice 0:3

2. záŘí 2012  
15.00 Meteor B – Zbraslav 1:5
17.00 Motorlet B – Královice 1:2
17.00 Třeboradice – ČAFC 1:4
  
3. koLo
8. záŘí 2012  
10.15 Háje – Třeboradice 1:2
10.15 Libuš – Uh. Sklady 2:0
10.30 Vršovice – Motorlet B 1:0
10.30 Zličín – Bílá Hora 3:1
17.00 ČAFC – Tempo 3:2
17.00 Královice – Meteor B 2:1

9. záŘí 2012  
17.00 Uhříněves – V. Žižkov B 3:2

17.00 Zbraslav – Bohemians Pr. B 1:5
  
4. koLo
15. záŘí 2012  
10.15 Uh. Sklady – Zbraslav
16.30 V. Žižkov B – Bílá Hora
16.30 Bohemians Pr. B – Královice
16.30 Tempo – Háje

16. záŘí 2012  
15.00 Meteor B – Vršovice
16.30 Motorlet B – Zličín
16.30 Třeboradice – Libuš
16.30 Uhříněves – ČAFC
  
5. koLo
22. záŘí 2012  
10.15 Háje – Uhříněves
10.15 Libuš – Tempo
10.30 Vršovice – Bohemians Pr. B
10.30 Zličín – Meteor B
10.30 ČAFC – V. Žižkov B
16.30 Královice – Uh. Sklady

23. záŘí 2012  
16.30 Zbraslav – Třeboradice
16.30 Bílá Hora – Motorlet B
  
6. koLo
28. záŘí 2012  
10.15 Uh. Sklady – Vršovice
10.30 ČAFC – Háje
16.30 Bohemians Pr. B – Zličín
16.30 Tempo – Zbraslav

29. záŘí 2012  
10.00 V. Žižkov B – Motorlet B

30. záŘí 2012  
15.00 Meteor B – Bílá Hora
16.30 Třeboradice – Královice
16.30 Uhříněves – Libuš
  
7. koLo
6. Října 2012  
10.15 Háje – V. Žižkov B
10.15 Libuš – ČAFC
10.30 Vršovice – Třeboradice
10.30 Zličín – Uh. Sklady
16.00 Královice – Tempo

7. Října 2012  
16.00 Zbraslav – Uhříněves
16.00 Bílá Hora – Bohemians Pr. B
16.00 Motorlet B – Meteor B
  
8. koLo
13. Října 2012  
10.00 V. Žižkov B – Meteor B
10.15 Uh. Sklady – Bílá Hora
10.15 Háje – Libuš
10.30 ČAFC – Zbraslav
16.00 Bohemians Pr. B – Motorlet B
16.00 Tempo – Vršovice

14. Října 2012  
16.00 Třeboradice – Zličín
16.00 Uhříněves – Královice
  
9. koLo
20. Října 2012  
10.15 Libuš – V. Žižkov B
10.30 Vršovice – Uhříněves
10.30 Zličín – Tempo
15.30 Královice – ČAFC

21. Října 2012  
15.00 Meteor B – Bohemians Pr. B
15.30 Zbraslav – Háje
15.30 Bílá Hora – Třeboradice
15.30 Motorlet B – Uh. Sklady
  
10. koLo
27. Října 2012  
10.00 V. Žižkov B – Bohemians Pr. B
10.15 Uh. Sklady – Meteor B
10.15 Háje – Královice
10.15 Libuš – Zbraslav
10.30 ČAFC – Vršovice
14.30 Tempo – Bílá Hora

28. Října 2012  
14.30 Třeboradice – Motorlet B
14.30 Uhříněves – Zličín
  
11. koLo
3. Listopadu 2012
10.00 Meteor B – Třeboradice
10.30 Vršovice – Háje
10.30 Zličín – ČAFC
14.00 Královice – Libuš

4. Listopadu 2012 
14.00 Zbraslav – V. Žižkov B
14.00 Bílá Hora – Uhříněves
14.00 Motorlet B – Tempo
14.00 Bohemians Pr. B – Uh. Sklady

12. koLo
10. Listopadu 2012
10.15 Háje – Zličín
10.15 Libuš – Vršovice
10.30 ČAFC – Bílá Hora
14.00 Tempo – Meteor B

11. Listopadu 2012
14.00 V. Žižkov B – Uh. Sklady
14.00 Třeboradice – Bohemians Pr. B
14.00 Uhříněves – Motorlet B
14.00 Zbraslav – Královice
  
13. koLo
17. Listopadu 2012 
10.15 Meteor B – Uhříněves
10.15 Uh. Sklady – Třeboradice
10.30 Vršovice – Zbraslav
10.30 Zličín – Libuš
13.30 Bohemians Pr. B – Tempo
15.00 Královice – V. Žižkov B

18. Listopadu 2012 
13.30 Bílá Hora – Háje
13.30 Motorlet B – ČAFC
  
14. koLo
24. Listopadu 2012
10.15 Háje – Motorlet B
10.15 Libuš – Bílá Hora
10.30 Tempo – Uh. Sklady
10.30 ČAFC – Meteor B
10.30 Zbraslav – Zličín
15.00 Královice – Vršovice

25. Listopadu 2012
13.00 Uhříněves – Bohemians Pr. B
13.00 V. Žižkov B – Třeboradice

Tým Viktoria Žižkov B hraje do-
mácí zápasy na hřišti v Horních Mě-
cholupech, Tým Bohemians Praha 
B hraje domácí zápasy v Březiněvsi 
s výjimkou utkání 13. kola, které se 
uskuteční na Střížkově.
Tým Meteor B odehraje domácí zá-
pasy od 11. kola na hřišti Štěpničná.
Poslední domácí utkání odehrají 
Uhelné Sklady na Motorletu, Vršo-
vice na hřišti V úžlabině, Královice 
(2 zápasy) v areálu Újezdu Praha 4, 
Tempo na Braníku a Zbraslav na 
Zličíně.

Naplánujte si svůj víkendový program až do konce listopadu. Pokud do va-
šeho života patří i fotbal, tady je přehled zápasů podzimní části Pražská 
teplárenská přeboru mužů v sezoně 2012/2013. Několik kol už bylo ode-
hráno, další termíny zápasů jsou předběžné a bez záruky, ještě se mohou 
v následujících týdnech a měsících měnit.

pŘEBoRoVý spECiáL pŘipRaViLi: Lukáš Vrkoč, Radim Trusina (texty), Ondřej Hanuš, Pavel Jiřík st. a Pavel Slavíček (foto). Uzávěrka přílohy byla 13. září 2012.
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 1.  PEtr nyKl 
Kategorie/věk: muži/24 let
Počet gólů v sezoně 2011–12: 33
Klub: FC Čechie Uhříněves

 Co ho dovedlo k titulu krále střelců:
Čechie Uhříněves, jsou tam kvalit-
ní fotbalisti, kteří umějí dát balon 
za obranu, a z toho jsem já těžil.

 Gólový plán na další sezonu:
Jelikož jsem přestoupil do klubu SK 
Louňovice a středočeský přebor moc 
neznám, tak bych byl rád za 15 gólů.

 Kolik gólů musí dát útočník za se-
zonu, aby se o něm mohlo říct, že je 
dobrý střelec:
Takových 20 gólů si myslím stačí 
na to říct o někom, že je dobrý střelec.

 2.  dAvId blAŽEK 
Kategorie/věk: starší dorost/19 let
Počet gólů v sezoně 2011–12: 33
Klub: Admira Praha

 Co ho dovedlo k titulu krále střelců:
Chuť prosadit se gólově v každém 
utkání.

 Gólový plán na další sezonu:
Pokusím se překonat osobní gólový 
rekord.

 Kolik gólů musí dát útočník za se-
zonu, aby se o něm mohlo říct, že je 
dobrý střelec:
Měl by se zviditelnit v každém utkání, 
ale bez podpory ostatních hráčů je to 
těžké.

 3.  dAvId PEtrŽÍlKA 
Kategorie/věk: mladší dorost/17 let
Počet gólů v sezoně 2011–12: 30
Klub: SK Union Vršovice

 Co ho dovedlo k titulu krále střelců:
Touha po vítězství týmu a radosti 
z gólu. Touha rozvlnit síť.

 Gólový plán na další sezonu:
Dát tolik gólů co teď a celkově se 

zlepšit. Ale na gólech až tak nezáleží, 
hlavní je, abych byl spokojený s vý-
konem. V týmu jsem od toho, abych 
dával góly a vyhrával zápasy. Bez 
ostatních by to ale nešlo.

 Kolik gólů musí dát útočník za se-
zonu, aby se o něm mohlo říct, že je 
dobrý střelec:
To nedokážu říct. Myslím si, že gól 
na zápas je dobrý. Lidi ovšem posuzují 
střelce jen podle počtu gólu, ale nevě-
dí, jestli si ty góly vydřeli, nebo vždy 
pouze skórovali do prázdné brány.

 4.  JIŘÍ HynEK 
Kategorie/věk: starší žáci/15 let
Počet gólů v sezoně 2011–12: 27
Klub: SK Horní Měcholupy

 Co ho dovedlo k titulu krále střelců:
Dobrá souhra s mým týmem.

 Gólový plán na další sezonu:
Chtěl bych dát v každém zápase ales-
poň jeden gól a na jeden přihrát.

 Kolik gólů musí dát útočník za se-
zonu, aby se o něm mohlo říct, že je 
dobrý střelec:
Podle mě jich musí dát alespoň 20.

 5.  MIcHAl bEnEš 
Kategorie/věk: mladší žáci/13 let
Počet gólů v sezoně 2011–12: 43
Klub: ABC Braník

 Co ho dovedlo k titulu krále střelců:
Střílel jsem góly, aby můj tým vyhrá-
val.

 Gólový plán na další sezonu:
Zase vyhrát střelce ve své kategorii.

 Kolik gólů musí dát útočník za se-
zonu, aby se o něm mohlo říct, že je 
dobrý střelec:
Okolo čtyřiceti gólů.

TÉMA

PrAŽštÍ stŘElcI
tŘI otÁZKy Pro KAnonýry uPlynulÉ sEZony
tEXt: lukáš vrkoČ  FOTO: archIv

Je jich pět a po zásluze byli oceněni v rámci zahájení nové sezony Pražského fotbalového svazu. Jak ale ke korunám 
střelců v přeborech své kategorie došli, kolik plánují dát gólů nyní a kdo je podle nich kanonýr prozradí oni sami…

„Správný střelec by měl samozřejmě pravidelně dávat góly. Těžko ale v mládežnických kategoriích odhadnout, kdo se skutečně kanonýrem stane, protože 
každý člověk prochází nejen fyzickým, ale i mentálním vývojem. Sám jsem začal střílet branky až v osmnácti letech a předtím by ve mně jako stoperovi 
těžko někdo kanonýra hledal. Recept na kvalitního střelce proto nemám. Jen bych zmínil slovo sebereflexe, protože dokázat polevit z vidin, že se někdo stane 
novým Rosickým nebo Messim, je rozhodně potřeba. Přitom samozřejmě žádný žák ani dorostenec nesmí zapomínat na školu a další povinnosti.“
Pavel Kuka, internacionál

 JAK sE PoZnÁ KAnonýr 

INZERCE

1

2

3

4

5
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PEl-MEl
AnEb co sE dĚJE MEZI MlAdýMI 
(A nAdĚJnýMI) FotbAlIsty
tEXt: lukáš vrkoČ FOTO: archIv PFs

MlÁdEŽ

tIPovAčKA PFS Druhý ročník soutěže pro všechny fanoušky a znalce pražského 
fotbalu! zaregistrujte se na www.fotbalpraha.cz, tipujte výsled-
ky utkání PrAŽsKÁ tEPlÁrEnsKÁ PŘEboru MuŽu a vyhrajte 
některou z hodnotných cen! novĚ I soutĚŽ Klubu!

Nová sezona znamená nové výběry Prahy v mládežnických kategoriích 
a ruku v ruce s tím i nové realizační týmy. Nejmladší U13 povedou Jan 
Bauer ze Slavie s Filipem Součkem z Bohemians 1905 a Radkem Za-
vřelem, který naposledy působil ve Spartě, ovšem nyní s olympijskými 
šampiony v desetiboji Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem pracuje 
na projektu všeobecné přípravy mládeže. Pražský výběr U14 mají na sta-
rost Pavel Čunát (Sparta) s Tomášem Večeřou (Dukla) a o U15 se postarají 
trenéři Pavel Vyhnal s kolegou a jmenovcem Richtrmocem a technickým 
vedoucím Františkem Karafiátem. Věříme, že reprezentanti hlavního měs-
ta budou úspěšní jako v minulých letech a že opět zaujmou obdivovanými 
výkony.

 výbĚry PrAHy MAJÍ rEAlIZAčnÍ týMy 

Úspěch prvních dvou ročníků znamená jediné! Pražský fotbalový svaz 
bude pořádat třetí pokračování Dětského fotbalového poháru pro žáky I. 
a II. tříd základních škol. Znovu se tak nabízí ohromná šance pro menší 
oddíly, jak získat hráče a hráčky do svých nejmladších kategorií. „Napo-
sledy možnosti vyhlédnout si talenty využili jen zástupci velkých klubů, což 
je určitě škoda,“ vzpomíná profesionální trenér mládeže PFS Mgr. Zdeněk 
Srba. V souvislosti se III. ročníkem DFP doufá, že se tento fakt změní 
a do tělocvičen, kde se turnaj v zimě roku 2013 odehraje, najde cestu co 
nejvíce pozorovatelů. Vždyť naposledy se této sympatické akce zúčastnilo 
48 týmů a tento počet se do budoucna určitě nesníží!

 tŘEtÍ šAncE Pro ŽÁKy 

Velkou posilu má podle profesionálního trenéra PFS Mgr. Zdeňka Srby 
Komise mládeže. Místo v ní totiž přijal Otmar Mansour – známý jako vel-
mi aktivní trenér z FC Háje, ale také z turnajů pro základní školy. Jeho za-
pojení do besed o současných trendech ve vývoji mládeže bude pro komisi 
velkým přínosem.

 MAnsour v KM PFs 

S prvním dnem nového školního roku bylo na Střední odborné škole sta-
vební a zahradnické slavnostně zahájeno fungování nového oboru Man-
agement ve sportu. Třídě, v níž sedí i talentovaní fotbalisté, popřál mnoho 
studijních úspěchů i legendární Antonín Panenka. „Naše škola úzce spo-
lupracuje s Fotbalovou asociací České republiky a Pražským fotbalovým 
svazem. Díky této spolupráci mají naši žáci možnost získat například tre-
nérskou UEFA B licenci,“ řekla nedávno k projektu pro Pražský fotbalový 
speciál zástupkyně ředitele SOŠ Ing. Gabriela Kotrčová. Studenti mají 
nyní skvělou možnost získat cenné zkušenosti a ti úspěšnější z nich v pří-
padě zájmu i trenérskou UEFA B licenci.

 MAnAGEMEnt vE sPortu nA soš 
 studEntI uŽ HltAJÍ vĚdoMostI 
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Útočné manévry, taktické fauly i na-
dávky rozhodčím. To vše přináší 
novinková počítačová hra FIFA13, 
která se v obchodech objeví na kon-
ci září. Fotbaloví nadšenci z celého 
světa opět poznají, jak se každoroč-
ní hit zase přiblížil realitě.

Zatímco fotbalové trávníky po celém 
světě už pár měsíců úpí pod pestro-
barevnými kopačkami odhodlaných 
čutálistů, virtuální kolíky se do pažitu 
pořádně zatnou až na konci září, kdy 
vyjde EA SPORTS FIFA 13. A stejně 
jako v případě minulého ročníku ne-
půjde o jen tak obyčejnou aktualizaci 
statistik, na kterou jsme byli dlouhá 
léta zvyklí. Jestliže FIFA 12 přines-
la fyzickou dimenzi do boje o míč, 
i když občas kulhala a vytvářela ob-
skurní situace, tak ročník 2013 všech-
no vyhladí a ještě k tomu přidá celou 
řadu novinek, které se fotbalu znalý 
člověk nebude bát označit za důležité. 
A začít se musí, jak jinak, pořádnou 
ofenzívou v podání tuzemského ná-
roďáku, který sice v minulém roční-
ku chyběl, ovšem nyní jej provětráte 
na plné kopačky.

 v útoKu sE MAKÁ 
A právě v naťuknuté ofenzívě se ode-
hrávají opravdu důležité změny opro-
ti předchozímu ročníku. Když tvůrci 
z EA Canada sledovali zápasy Chel-
sea a Manchester United, všimli si 
jedné věci, která se sice v reálu učí už 
v přípravce, ale do virtuálního fotbalu 
doposud nedorazila – hledání volného 
prostoru a nabíhání.
FIFA 12 byl skvělý fotbálek, ale 
útočníci zkrátka kopírovali Milana 
Baroše a na přihrávku se rozeběhli 
až půl minuty poté, co ji středopolař 

vyslal, za což by kouč Michal Bílek 
měl normálně rozdávat desetitisícové 
pokuty. Ve FIFA 13 se však ofenzí-
va, a nejenom ta, chová jinak. Hráči 
se sami nabízejí a program dokáže 
dle hráčova čarování s míčem velmi 
dobře odhadnout, kam budou směřo-
vat vaše další kroky, potažmo kde je 
místo na klasickou českou uličku. Je 
k neuvěření, že něco takového dokáže 
někdo z jedniček a nul opravdu stvo-
řit, že zvládne naprogramovat fotba-
lovou intuici, ale je to tak – Kanaďané 
to zvládli!

Útočné manévry ve FIFA 13 jsou tím 
pádem mnohem méně strojové, hra 
žije pestrou kombinací, a nebýt rov-
něž vylepšené defenzívy, padá Če-
chovi do brány jeden fík za druhým 
jako nedávno Filipovi Radovi v zápa-
se Dukly s Plzní.

 tAKtIcKÉ FAuly 
 PovolEny 
Ale přemíra laciných, i když krásných 
gólů, to by nebylo dobře. Proto Ka-
naďan zapracoval i na obraně, která 
už nemusí jít kvůli vypíchnutí míče 
do faulu, nejčastěji tedy kosy, respek-
tive se nemusí omezit pouze na trap-
ný pressing.
Volnostylařský systém bránění z mi-
nulého roku, který ochranu svatyně 
změnil v menší boj proti větrným 
mlýnům, nyní uznává základní fot-
balové poučky, a hlavně bere v potaz 
fyzičku. Když i ten největší špílmachr 
zamotá hlavu trojici hráčů na půli 
a peláší s míčem přes celé hřiště, ně-
kde u soupeřova velkého vápna motá 
nohama a při správném přístupu není 
zas tak obtížné mu zastoupit cestu 
nebo sebrat míč čistým způsobem.

Stane se Lionel Messi nepřekonatel-
ným i ve hře. Stoprocentně…

FIFA 13
vE ZnAMEnÍ útočnýcH MAnÉvrŮ A dAlšÍcH 
vycHytÁvEK
tEXt: PeTr PoláČek FOTO: elecTronIc arTs

EXtrA

Van Persie sice už za Arsenal neválí, 
ale ve FIFA 13 toto spojení ještě 
funguje.



FIFA 13 tato pravidla ctí, stejně jako 
uznává, že jeden útočník proti dvojici 
beků a stoperovi v těsném půlkruhu 
asi moc nezmůže. Pokud není výji-
mečný, a takových je v reálu i ve hře 
jen pár.
Na větším příklonu k realitě, který ale 
neznamená, že je FIFA 13 nehratelná, 
nýbrž vám umožňuje jednat logicky 
a podle toho, co znáte ze světových 
trávníků, se výrazně podílí i možnost 
kontrolovat míč mnohem citlivěji než 
v předchozích ročnících. Jednodu-
še řečeno, černobílá meruna už není 
k vaší noze přilepená, ale poskaku-
je kolem a je s ní tedy snazší ošálit 
obránce, ale i obrat útočníka, pokud si 
míč příliš předkopne. Musí se to vidět 
přímo v akci a souvisí to i s faktem, 
že FIFA 13 dokáže simulovat dle běhu 
s míčem hru a klamání tělem, ale po-
cit z obyčejného driblingu je diamet-
rálně odlišný.
Neustálé opakování, co všechno se 
zlepšilo oproti minulému ročníku, 
zavání přesně tím, čemu by se měl ka-
ždý nový díl sportovní série vyhnout 
– updatu, který upravuje věci, aby 
něco upravil. FIFA 13 je však v tomto 

směru výjimka, protože bere prvky 
naťuknuté v minulém roce a dovádí je 
k momentální dokonalosti, která není 
stoprocentní a nabízí prostor k další-
mu pilování, ale v současné podobě 
funguje skvěle.

 roZHodčÍ 
 ZA nIc nEMůŽE 
Paradoxně k tomu přispívá i nejne-
náviděnější osoba na hřišti – černá 
svině. Vlastně ne, rozhodčí má každý 
rád, alespoň pokud jde o funkcionáře 
s naditou kapsou, ale ani ti si na muže 
s píšťalkou ve FIFA 13 nepřijdou. 
Chlapíci v barvách hradeckých Vot-
roků se konečně vypořádali s tím, že 
střety hráčů již neřídí předpočítané 
animace, ale fyzikální engine. A pros-
tý fakt, že kosu zezadu dokážou ohod-
notit žlutou na půli a červenou před 
vápnem, je zázrak seslaný z nebes. 
Stejně tak si poradí se strkáním, drže-
ním a někdy i šlapákem, ale to jim ješ-
tě moc nejde, přestože hra takových 
situací přináší nespočet.
Onen fyzikální engine je totiž mno-
hem chytřejší než ve FIFA 12, kde 
často docházelo k obskurním střetům 

virtuálních paňáců, za které by se ne-
styděl ani pornografický server. Ten-
tokrát už se ale těla fotbalistů do sebe 
neboří, nohy se nelámou za hlavu 
a hlavy nepadají do hlubokých fran-
couzáků. Každý model fotbalisty má 
své parametry, které hra využívá ne-
jen při boji o míč (aby rozhodla, kdo 
z něj vyjde lépe), ale i při fyzických 
střetech a strkanicích, takže se tělo 
nemůže dostat do nepřirozené polohy. 
Díky bohu si tak FIFA 13 zahrají i ra-
tolesti pod 18 let, což se třeba o sledo-
vání průměrného mače v Gambrinus 
lize nedá ve všech případech s jisto-
tou konstatovat.

 lEPšÍ nEŽ MorAvsKÉ  
 dErby 
Nešiřme ale skepsi, protože FIFA 13 
umí spoustu dalších hezkých věcí. 
Třeba si zvolíte jeden konkrétní klub 
a jakýkoli úspěch s ním vám přináší 
určité ocenění při boji proti umělé 
inteligenci i hráčům z celého světa 
v multiplayeru. Postupně se vylep-
šujete ve stovce úrovní, získáváte 
odměny a prsíte se, že máte o deset 
levelů více než Jarda z vedlejší vilky. 

Bohužel pokud hru neovládáte tak 
dobře jako jeho žena nebo synek, stej-
ně vám to v samotném mači nebude 
zas tak platné.
Vždycky se rozhoduje na hřišti, to si 
pamatujte. A i papírově slabší man-
čaft má při dobře zvolené strategii, ro-
zestavění a taktice šanci proti silnému 
soupeři. Samotný fakt, že to ve FIFA 
13 funguje, je tou nejlepší pozvánkou 
do hry, která se na PC i videoherních 
konzolích PlayStation 3, Xbox 360 
a Wii U rozjede letos 28. září. Opět 
za účasti česky dabovaného komentá-
ře v podání vtipálka Bosáka a suchara 
Svěceného, kterým to jde krásně do-
hromady. 
Verze pro Xbox 360 navíc podporuje 
hlasové příkazy přes ovládací systém 
Kinect, s jejichž pomocí můžete bez 
stisknutí tlačítka střídat, měnit strate-
gii, ale i nadávat rozhodčímu, což je 
ten nejlepší vynález v dějinách virtu-
álního fotbalu. Už nebudete nadávat 
jen do mlčící televizní obrazovky, ale 
bude to mít efekt a odezvu, i když ně-
kdy s červeným nádechem. Ale to už 
je život fotbalisty-srdcaře, za kterého 
se snad všichni svorně pokládáme!
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Pětice her FIFA13 je připravena právě pro vás! Chcete je? Pak napište 
do 5. 10. 2012 na adresu PFSpecial@seznam.cz s předmětem „soutěž 
o hru“ správnou odpověď na otázku, kteří dva komentátoři namluvili 
českou verzi hry FIFA13? Pátý, desátý, patnáctý, dvacátý a pětadvacátý 
správně tipující obdrží novinkovou hru ve verzi na PC, PlayStation nebo 
Xbox 360.

 soutĚŽ o Hru FIFA13 

O napínavé momenty nebude nouze!
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Multifunkční. Takový přídomek 
momentálně asi nejlépe vystihuje 
IVANA ČABALU. Dvaapadesá-
tiletý někdejší reprezentant totiž 
v Polabanu Nymburk zastává hned 
několik postů. Je tu správcem, tre-
nérem a zároveň i „dělníkem“, kte-
rý dohlíží na výstavbu tamního mo-
derního areálu. A nebojí se přidat 
ruku k dílu.

Dlouho měl jasno v tom, že po skon-
čení hráčské dráhy zůstane u fotbalu. 
„Člověk získává během kariéry něja-
ké zkušenosti, které pak chce logicky 
prodat,“ vysvětluje, proč se nejdříve 
stal hrajícím trenérem a poté i koučem 
na plný úvazek. Mimo jiné přes Králo-
vice, Votice či Meteor Praha se postup-
ně dostal až do Nymburka.

 DekÁDa v Průmstavu 
Pouze trénování v menších klubech by 
ho však nezajistilo, proto Ivan Čabala 
dlouho „fušoval“ i do jiných profesí. 
„Deset let jsem dělal v Průmstavu 
zásobovače, měl jsem na starosti na-
příklad realizaci staveb. Nakonec to 
tam rozprodali, takže jsem čtyři roky 
rozvážel náhradní díly,“ vypočítává. 

V každém zaměstnání si však dával 
podmínku – čas na fotbal. „To jsem 
si vždycky vydobyl. Nejen na tréninky, 
ale třeba i na zápasy starých pánů.“
Posledně zmíněný džob nedopadl 
nejlépe, proto Čabala uvítal nabídku 
Nymburka. „V práci mi to nějak ne-
vyšlo, takže jsem byl za tu nabídku 
vděčný. Ale upozorňoval jsem vedení, 
že když si najdu práci, asi budu mu-
set odejít. Takže mi ředitel klubu pan 
Radoň nabídl, ať tady zůstanu i jako 
správce. To pro mě bylo naprosto ide-
ální,“ prozrazuje.
Ve městě na Labi je spokojen. Ne-
jen proto, že to má blízko z domova. 
Kromě funkce trenéra zastává ještě 
pozici jakéhosi správce a „dohlížeče“ 
na výstavbu moderního areálu, kde vy-
rostla například lezecká stěna či hřiště 
na florbal.
„Samozřejmě mám upravenou pra-
covní dobu, abych tady nebyl od rána 
do večera. Třikrát týdně trénujeme, 
a když není trénink, staráme se o tohle 
všechno,“ ukáže rukou na obří prostor, 
kde za pochodu rostou další a další 
„atrakce“. Při jejich budování občas 
neváhá přiložit ruku k dílu. „Manuální 
práce se neštítím, tak proč bych nepo-

Michal Horňák je znovu „doma“ 
v areálu Sparty.

O tento areál pečuje bývalý hráč 
Sparty a Viktorky Žižkov.

Ivan Čabala se uchýlil na východ 
od Prahy – do Nymburku.

Jak ŽIJe

sPrÁvCe, kOuČ I „DĚLNÍk“
NĚkDeJšÍ tahOuN vIktOrky ŽIŽkOv IvaN ČabaLa 
mÁ v Nymburku Na starOstI témĚŘ všeChNO
teXt: Štěpán Šimůnek FOtO: Ondřej prOcházka
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mohl!? Je nás tady na to pochopitelně 
víc, ale někdy je potřeba pomoct.“
Co se týče profesních cílů, Ivan Ča-
bala by chtěl hlavně zažít úspěchy 
v Nymburku. „Moji předchůdci se 
báli nasazovat mladé kluky, odcho-
vance, ale já se na nich snažím stavět. 
Většina hráčů jsou ročníky devadesát 
a výš, všichni z Nymburka nebo z nej-
bližšího okolí. Tak by to podle mě mělo 
být. Mladí kluci ať se vyhrají a třeba 
časem postoupíme výš.“

 12 tIsÍc lIdÍ 
 nA vIKtorcE 
Jako hráč na sebe Ivan Čabala nejví-
ce upozorňoval v dresu Sparty, která 

po něm sáhla po jeho úspěšném an-
gažmá na Dukle, respektive v Chebu. 
„Neřeknu nic nového, když vyzdvihnu, 
že tenkrát ve Spartě jsme byli silná 
generace. Měli jsme k sobě blízko, 
vedli nás skvělí trenéři a jsem hroz-
ně rád, že jsem toho mohl být pět let 
součástí,“ vrací se k nejslavnější části 
kariéry. Paradoxně však Ivan Čabala 
prošvihl legendární ročník 1991/92, 
v němž Letenští dokráčeli těsně pod 
vrchol.
Rodák ze slovenského Humenného 
v tu dobu součástí klubu nebyl, „bě-
hal“ totiž po zahraničních angažmá. 
„Nevím, co jsem si tehdy myslel. Pan 
Uhrin mě v mužstvu chtěl, ale já toužil 

po zahraničním angažmá. No a kluci 
zrovna zaváleli,“ usmívá se. První za-
hraniční štace byla na tehdejší poměry 
exotická – Čabala zamířil do švédské-
ho SK Västerås. „To bylo nádherné 
období, hlavně pro rodinu. Kdyby za-
volali teď, tak neváhám a jedu okamži-
tě. Po fotbalové stránce to bylo pocho-
pitelně slabší, tehdy Švédi nebyli moc 
na úrovni. Ale jinak úžasné,“ zasní se.
Švédský mančaft se však dostal do fi-
nanční tísně, a tak Čabala putoval 
po pouhé sezoně zpátky na Spartu, 
odkud se záhy přesunul do rakouské-
ho Kremseru. Fakt, že si nestihl vy-
zkoušet dres nějakého renomovaného 
evropského klubu, ho nijak netrápí. 

„Prostě to nevyšlo. Byl tam zájem 
nějakých Turků, ale tam jsem nechtěl. 
Holt to bylo, jak to bylo, nic se nedě-
je,“ mávne ledabyle rukou a odhaluje 
tak povahu „pohodáře“.
Po roce v Rakousku si opět balil kufry 
a mířil zpět do Prahy, kde se stal sou-
částí tehdejší komety jménem Viktoria 
Žižkov. „Během dvou sezon jsme le-
těli ze třetí ligy až do první. Bylo nás 
tam dost zkušených hráčů a dařilo se. 
Navíc byl na Žižkově hlad po fotbale, 
pamatuju, že na zápas s Blšany přišlo 
snad dvanáct tisíc lidí! Plnej stadion, 
lidi tam byli vecpaní jak sardinky, to 
jsem pak na Viktorce už nezažil,“ uza-
vírá se smíchem.

S kolegou Martinem Haškem mají 
svěřencům co předat.
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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

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS 

MiroslavMiroslav KMiroslav KMiroslav Kiroslav Kroslav Kav KMiroslav KMirosMiMMM
loseloseoseloseloslose

naššh du našhodu naš
Pohodu naš
Pohodu naš llelelelel

ěč ém městě

TTT.. FFFFFFllleleeF
PPaPaaanannnntnttt
nnonooovovvvvévévéé

Mirroososslslsllalalaaavalaos
Jak nnnneeeeezezzzz
předdsdsdsseseseeedededd

Jiráček
Petr Jiráček

W l
o zájmu Wol
 o zájmu Wol gu:gf burgu:fsburgu: fsburgu

lb bylyKd by bylyKdyby byly 
Kdyby byly 

„Kdyby byly h y stra
š chny stra
šechny stra

všechny stra
všechny stra
všechny stra
všechny stvše

kojenépokojenéspokojené
ny spokojené
ny spokojené
ny spokojené
ny spokojen
ny spokojny spy

hoduodchodu by
odchodu by
odchodu by

, odchodu by
, odchodu y
, odcho,

ch se nech se nebch se neh s

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!
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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

 SERIE A:   
 Buffon by vsadil
 na AC Milan?
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MMMMMiiccccchchhhaal Broš
MMMMMMůůůůžůžžžžeeme porazit
kkkakaaaažžžžddddého!
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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!
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Stanislav Levý 
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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!

Jako správce má pod palcem skoro 
všechno.

… zapojí se do tréninku klidně 
i aktivně!

Když zrovna hráče nepozoruje…
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Je to džob, který většinou mívají 
„pod palcem“ dámy. I mezi vycho-
vatelkami ve školních družinách 
byste však narazili na pár chlapů. 
Jedním z nich je i fotbalista Arit-
my ŠIMON HONETSCHLÄGER. 
Osmadvacetiletý záložník přizná-
vá, že občas je z dětí „na nervy“ 
a mnohdy musí vstávat před pátou 
ráno, přesto by neměnil. Práce s ca-
party, ač se k ní dostal víceméně ná-
hodou, ho zkrátka chytla.

Na ZŠ Olešská pomalu začne kroutit 
druhý rok, nastupoval sem loni v říj-
nu. Zkušenosti se školstvím má však 
už z dřívějška, skoro tři roky se totiž 
staral o postižené děti v Jedličkově 
ústavu. „Ve třídě jsme měli jen asi 
čtyři děti, kterým jsem dělal asisten-
ta. Zařizoval jsem svačiny, pomáhal 
jim s učením,“ vypočítává Šimon, 
který překvapivě nestudoval žádnou 
školu, která by ho směrovala k obo-
ru „výchova dětí“. „Mám obchodku, 
pak jsem dělal jazykovku a potom 
jsem vlastně nevěděl co. Našel jsem 
inzerát právě na Jedličkův ústav a za-
ujalo mě to. Hledali totiž plavčíka a já 
sháněl něco, co má blízko ke sportu. 
Až na místě mi řekli, že už nepotřebu-
jí plavčíka, ale vychovatele. Tak jsem 
začal s výchovou dětí a chytlo mě to.“

 vstÁvAčKA v PĚt 
Sám Šimon přiznává, že jeho práce 

není jen tak pro kdekoho, člověk musí 
mít vztah k dětem a hlavně být trpě-
livý. „Občas je to trošku na nervy,“ 
přikyvuje s úsměvem. Co konkrétně 
vlastně specifická profese obnáší? 
„Jsou tu děti od první do páté třídy, 
přičemž já mám tenhle rok na starosti 
hlavně třeťáky. Dvakrát mám ranní, 
což znamená brzké vstávání. Vzhle-
dem k tomu, že bydlím na Ruzyni, tak 
je to opravdu hodně brzo, tak kolem 

páté,“ vytahuje nezáviděníhodný ter-
mín vylézání z postele.
Do třičtvrtě na osm se pak Šimon vě-
nuje ranní „várce“ dětí, pak má čas 
do necelých dvanácti. V tu dobu pře-
bírá děcka, kterým skončilo vyučová-
ní. „Družina končí v půl šesté, do té 
doby jsme k dispozici. I když do úpl-
ného konce tu vždy čeká jen jeden 
z vychovatelů, takže tu nemusím být 
do večera každý den.“

Kdo by se domníval, že profese vy-
chovatele v družině spočívá v pou-
hém kontrolování a dozorování dětí, 
byl by na omylu. Záložník Aritmy 
nezapře ani v práci své sportovní 
geny a do dětí „vštipuje“ nejrůzněj-
ší kolektivní hry. „Vymýšlím různé 
aktivity, vedu sportovní kroužek, kde 
hrajeme florbal, fotbal, basket nebo 
házenou. Fotbal navíc hrajeme občas 
i mimo kroužky, přímo tady na velkém 
hřišti,“ ukazuje na rozlehlý areál ZŠ 
Olešská.
Žádného nového Rosického však za-
tím na „základce“ na východě Pra-
hy neobjevil. „Vzhledem k tomu, že 
jsem pět let trénoval děti na Motor-
letu, tak myslím, že nadaného hrá-
če bych poznal. Tady sice pár kluků  
hraje fotbal závodně, ale že by tu  
byl nějaký vyložený talent, to si ne-
myslím. Doufám, že si to kluci nepře-
čtou,“ směje se a dodává, že od něj 
jako od zkušeného hráče caparti  
kupodivu žádné rady do případ-
né fotbalové kariéry nechtějí. 
„Dneska ví mládež všechno nejlíp,  
takže moje názory je nezajímají,“  
culí se.
Přestože má k dětem blízko, sám ješ-
tě otcem není. I když… „V nejbližší 
době děti neplánujeme, ale jednou 
bych jich chtěl co nejvíc, třeba čtyři. 
A klidně najednou, čtyřčata. Ale ne-
vím, co by na to řekla přítelkyně,“ 
chechtá se.

JsEM JAKo vElKÉ dÍtĚ
šIMon HonEtscHläGEr Z ArItMy sE ŽIvÍ JAKo 
vycHovAtEl vE šKolnÍ druŽInĚ
tEXt: šTěPán šIMůnek FOTO: onDřeJ hanuš

ProFEsE

Věk: 28  Profese: vychovatel ve školní družině  Klub: SK Aritma Praha 
 Pozice: střední záložník

 šIMon HonEtscHläGEr 



 dĚtI + FotbAl 
 = trEnÉŘInA 
Spojení práce, která je zejména kvůli 
zdlouhavému dojíždění časově ná-
ročná, a fotbalu Šimonovi kupodivu 
problém nedělá. „Tréninky máme 
od půl sedmé, takže to jde zvládnout 
celkem v pohodě. Když mám kon-
covou službu, jedu někdy na hřiště 
rovnou, jindy se ještě stačím otočit 
doma,“ vysvětluje. Se zápasy nemá 
problém už vůbec. „Pokaždé se sna-
žím najít takové zaměstnání, které 
lze spojit s fotbalem. Tady mám ví-
kendy volné, což mi naprosto vyho-
vuje.“
Budoucnost je v Šimonově případě 
poměrně nasnadě. Vzhledem k tomu, 

že ho fotbal baví stejně jako práce 
s dětmi, se nabízí koučování. „Já 
jsem vlastně jedno velké dítě. Přes-
tože při profesi vychovatele samo-
zřejmě musím dávat na děcka pozor,  
tak si s nimi vlastně hraju. Do bu-
doucna bych si chtěl dodělat ještě 
nějaké pedagogické minimum, abych 
mohl třeba učit tělocvik. A potom 
třeba ta trenéřina, k níž jsem už při-
čichnul a ke které mě to asi táhne,“ 
přemítá.
Co se fotbalu týče, barvy Aritmy hájí 
Šimon od zimy, předtím kopal čtyři 
roky za Přední Kopaninu. „A ještě 
předtím jsem hrál za Motorlet, kde 
jsem byl vlastně odmala. Ale tenkrát 
tam nedostávali odchovanci moc 

prostoru, hrál jsem většinou za béč-
ko. I proto jsem vzal nabídku Ko-
paniny, odkud jsem se pak přesunul 
na Aritmu,“ rekapituluje.
Klub z Vokovic loni postoupil do di-
vize a jeho nejbližší cíle jsou vzhle-
dem k předsezonnímu (ne)posílení 

zřejmé. „Chtěli bychom hrát klidný 
střed tabulky. Máme vlastně totožný 
kádr jako minulý ročník v přeboru. 
Sice přišli nějací mladí kluci, ale zá-
kladní sestava je úplně stejná. Takže 
hlavně se udržet,“ uzavírá Šimon 
Honetschläger.

Šimon pro děti ve škole vymýšlí různé 
aktivity… … a sám by chtěl klidně čtyřčata!

Na hřišti ZŠ Olešská jej najdete často!

Kdyby se konala soutěž o nejzajímavěji poskládané pražské fotbalové 
mužstvo, co se profesí týče, SK Aritma Praha by nepochybně atakovala 
nejvyšší příčky. Tak například Ladislav Prošek je kadeřníkem, zatímco 
na Lukáše Hrabáka si lidé sahají pro štěstí, pracuje totiž jako kominík! 
A dál? „Jirka Birhanzl je řezník. Napište tam: řezník Krkovička,“ směje se 
Šimon Honetschläger. „A Míša Pánek je řidič kamionu, tam to jde s fotba-
lem časově spojovat obtížně,“ dodává Šimon.

 KAMIoňÁK, KAdEŘnÍK čI KoMInÍK 
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JAK ZÍsKAt trEnÉrsKou lIcEncI?
PorAdnA JIŘÍHo ForMÁnKA, trEnÉrA  
A ProvoZovAtElE strÁnEK www.trEnInK.coM 
FOTO: onDřeJ hanuš

trÉnInK

Získat trenérskou licenci není žádný 
problém, vést nějaký tým už je slo-
žitější.

 lIcEncE „c“ 
Studium licence organizují a zabez-
pečují Okresní fotbalové svazy, 
mohou ho pořádat i Krajské fot-
balové svazy. V Praze tuto licenci 
organizuje Trenérsko metodická ko-
mise PFS. Licence „C“ je jediným 
studiem, které nemá výstup a průkaz 
s hlavičkou UEFA. Studium C licen-
ce je zaměřeno zejména na potřeby 
fotbalu mládeže v kategoriích pří-
pravek a žáků nižších soutěží, dále 
na potřeby ostatního amatérského 

fotbalu v rámci OFS. Studium je 
externího charakteru o doporučeném 
počtu 22 hodin výuky + hodina závě-
rečné zkoušky. Licence „C“ se může 
zúčastnit každý občan starší 18 let, 
který o to požádá a splní podmínky 
pořadatele kursu (poplatek, včasná 
přihláška atd.). Občan starší 15 let se 
může kursu účastnit pouze s písem-
ným povolením rodičů a splní-li pod-
mínky pořadatele kursu.
Orientační cena studia licence je 
2000 Kč.

 lIcEncE uEFA 
 GrAssroots „c“ 
Organizují a zabezpečují Krajské fot-
balové svazy.
Cílem studia je zejména představit 
frekventantům možnosti tréninkové 
praxe ve formě co nejpřijatelnější mla-
dým hráčům a skupinám zabývajícím 
se fotbalem jako volnočasovou aktivi-
tou. Studium Licence UEFA Grassro-
ots „C“ je zaměřeno na potřeby ama-
térského fotbalu a mládežnických 
kategorií v rámci OFS a KFS.
Studium je externího charakteru o cel-
kovém počtu 60 hodin. Studium licen-
ce má dva stupně. Prvním stupněm je 
kurs Licence „C“ (20 hodin). Druhým 
stupněm je Kurs Grassroots (40 hodin). 
Po absolvování obou částí je absolvent 
držitelem Licence UEFA Grassroots 
„C“.
Orientační cena studia licence je 
2000 až 4000 Kč.

 lIcEncE uEFA „b“ 
Organizují a zabezpečují Krajské fot-
balové svazy.
Studium trenérské Licence UEFA „B“ 
je zaměřeno zejména na potřeby fotba-
lu mládeže v kategoriích žáků a do-
rostu nižších soutěží a dále na potřeby 
ostatního amatérského fotbalu. Obsa-
hem, formami a prostředky odpovídá 

požadavkům UEFA. Studium je exter-
ního charakteru, je rozloženo do 160 
hodin a rozfázováno do studijních 
bloků odpovídajících předepsanému 
počtu hodin. Přijímací zkouška se sklá-
dá z písemného testu a z ústní zkoušky 
na úrovni vědomostí ze školení Licen-
ce UEFA Grassroots „C“, z herního 
výkonu v miniutkání, popřípadě z do-
vednostního testu.
Orientační cena studia licence je 
5000 až 10 000 Kč.

 lIcEncE uEFA „A“ 
Organizuje a zabezpečuje Trenérsko 
metodický úsek FAČR.
Studium trenérské licence UEFA „A“ 
je zaměřeno na potřeby neamatér-
ského fotbalu, amatérský fotbal 
seniorů a mládeže vyšších soutě-
ží. Obsahem studia, svými formami 
a prostředky, odpovídá a ztotožňuje se 
s požadavky UEFA na jednotný model 
evropského trenérského vzdělávání 
na této licenční úrovni. Koncepce kur-
su dává specifický důraz na vědomosti, 
praktické dovednosti a rozvoj schop-
ností trenérů.
Studium je externího charakteru orga-
nizované blokovou výukou a rozlože-
no do 200 hodin. Fázování studia je 
následující: 4x pětidenní soustředě-
ní včetně deseti hodin zkoušek a zá-

Garantem vzdělávání fotbalových tre-
nérů v České republice je Fotbalová 
asociace České republiky (FAČR), 
konkrétně se jedná o Sportovně tech-
nické oddělení a Trenérsko metodický 
úsek (TMÚ), který v současné době 
vede Mgr. Antonín Plachý.
Trenérsko metodický úsek řídí, odbor-
ně a metodicky vede školení trenérů 

a udělování trenérských licencí v sou-
ladu s konvencí o vzdělávání evrop-
ských trenérů mezi FAČR a UEFA.
Na základě této konvence má FAČR 
právo udělovat absolventům trenér-
ského vzdělávání licence s meziná-
rodní platností. Posloupnost trenér-
ského vzdělání jde od nejnižší Licence 
„C“ až po Licenci UEFA „PRO“.

Pozice a role trenéra je velmi náročná jak po psychické, tak fyzické stránce. 
Pro výkon této profese je třeba vedle zkušeností, odbornosti, profesionality 
a odhodlání také formální trenérské vzdělání. Jak můžete získat a vystu-
dovat trenérskou licenci? Kdo organizuje trenérské kursy? Jaká je délka 
studia? Co je obsahem přijímacích zkoušek? Kolik stojí trenérská licence?

 trEnÉrsKÉ lIcEncE v čr 



INZERCE

věrečné hodinové zkoušky na každého 
studenta. Přijímací zkouška se skládá 
z písemných testů a z ústní zkoušky 
na úrovni vědomostí licence UEFA 
„B“, praktické zkoušky – test z her-
ních dovedností a hodnocení herního 
výkonu v utkání. Praktická část může 
být konána dle aktuálního rozhodnutí 
TMÚ FAČR v daném roce.
Orientační cena studia licence je 
18 000 až 22 000 Kč.

 lIcEncE trEnÉr 
 MlÁdEŽE uEFA „A“ 
Organizuje a zabezpečuje Trenérsko 
metodický úsek FAČR.
Studium licence Trenér mládeže 
UEFA „A“ bylo zřízeno pro zkvalit-
nění práce s dětmi a mládeží a je 
výsostně zaměřeno na tuto cílovou 
skupinu ve všech předmětech studia. 
Tento studijní program byl v České 
republice zaveden v roce 2004. Ab-
solventi licenčního studia mohou pra-
covat jako hlavní trenéři Sportovních 

tříd, SCM, všech mládežnických 
soutěží a mládežnických reprezen-
tačních celků.
Studium je externího charakteru or-
ganizované blokovou výukou a roz-
loženo do 400 hodin, tři semestry 
po třech týdenních výukových blocích 
– 40 hodin. Přijímací zkouška se skládá 
z písemné zkoušky (otázky z biomedi-
cíny, sportovní edukologie, didaktické 
technologie, všeobecné inteligence), 
z ústní zkoušky (otázky z biomedicí-
ny, sportovní edukologie, didaktické 
technologie), z praktické zkoušky (test 
speciálních dovedností, hodnocení her-
ního výkonu v průpravné hře) – tato 
část zkoušky může být organizována 
dle aktuálního rozhodnutí TMÚ FAČR, 
z jazykové zkoušky (jazyková zkouška 
se absolvuje z jednoho z úředních jazy-
ků UEFA (angličtina, němčina) – tato 
část zkoušky může být organizována 
dle aktuálního rozhodnutí TMÚ FAČR.
Orientační cena studia licence je 
25 000 až 35 000 Kč.

 lIcEncE uEFA „Pro“ 
Organizuje a zabezpečuje Trenér-
sko metodický úsek FAČR.
Studium licence je speciální trenér-
sko manažerský kurs řízený FAČR, 
který zajišťuje přípravu trenérů pro 
požadavky profesionálního fotbalu. 
Obsah studia, jeho formy a prostřed-
ky odpovídají a ztotožňují se s po-
žadavky UEFA na jednotný model 
evropského trenérského vzdělávání. 
Koncepce kursu podporuje potřebu 
vzájemného propojení teoretických 
a praktických dovedností a schop-
ností nezbytných pro praktickou 
trenérskou činnost v profesionálním 
fotbale. Součástí studia je jazyková 
průprava jednoho z úředních jazyků 
UEFA (angličtina, němčina).
Studium je externího charakteru or-
ganizované blokovou výukou v sou-
středěních. Standardní délka studia 
je dva roky (4 semestry). Studium 
je rozloženo do 581 hodin, dvanácti 
učebních předmětů ve třech semest-

rech, čtvrtý semestr je věnován plně-
ní úkolů v rámci stáží, závěrečných 
prací a zkoušek. Na konci prvního 
semestru je frekventantům zadáno 
téma pro vypracování závěrečné 
práce.
Přijímací zkouška se skládá z písem-
né zkoušky (otázky z biomedicíny, 
sportovní edukologie, didaktické 
technologie, všeobecné inteligence), 
z ústní zkoušky (otázky z biomedicí-
ny, sportovní edukologie, didaktické 
technologie), z praktické zkoušky 
(test speciálních dovedností, hod-
nocení herního výkonu v průpravné 
hře) – tato část zkoušky může být 
organizována dle aktuálního rozhod-
nutí TMÚ FAČR, z jazykové zkouš-
ky (jazyková zkouška se absolvuje 
z jednoho z úředních jazyků UEFA 
(angličtina, němčina) – tato část 
zkoušky může být organizována dle 
aktuálního rozhodnutí TMÚ FAČR.
Orientační cena studia licence je 
80 000 až 100 000 Kč.

trenérská licence Motto studia licence Hlavní zaměření (kategorie)
Licence „C“ Radost ze hry Přípravky, mladší žáci
Licence UEFA Grassroots „C“ Radost ze hry Přípravky, žáci
Licence UEFA „B“ Výchova a učení Přípravky, žáci, dorost
Licence UEFA „A“ Učení a výkon Žáci, dorost, dospělí
Licence Trenér mládeže UEFA „A“ Výchova, učení, výkon Rozvoj a péče o talenty
Licence UEFA „PRO“ Výsledky, úspěch Profesionální fotbal

 PŘEHlEd všEcH trEnÉrsKýcH lIcEncÍ, KtErÉ JE MoŽnÉ ZÍsKAt v čr:  

Mgr. Zdeněk srba
Profesionální  trenér 
mládeže FAČR
srba@fotbalpraha.cz

 GEstor vZdĚlÁvÁnÍ 
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NABÍDKA PRO PFS 12011

Bulharsko – Primorsko

ALEXANDRIA
Vodičkova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 592 592   Fax: 221 592 593
E-mail: vodickova@alexandria.cz

ALEXANDRIA
Španělská 2, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 466 466   Fax: 222 251 602
E-mail: info@alexandria.cz

ALEXANDRIA
Galerie Fenix (otevřeno denně)
Freyova 945/35 190 00 Praha 9
Tel.: 211 138 591   Fax: 211 138 595
E-mail: vysocany@alexandria.cz

Vážení přátelé,

jedním ze základních cílů Pražského 

fotbalového svazu je rozvoj a podpora 

mládežnického fotbalu. Jsme rádi, že se 

k této podpoře můžeme připojit, a proto 

se cestovní kancelář ALEXANDRIA 

stala hrdým partnerem nového projektu 

Neberte nám naši hru. 

Pro uplatnění těchto slev a další informace k této nabídce navštivte naše pražské pobočky 
na níže uvedených adresách nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem

Jméno a příjmení objednavatele zájezdu:  ....................................................................................................................................................

Rezervační číslo objednaného zájezdu: ...........................................  Fotbalový klub:  ...............................................................................

TENTO KUPON LZE VOLNĚ KOPÍROVAT A ŠÍŘIT MEZI ČLENY A PŘÍZNIVCE VAŠEHO KLUBU. NA VYŽÁDÁNÍ JEJ ZÍSKÁTE I VE VÝŠE UVEDENÝCH POBOČKÁCH.

Kromě podpory tohoto projektu jsme pro všechny členy a přiznivce Pražského 
fotbalového svazu připravili speciální slevy na naše zájezdy:

14 %  na zájezdy z katalogu CK Alexandria „Léto 2012 
– letecké zájezdy“

  9 %  na zájezdy z katalogu CK Alexandria „Léto 2012 
– zájezdy autobusovou a vlastní dopravou“ 

  5 %  na zájezdy z Last minute nabídky 
CK Alexandria 

Slevu je možné uplatnit z katalogové ceny osoby 
na pevném lůžku. Slevu není možné sčítat s jinými 
výhodami, slevami, akčními či speciálními nabídka-
mi. Slevu nelze uplatnit u vybraných zájezdů.
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AtrAKtIvnÍ 
wEb PFs

aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní 
archiv speciálu najdete na internetových stránkách

www.fotbalpraha.cz

souboJ GEnErAcÍ
Veterán Patrik Gedeon a mladík Vladimír Darida v rytmu nasazení a emocí. Domácí kapitán se spoluhráči 
nedokázal dlouho vzdorovat plzeňskému tlaku, přesto byl finální výsledek 1:4 až příliš krutý

FocEno: 2. září 2012 běheM uTkání gaMbrInus lIgy MezI Duklou Praha a vIkTorIí Plzeň 
Autor: onDřeJ hanuš

Foto MĚsÍcE



NABÍDKA PRO PFS 12011

Bulharsko – Primorsko

ALEXANDRIA
Vodičkova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 592 592   Fax: 221 592 593
E-mail: vodickova@alexandria.cz

ALEXANDRIA
Španělská 2, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 466 466   Fax: 222 251 602
E-mail: info@alexandria.cz

ALEXANDRIA
Galerie Fenix (otevřeno denně)
Freyova 945/35 190 00 Praha 9
Tel.: 211 138 591   Fax: 211 138 595
E-mail: vysocany@alexandria.cz

Vážení přátelé,

jedním ze základních cílů Pražského 

fotbalového svazu je rozvoj a podpora 

mládežnického fotbalu. Jsme rádi, že se 

k této podpoře můžeme připojit, a proto 

se cestovní kancelář ALEXANDRIA 

stala hrdým partnerem nového projektu 

Neberte nám naši hru. 

Pro uplatnění těchto slev a další informace k této nabídce navštivte naše pražské pobočky 
na níže uvedených adresách nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem

Jméno a příjmení objednavatele zájezdu:  ....................................................................................................................................................

Rezervační číslo objednaného zájezdu: ...........................................  Fotbalový klub:  ...............................................................................

TENTO KUPON LZE VOLNĚ KOPÍROVAT A ŠÍŘIT MEZI ČLENY A PŘÍZNIVCE VAŠEHO KLUBU. NA VYŽÁDÁNÍ JEJ ZÍSKÁTE I VE VÝŠE UVEDENÝCH POBOČKÁCH.

Kromě podpory tohoto projektu jsme pro všechny členy a přiznivce Pražského 
fotbalového svazu připravili speciální slevy na naše zájezdy:

14 %  na zájezdy z katalogu CK Alexandria „Léto 2012 
– letecké zájezdy“

  9 %  na zájezdy z katalogu CK Alexandria „Léto 2012 
– zájezdy autobusovou a vlastní dopravou“ 

  5 %  na zájezdy z Last minute nabídky 
CK Alexandria 

Slevu je možné uplatnit z katalogové ceny osoby 
na pevném lůžku. Slevu není možné sčítat s jinými 
výhodami, slevami, akčními či speciálními nabídka-
mi. Slevu nelze uplatnit u vybraných zájezdů.

AX_INZ_PFS_2012.indd   1 7.5.2012   13:25:04




