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Vážení fotbaloví nadšenci,

v době, kdy vyvrcholila podzimní část sezony 2012–13, jistě již hodnotíte, co se v posledním období po-

vedlo a co ne. Stejně tak činím i já s kolegy ve Výkonném výboru Pražského fotbalového svazu. Zároveň 

se však už nemohu dočkat, až se opět rozeběhnou boje v jarní části probíhajícího ročníku.

Proč? Je to jednoduché. Naše výstavní soutěž Pražská teplárenská přebor mužů dostane do mozaiky 

zlepšování kreditu další významný díl. Všechny zápasy se budou hrát s totožným balonem Nike Maxim. 

Ano, podobně jako anglická Premier League či další evropské soutěže (nikoliv však česká Gambrinus 

liga) budeme mít oficiální míč i my! Více o tématu se dozvíte uvnitř časopisu.

Kromě Vánoc se nám velmi rychle blíží také volební valná hromada PFS a tedy spousta bilancování, 

plánování, rozhodování. Ale o tom až příště – v prosincovém vydání…

Hezký zbytek podzimu!

Ing. Dušan Svoboda

předseda PFS
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rOZHOVOr

brány už nenosíM!
Petr ŠiMoníček, hraJící Předseda Zbraslavi, Je ve 46 
letech neJstarŠíM PravidelnĚ nastuPuJícíM fotbalistou 
Pražská tePlárenská Přeboru MužŮ

text: RAdiM TRuSinA  foto: OndŘEJ PROcHÁzKA, PAVEL SLAVÍČEK
Za svůj věk se Petr rozhodně 
neschovává…

Když někteří hráči Zbraslavi za-
čínali před 15 lety s fotbalem, cí-
til se PETR ŠIMONÍČEK starý. 
Dnes jsou společně v jednom týmu: 
46letý veterán stále hraje nejvyšší 
pražskou soutěž, v níž je nejstarším 
pravidelně nastupujícím fotbalistou 
(50letý Václav Hrdlička z Libuše 
naskočil jen na osm minut). „No 
vidíte, to mě nikdy nenapadlo, že 
bych to měl být já,“ usmívá se Ši-
moníček, který je ve svém klubu 
zároveň předsedou.

 Jakou byste určil věkovou hranici 
pro zkušeného fotbalistu?
To se těžko určuje. Podle mě úplně ne-
platí čím starší, tím zkušenější. I mla-
dí kluci můžou patřit mezi zkušenější, 
pokud si vezmou nějakou fotbalovou 
moudrost od starších hráčů.
 Kdy jste vy cítil, že jste přešel 

do kategorie zkušených fotbalistů?
Plus mínus kolem třiceti. Je to hodně 
o hlavě, člověk už je klidnější. Mladí 
kluci si všechno berou, jsou emotiv-
nější. V pokročilejším věku to fotba-
listi řeší v klidu. Je to hodně o psy-
chice.
 Takže jste byl jako mladý„janek“?

Ne, já byl vždycky klidnější typ. 
V rámci zápasu jsou samozřejmě 
emoce, to člověk párkrát vybouchl, 
ale ke sportu to obecně patří. Myslím, 
že jsem byl v tomhle směru v průměru.
 Kdy se podle vás zkušený hráč 

přesouvá do kategorie starý?
Řekl bych tak ve 38 letech. To už jsem 
začal pozorovat, že rychlostně zaostá-
vám, věk se nedá zastavit. Na téhle 
hranici se rychlost láme. S mladými 
kluky nemůžete zápolit v běžeckých 
soubojích a výbušnosti.

 Z toho vyplývá...
... že už jsem starej. (směje se)
 A cítíte se starý nebo zkušený?

Nechci říkat, že by měl člověk převy-
šovat ty mladší, ale nějaké zkušenosti 
tam jsou. Taky si myslím, že k mým 
přednostem patří kopací technika, 
výběr místa, čtení hry. To jsou plusy 
hráčů, kteří jsou na tom věkově po-
dobně jako já. Mladí mají rychlost, 
výbušnost, já už jsem v tomhle směru 
za zenitem. Je mi 46 let, někdy mám 
v zápase momenty, kdy si říkám, jest-

li by nebylo lepší jít do nižší soutěže. 
Ale je mi líto přebor opustit, pořád 
si myslím, že ho můžu hrát, tak proč 
končit!?
 Už jste si prožil obě role a může-

te porovnávat. Je pro fotbal obecně 
lepší být běhavý, mladý a nezkuše-
ný hráč, nebo protřelý starý mazák, 
který ví, kam si stoupnout, ač už 
toho tolik nenaběhá?
Když to shrnu, vyhovuje mi technič-
tější hra. Dnes je fotbal trochu o ně-
čem jiném, když ale umí někdo s ba-

lonem, to je nádhera. Upřednostňuju 
techniku, parádičky, líbí se mi třeba 
hra Pavla Horvátha. Předvídavost, 
přesné přihrávky. U něj přesně víte, co 
chce s míčem udělat, kam ho směřo-
vat. Do fotbalu samozřejmě patří i ti 
nosiči vody, ale mně víc vyhovuje po-
zice zkušenějšího hráče.
 Už jste to trochu zmínil – jak těžké 

je hrát ve 46 letech pražský přebor?
Nemusel bych to přiznávat, ale řeknu, 
jak to je. Člověk už nevydrží běhat 
v plném tempu celý zápas, ještě kdy-

bych měl hrát v záloze, kde jsem v ži-
votě nastupoval nejčastěji. Tam bych 
to vydržel tak do 70. minuty, pak síly 
rychle odcházejí. Já už hraju stope-
ra, tam se to dá, tolik se nenaběhám. 
Někdy to vytáhnu dopředu, snažím se 
podpořit útok, ale pohybem a rychlos-
tí jsou ti mladí úplně jinde.
 Jak často trénujete?

Dvakrát týdně bez problémů. Zvlá-
dám 90 procent tréninků.
 A trénujete pořád naplno, nebo 

máte výjimku a sem tam nějaké 
úlevy?
Jedu všechno naplno, dělám to pro 
sebe. Mám fotbal rád, baví mě, navíc 
si tím udržuju kondici, to je ideální. 
Nikdy jsem nehrál fotbal pro peníze, 
je to pro mě v první řadě relaxace. 
Na dvě hodinky vypnu, pak si sednu 
s klukama, vypustím všechny starosti.
 Myslíte, že můžete v přeboru vy-

držet třeba do padesáti let?
Žádné cíle a mety si nedávám, všech-
no vyplyne ze životní situace a zdraví. 
Já neměl nikdy problémy se zraně-
ními, až ve 40 letech jsem si přetrhl 
vazy v koleně, sem tam si natáhnu 
sval, ale to až v poslední době. (usmí-
vá se) Nechávám tomu volný průběh. 

 „Je Mi 46 let, nĚkdy MáM v ZáPase MoMenty, kdy si  
říkáM, Jestli by nebylo lePŠí Jít do nižŠí soutĚže.“ 
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„Už jsem starej,“ přiznal v rozhovoru 
a na focení se nebál vzít do úst dýmku.

Když mi mladí řeknou, že tam nemám 
co dělat, tak to vezmu a skončím.
 To si snad nikdo nedovolí, ne?

Do kabiny tohle patří, zatím je to 
v hecu, já to mám rád. Byl jsem na to 
všude zvyklý, nemám problém s tím, 
když si do mě kluci rýpnou kvůli 
mému věku.
 Zeptám se jinak: Dokážete si 

představit Petra Šimoníčka v 50 le-
tech stále v přeboru?
Ježíšmarjá! Každý rok je znát, rád 
bych, ale jsem realista. Když vidím 
nasazení a tempo přeboru, tak si ne-
myslím, že bych to ještě čtyři sezony 
vydržel. Spíš se přesunu do béčka, 
které hraje druhou třídu, ale chtěl bych 
pořád zůstat u fotbalu. Ale baví mě 
i jiné sporty, nejvíc tenis. Jen na něj 
nemám moc času.
 Když pomineme Václava Hrdlič-

ku, který naskočil jen na osm mi-
nut, jste nejstarším hráčem Pražská 
teplárenská přeboru. Co vy na to?
Vůbec mě nenapadlo, že bych měl 
být nejstarší. Ale někdo to být musí. 
(usmívá se) Chci se pořád hýbat, po-
kud je člověk pro mužstvo platný, tak 
rád naskočí. Jsem nohama na zemi, 
když nejsou zranění, karty nebo ab-

sence z jiného důvodu a tým je kom-
pletní, člověk už nemá místo v základ-
ní jedenáctce. Tak to je.
 Je pravda, že jste párkrát střídal, 

několikrát jste byl vystřídaný. Ne-
vadí vám, že ve vašem věku nemáte 
nic jistého, jak by se možná čekalo?
Je to tak správné, když je tým kom-
pletní, mají být v sestavě ti mladší. 
Nemám s trenérem žádnou domluvu, 
že nebudu chodit, když mi nezaručí 
základní sestavu. Nikdy jsem neměl 
potřebu s trenéry podobné věci řešit.
 Ale mohl byste. Jste předseda...

(Rozesměje se) To jo, ale já na tyhle 
funkce moc nejsem. Trenér řekne se-
stavu a já to beru. Je to jeho věc. Když 
to vyhodnotí, že mám začít na lavičce, 
nemám s tím problém.
 Opravdu vám nevadí v tomhle 

věku začínat na střídačce?
Je pravda, že člověk za celou kariéru 
odehrál tak devadesát procent zápasů 
v základu a najednou je trochu odsu-
nutý na druhou kolej, ale když se na to 
podívám rozumně, má to nějakou lo-
giku. Nemá cenu zabírat místo mlad-
ším a lepším. To k tomu patří.
 Na webu Zbraslavi jste po postu-

pu do přeboru říkal, že neuděláte 

 „kaPitán neJseM. MĚl by to být nĚkdo, kdo hraJe Pra-
videlnĚ, nechci Mít Pásku Za Zásluhy a vĚk.“ 

Na hřišti Šimoníček mladým 
v pohodě stačí.
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radost svým „příznivcům“, když 
se rozhodnete pokračovat v hraní. 
Máte jich hodně?
Mám, ale to je spíš v úrovni hecování 
mezi kamarády. Jsou to kluci, kteří už 
skončili s fotbalem a takhle do sebe 
rýpeme. Myslím, že nějaké extra kri-
tiky na Zbraslavi nemám.
 Nemáte, nebo se k vám kritika ne-

dostane?
Zatím se ke mně nic nedoneslo, i když 
si někdo může myslet, že tam nemám 
co dělat.
 Chtěl jste už někdy s fotbalem 

skončit?
(Bez váhání) Ne, ne, ne! Ani mě to ne-
napadlo. Fakt. Dřív, když byl člověk 
mladší, jsem si říkal: Až bude rok 2000, 
to mi bude 34 let a budu starý. Všichni 
hráči přes třicet pro mě byli staří. A teď 
je mi 46 let, pořád hraju a myšlenka 
na konec opravdu ještě neproběhla.
 Projevuje se nějak váš věk v kabi-

ně? Vezmete si automaticky slovo, 
když se nedaří nebo je nějaký pro-
blém v kabině?
Nejsem vyloženě vůdčí typ. Nechci 
na někoho křičet, aby si někdo neřekl: 
No jo, Šimoníček hrál druhou ligu, ani 
to nedotáhl do první, a dělá tady chyt-
rýho. Snažím se povzbudit, poradit. 
Mám rád srandičky, to mě baví. Ale že 
bych si v kabině stoupl a zvýšil hlas, 
to ne.

 Ani jako předseda klubu?
Nepovažuju se za předsedu. Pomáhal 
bych Zbraslavi i bez té funkce. Naro-
dil jsem se tady, jsem patriot, chci při-
spět k tomu, aby fotbal na Zbraslavi 
fungoval. Není to tak, že jsem před-
seda, tak budu konat. Když nebudu 
předseda, budu jen sedět, popíjet pivo 
a kritizovat.

 Máte jako nejstarší hráč nějaká 
privilegia?
Brány už nenosím, to snad ti mladí re-
spektují, že už jsem si svoje odtahal. 
(usmívá se) Když je potřeba, tak ale 
pomůžu. Nevadí mi to.
 Nemají někteří mladší hráči ten-

denci vám vykat?
Ne, v klubu si tykáme. Ještě se mi 
to nestalo. Možná když potkám klu-
ky z dorostu, tam párkrát zaslechnu 
„Dobrý den“. Já jim rovnou říkám, 
ať mi tykají. Vykání rozhodně nevy-
žaduju.
 Cítíte od mladších respekt?

Určitý respekt asi jo. Přece jen jsem 
hrával vyšší soutěž, snad jsem něco 
ve fotbale dokázal.
 Je to tak i u protihráčů?

Zatím je všechno bez problémů. Jasně, 

někdo si před zápasem přečte, kolik je 
mi let, a sem tam něco proběhne. To 
pak zaslechnu, jak může takový dědek 
ještě hrát, ale celkově je to v pohodě.
 Šetří vás?

V poslední době do mě nikdo nezajel, 
ale je to i o těch zkušenostech. Člověk 
nejde do nesmyslného souboje, doká-
žu to odhadnout. Možná mám taky 

trochu výhodu u rozhodčích. Známe 
se od vidění, nikdy jsem se k nim 
nechoval špatně, oni vás pak trochu 
chrání, i když nejsem kapitán, můžu 
s nimi v klidu komunikovat a všechno 
vyřešíme.
 Proč vlastně nejste kapitán?

Býval jsem dřív, ale není to nic, 
na čem bych trval nebo o to stál. Ka-
pitán by měl být někdo, kdo hraje pra-
videlně, nechci mít pásku za zásluhy 
a věk.
Mluvil jste o tom, že se necítíte být 
předsedou. Jak jste se jím tedy stal?
Nikdy jsem nebyl na funkce. Byl tady 
předešlý výbor a někteří lidé chtěli 
změnu, aby byly podpořeny určité 
myšlenky, které dřív neprošly. Sám 
od sebe bych do toho nešel, ale trochu 
mě sem ostatní nastrkali. I kdybych 

nebyl předseda, přiložil bych ruku 
k dílu. Neberu to tak, že jsem šéf klu-
bu a mám rázem větší slovo.
 Říkáte, že nejste typ, který si vez-

me slovo v kabině, ale zdá se mi, že 
musíte být rozený šéf. Léta jste nosil 
kapitánskou pásku, jste předseda 
Zbraslavi, zároveň také vedoucí fir-
my 1. Zbraslavská realitní kancelář.
Já se opravdu vůbec neberu za šéfa. 
Razím životní krédo, že se má pra-
covat. Pokud jsou za tebou nějaké 
výsledky a lidé jsou spokojení, tak se 
to projeví. Nechci se nikam cpát a pa-
sovat se do role šéfíků.
 Musíte mít zoufalý nedostatek vol-

ného času, ne?
K tomu jsem si přibral ještě trénování 
nejmenších žáčků na Zbraslavi, proto-
že jsme nesehnali nikoho jiného. Je to 
hodně náročné, ale mám naštěstí tako-
vou práci, že si můžu organizovat čas. 
Když pak člověk vidí, jak jsou ty děti 
spokojené, je to paráda.
 Přezdívá se vám Píža. Jak to 

vzniklo?
To je přezdívka, kterou mám už čtyři-
cet let. Nikdo na Zbraslavi mi neřekne 
jinak, táhne se to se mnou celý život. 
Ani nevím, jak to vzniklo, ale dostal 
jsem ji už jako kluk. Od té doby je to 
zažité.
 Taky vám říkají „Kluk z plakátu“. 

Vaše fotografie visí na velkém bill-

 „MŮJ billboard na strakonickÉ? kluci MaJí narážky, 
ale Já MáM tohle slovní ZaJíždĚní rád, PoŠťuchování 
PodobnÉho ráZu MĚ baví.“ 

Hráčem, předsedou a sponzorem. Tím vším 
je pro zbraslavský klub Petr Šimoníček.
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boardu na Strakonické ulici, když 
se jede směrem na Zbraslav.
To patří k mojí práci, musíme se nějak 
prezentovat. Kluci na to mají narážky, 
ale já mám tohle slovní zajíždění rád, 
pošťuchování podobného rázu mě 
fakt baví.
 Jaké to je, vidět se při každé cestě 

z Prahy domů?
Nevadí mi to, zvykl jsem si. Horší 
je vidět se v televizi. Když jsem hrál 
za Xaverov, párkrát se mi to stalo 
a bylo to hrozné. Byť má široká ve-
řejnost svůj názor na fotbalisty, já je 
obdivuju. Dávat po nějakém výkonu 
okamžitě rozhovor do televize, rea-
govat, aby to nějak vypadalo, to není 
jednoduché. Stejně tak číst kritiku 
na svou osobu. Oproti tomu je nějaký 
billboard na Strakonické nic.
 Vaše realitní kancelář je sponzo-

rem klubu. Bylo by to tak i bez vás?
My už jsme zbraslavský fotbal spon-
zorovali dřív, když jsem nebyl předse-
da. Nebylo to ale formou, že bychom 
dali nějakou sumu peněz a bylo nám 
jedno, co se s ní stane. Dávaly se pení-
ze třeba na jednotné balony, na různé 
vybavení, hliníkové brány, koupily 
se dresy, čepice, rukavice. Člověk si 
řekl, že je něco potřeba a sehnal to. 
Zaslechl jsem, že Šimoníček dává pe-
níze jen áčku a nic do mládeže, což je 
nesmysl. Vždycky se kupovaly kon-
krétní věci. Ze svého jsem několikrát 
platil třeba míče.

 Kupují si u vás na oplátku členové 
klubu byty?
(Směje se) To ne, nechci tahat práci 
do sportu.
 Ale bylo by to logické, ne?

Buď je naše práce vidět a členové se 
na nás s důvěrou obrátí, nebo ne. Žád-
nou agitaci dělat nebudu.
 Jak jste obecně spokojený s tím, 

kam Zbraslav směřuje?
Chtěl bych víc, máme nějaký plán, 
rádi bychom tady vybudovali umě-
lou trávu, která by nesloužila jen  
fotbalu, ale byla by pro celou Zbra-
slav, aby měly děti místo, kde se 
můžou vyřádit. Bohužel to nejde  
tak rychle, jak bychom si představo-
vali.
 Chtěl byste víc i sportovně, když 

se budeme bavit o A-týmu?
Po dlouhých letech jsme Zbraslav 
vrátili do přeboru, ač jsem na to ani 
nepomyslel, protože jsme skonči-
li druzí za Bílou Horou. Nakonec se 
šlo z druhého místa, mužstvo mělo  
nějakou tvář, přesto jsem byl trochu 
pesimista. Bál jsem se, že nám nevy-
jdou dva zápasy a budeme se v přebo-
ru plácat. Musím ale říct, že v přeboru 
neztrácíme, což mě těší. A jít výš?  
Líbilo by se mi to, ale to už by bylo 
hodně náročné. Zbraslavi přebor vy-
hovuje. Mým cílem je vytvořit tady 
takový areál, aby se v něm mohly 
scházet děti nejen z fotbalu. To by mě 
naplňovalo.

INZERCE

 Petr ŠiMoníček 

Narozen: 5. července 1966  Post: záložník/obránce  Fotbalová kariéra: 
Zbraslav, Bohemians Praha (dorost), Volary, RH Cheb, Bohemians Praha 
(juniorka: „Byl tam se mnou třeba Petr Kouba.“), Příbram, Xaverov, Čes-
ký Brod, Krč, Zbraslav, Zličín, Zbraslav  Zajímavost: V době, kdy hrál 
druhou ligu za Xaverov, začal po revoluci podnikat – v  Holešovicích měl 
trafiku. „Vstával jsem v šest ráno a chodil spát o půlnoci. Moc mi ten-
krát pomáhal můj táta, který už bohužel není mezi námi,“ říká Šimoníček. 
„V roce 1997 jsem přešel k realitám, v nichž jsem dodnes.“

 Má na velký fotbal?
Ve Vlašimi začal dobře, ale pak ho 
trenér Frýdek posadil, protože neza-
hrál. Šel za farmu na Vyšehrad, což 
mu trochu mohlo pomoct. Musí si to 
srovnat a začít makat. Je to záložník 
nebo útočník, jezdím na všechny jeho 
zápasy. Je ale těžké to kloubit s mým 
fotbalem a být všude.
 Má to s vámi, s trenérem, syn těžké?

Sám pozná, kdy hrál dobře a kdy ne. 
Nejsem ten, co by na něj při zápa-
se křičel. To si pak v klidu sedneme 
a řekneme si něco k jeho výkonu. Ne-
stalo se mi, že by nesouhlasil s mým 
názorem. Hned po zápase nehodnotím 
ani své hráče, málokdy jdu do kabiny 
a křičím. Řekl bych něco, co mě bude 
mrzet. Většinou si to nechám na poz-
ději.
 Pro někoho bylo překvapení, že 

jste po letech v divizi šel do týmu 
nováčka přeboru. Co vás k tomu 
vedlo?
Všechno se odvíjí od nabídky. Skon-
čil jsem na Admiře, Jarda Bellada byl 
první, kdo se ozval. Měl jsem ještě 
dva telefony z přeboru, ale nic jiného. 
Ve Vršovicích jsem 19 let hrál, mám 
to blízko. Nebylo to těžké rozhodo-
vání.

 Láká vás ještě trénování ve vyšší 
soutěži?
V přeboru člověk trochu zpohodlní, 
protože to není časově tak náročné 
na cestování ani trénování. Zápasy 
jsou blízko, nestane se, že bych vyjel 
z domu v šest ráno a vrátil se večer 
pozdě domů. Divize je navíc méně 
sledovaná, to se s pražským přebo-
rem vůbec nedá porovnávat. Je z něj 
perfektní zpravodajství, videopřeno-
sy, mediálně se to dělá velmi dobře. 
Velký rozdíl je i v rozhodčích, nikdo 
si tady nedovolí to, co v divizi, což je 
pozitivní. Jen ta úroveň je slabší, divi-
ze je někde jinde.
 Takže by vás ještě lákala, nebo ne?

Pokud by byla nějaká nabídka, tak ur-
čitě lákala. Ale nechci, aby to vypadalo 
jako inzerát: „Jsem mladý, jsem krás-
ný, vezměte si mě!“ (směje se) Po kon-
ci v Admiře jsem si myslel, že se na tré-
nování vybodnu, ale stýskalo se mi. 
Ve Vršovicích to funguje dobře. Oba 
bráchové Šimrové jsou suproví kluci, 
Vláďa mi dělá asistenta, Honza je kapi-
tán. Vycházíme spolu dobře. Vláďa se, 
myslím, neurazil, když jsem ho vystří-
dal po postupu. Mám od něj podporu, 
což je důležité. Není tam žádná zášť. 
Fotbal mě teď hodně baví. narodil se 3. února 1962  fotbalový trenér a občasný DJ  Hráčská ka-

riéra: Vršovice, Újezd Praha 4, Chocerady, Horní Měcholupy, Struhařov, 
Jevany, Ondřejov, Mukařov  Trenérská kariéra: Horní Měcholupy, Me-
teor, Admira, Vršovice  Zaměstnání: vedoucí pobočky pojišťovny Gene-
rali na Praze 10

 KArEl JEŘábEK 

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

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



 PŘENOsNÉ brANKy 
Přenosná branka může mít buď stan-
dardní rozměry, nebo rozměry vhod-
né pro mládežnické týmy. Výhodou 
těchto branek je fakt, že je možné je 
umístit kamkoliv na hrací plochu. Ob-
vykle je tvořena celokovovou nebo 
hliníkovou konstrukcí. Hliníková kon-
strukce má tu výhodu, že je možné ji 
snadněji přenášet, protože je lehčí, je 
tedy vhodná pro mládež. Další výho-
dou je, že přenosné branky nepotřebují 
prakticky žádnou údržbu.
Novinkou v oblasti přenosných bra-
nek jsou nafukovací branky, které 
jsou snadno přenosné i na tréninkové 
hřiště (soustředění) a jsou maximálně 
bezpečné.

 MAlÉ PŘENOsNÉ 
 brANKy 
Malé přenosné branky se používají pro 
hry na malém prostoru pro počet hráčů 
1:1 až 6:6, téměř vždy bez brankářů. 
Branky jsou obvykle vyrobeny z umě-
lé hmoty, jsou opatřeny sítí. Jsou snad-
no přenositelné a vhodné pro použití 
u mládeže.
Novinkou v oblasti malých přenos-
ných branek jsou Pop-up branky, které 
nemají obdélníkový, ale půlkruhový 
tvar, mají malé rozměry, obvykle se 
používají pro hry do počtu 3:3.

 KUŽEly 
Kužely se v tréninku používají k mno-
ha různým účelům. Jsou využitelné 
především k vyznačování menších 

herních prostorů, malých hřišť a zón 
na těchto hřištích nebo pro cvičení, 
která slouží k nácviku vedení míče a 
ovládání míče.
Kužely se vyrábějí v různých ve-
likostech i barvách. Materiálem je 
prakticky výhradně umělá hmota, což 
zaručuje nízkou váhu a snadnou pře-
nositelnost.
Novinkou jsou kužely, které mají ve 
svém těle otvory. Ze dvou těchto kuže-
lů je možné, společně s tyčí, vytvořit 
překážku.

 MEty (KlObOUČKy) 
Mety jsou stejně jako kužel vyrobeny 
z umělé hmoty, mají minimální váhu, 
jsou tenké a skladné a mají shodné vy-
užití jako kužel. V poslední době jsou 
mety u trenérů nejoblíbenější trénin-
kovou pomůckou.
Novinkou jsou mety, které mají v hor-
ní části půlkruhové výřezy, které slou-
ží podobně jako u kuželů k vytvoření 
nízké překážky.

 trÉNINKOvÉ tyČE 
Tyče jsou vyrobeny z umělé hmoty a 
k dispozici jsou tři druhy, které slouží 
k různým účelům.
Krátké tyče bez hrotu jsou dlouhé 0,8 
m a používají se jako překážka ve cvi-
čeních běžecké abecedy, případně pro 
cvičení koordinačního charakteru. 
Tyto tyče je možné využít společně 
se speciálními kužely a metami k vy-
tvoření překážek různých výšek, pří-
padně pro koordinační cvičení. Tyče 

s hrotem jsou obvykle dlouhé 1,6 m 
a jsou určeny pro slalomová cvičení, 
případně pro vyznačení herního pro-
storu a zón.

 PŘEKáŽKy 
Překážky jsou primárně určeny k tré-
ninku síly, je možné je použít pro cvi-
čení na přihrávky. Dříve se překážky 
vyráběly z ocelových trubek, v sou-
časnosti prakticky výhradně z umělé 
hmoty. Překážky mají různé rozměry 
(nízké, střední, vysoké), pro různé 
typy cvičení a pro různé věkové ka-
tegorie.

 ObrANNÉ fIGUrÍNy 
 (zAPIcHOvAcÍ 
 PANácI) 
Obranné figuríny slouží k simulaci 
postavení hráče, obvykle v obranném 
postavení při herních cvičeních.
Figuru bránícího hráče lze využít při 
tréninku střelby, nácviku ofenzivních 
standardních situací, ovládání míče a 
obcházení soupeře. Z několika obran-
ných figurín (4–5) je možné vytvořit 
zeď pro nácvik volného přímého kopu.

 brANKOvá PlAcHtA 
 S OTVORy 
Prostor čela branky je pokryt plachtou 
připevněnou k tyčím a břevnu. Plachta 
má v sobě několik otvorů (kruh, čtve-
rec, obdélník), které jsou označeny 
barevně nebo číslicemi. Plachta slou-
ží k nácviku přesnosti střelby. Trenér 
nebo hráč si sám před kopem určí mís-

to, kam bude střílet.
Tato pomůcka je vhodná pro náborové 
akce nebo zábavné akce pro děti.

 tEAM-MAtE 
Team-Mate je robustní nájezdová ram-
pa, která je vyrobena z plastu. Zakři-
vení rampy je rozdílné na levé a pravé 
straně. Po přihrávce míč najíždí na 
rampu, která mu míč vrací vzduchem.
Team-Mate je dobrým pomocníkem 
při nácviku zpracování míče, ale pře-
devším pak přesného, důrazného a ad-
resného přihrávání.

 ODrAzOvá sÍŤ 
Jedná se o silonovou síť, která je vy-
pnuta do rámu a pomocí zvláštních 
připevňovacích hřebů i do země. Od-
razové sítě slouží k odrazu míče pod 
různým úhlem. Vyrábějí se v různých 
variantách, buď s pevnou, nebo se 
skládací variantou.

 závĚr 
Použití tréninkových pomůcek v tré-
ninkovém procesu má nesporný vý-
znam. Jsou jedinou možností mimo 
vlastní hru, kterou je možné použít 
při nácviku individuální techniky po-
užívané ve hře. Při správném použití 
dochází k rychlému a kvalitativnímu 
růstu výkonnosti hráče, protože po-
můcky umožňují dokonale procvičit 
dovednosti vyjmuté ze hry.
Tréninkové pomůcky nejsou většinou 
jednoúčelové. Pomáhají proces zkva-
litnit a zamezit jeho jednotvárnosti.

 trÉNINKOvÉ POMůcKy PrO HŘIštĚ 

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!
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Pod Palbou

kariÉra beZ traPasŮ
roZhodčí Jan tikal v PravidelnÉM dotaZníku sPeciálu

text: LuKÁŠ VRKOČ  foto: PAVEL JiŘÍK ST. Jan Tikal zvaný Budík

Víkend, o kterém se JAN TIKAL 
pořádně vyspal, byl poslední před 
tím, než začal pískat. A jelikož 
za pár měsíců očekává narození 
syna, na dlouhé polehávání může 
zapomenout i do budoucna.

 Co vás vedlo k tomu stát se roz-
hodčím a proč to vlastně děláte?
Už je to dávno, ale myslím, že to 
ovlivnil některý ze sporných výroků 
rozhodčích v televizi. Dodnes nedo-
kážu pochopit, že jsem do toho rozje-
tého vlaku naskočil a jedu v něm již 

tolik let. Ta práce je hrozně nevděčná 
a zabere veškerý volný čas. Všichni 
lidé fotbalu rozumějí, ale jen málo lidí 
zná pravidla, a i dnes občas v televizi 
slyšíte neuvěřitelné slovní obraty, kte-
ré se vám pak hráči nebo diváci snaží 
vnutit i na zápase.

 Jaké bylo vaše první utkání v roli 
rozhodčího a jak se vám povedlo? 
A naopak, které se vám nepovedlo?
První utkání, na které jsem byl delego-
ván, bylo žákovské utkání v Cholupi-
cích. Pamatuji si, že jsem musel vstá-
vat velmi brzo, abych byl hodinu před 
zápasem na hřišti. Bydlel jsem v Boh-
nicích a neměl jsem auto. Víkend před 
tímto zápasem byl posledním, kdy 
jsem se pořádně vyspal. (směje se) 
Na žákovském zápase toho moc zka-
zit nelze, takže se mi zápas asi pove-
dl. A které se nepovedlo? Bylo hodně 
zápasů, ve kterých jsem udělal chybu, 
ale zatím jsem nebyl inzultován, tu-
díž že by se mi některý zápas úplně 
nepovedl, nemohu říct. Vzpomínám 
si ale na pana Grégra, který byl můj 
první delegát. Bylo to utkání druhé 
nebo třetí třídy v Běchovicích a tehdy 
musel pan Grégr po zápase zadržovat 

rozvášněný dav hráčů před kabinou 
rozhodčích.

 Stal se vám na hřišti někdy nějaký 
trapas?
Nevzpomínám si na žádný trapas.

 Co říká vaše rodina na to, že jste roz-
hodčím a tedy člověkem, jemuž lidé 
občas sprostě nadávají?
Vzpomínám si na jeden zápas na hři-
šti Viktorie Praha 8. Na tento zápas 
se přišla podívat i mamka a nestačila 
se divit, co na mne diváci pokřikují 
za sprosté nadávky. Jednoho z těch 
pánů okřikla, ať mi přestane nadá-
vat, že jsem její syn. Ani nevěděla, že 
okřikla pana Vízka. Po zápase jsem jí 
musel vysvětlit, že nadávání k fotba-
lu patří a že zrovna tento zápas nebyl 
z mých nejlepších, takže pan Vízek 
měl vlastně pravdu. Od té doby již 
mamka na zápasy nechodí.

 Který z hráčů, jež jste pískal, je 
(nebo byl) největším gentlemanem?
Spousta hráčů se chová před zápasem 
jako největší kamarádi a v zápase pak 
vybouchnou kvůli otočenému autu 
nebo bezvýznamnému faulu na půlící 

čáře. Ale musím říct, že např. v Tře-
boradicích pánové Drobný a Baranek 
jsou vždy nad věcí, a i když je situace 
v jejich neprospěch, tak k vám doká-
žou přijít a s nadhledem si situaci ro-
zebrat a vysvětlit.

 Kde mají nejlepší zázemí – od hřiště 
až po kantýnu?
Všechny týmy se snaží neustále zlep-
šovat zázemí jak pro hráče a diváky, 
tak i pro rozhodčí. Nerad bych tady 
některý z klubů vyzdvihoval, protože 
vím, jak je to dnes těžké sehnat peníze 
jenom například na chod klubu, natož 
na rekonstrukci kabin pro hráče. Ov-
šem třeba ve Střešovicích, na Střížko-
vě, Meteoru, Bohemce nebo na Tem-
pu to dělají doopravdy dobře a člověk 
má ihned lepší náladu, když si přečte 
delegaci na utkání.

 Čím se živíte a jaké máte vzdělání?
Mám střední školu s maturitou a vyví-
jím aplikace pro UniCredit Bank.

 Co jste si naposledy koupil za vý-
dělek v pozici rozhodčího?
Naposledy jsem koupil synovi, který se 
narodí v únoru, dupačky a bryndák.

Mimo trávníky Tikal vyvíjí aplikace 
pro banku.

 PŘENOsNÉ brANKy 
Přenosná branka může mít buď stan-
dardní rozměry, nebo rozměry vhod-
né pro mládežnické týmy. Výhodou 
těchto branek je fakt, že je možné je 
umístit kamkoliv na hrací plochu. Ob-
vykle je tvořena celokovovou nebo 
hliníkovou konstrukcí. Hliníková kon-
strukce má tu výhodu, že je možné ji 
snadněji přenášet, protože je lehčí, je 
tedy vhodná pro mládež. Další výho-
dou je, že přenosné branky nepotřebují 
prakticky žádnou údržbu.
Novinkou v oblasti přenosných bra-
nek jsou nafukovací branky, které 
jsou snadno přenosné i na tréninkové 
hřiště (soustředění) a jsou maximálně 
bezpečné.

 MAlÉ PŘENOsNÉ 
 brANKy 
Malé přenosné branky se používají pro 
hry na malém prostoru pro počet hráčů 
1:1 až 6:6, téměř vždy bez brankářů. 
Branky jsou obvykle vyrobeny z umě-
lé hmoty, jsou opatřeny sítí. Jsou snad-
no přenositelné a vhodné pro použití 
u mládeže.
Novinkou v oblasti malých přenos-
ných branek jsou Pop-up branky, které 
nemají obdélníkový, ale půlkruhový 
tvar, mají malé rozměry, obvykle se 
používají pro hry do počtu 3:3.

 KUŽEly 
Kužely se v tréninku používají k mno-
ha různým účelům. Jsou využitelné 
především k vyznačování menších 

herních prostorů, malých hřišť a zón 
na těchto hřištích nebo pro cvičení, 
která slouží k nácviku vedení míče a 
ovládání míče.
Kužely se vyrábějí v různých ve-
likostech i barvách. Materiálem je 
prakticky výhradně umělá hmota, což 
zaručuje nízkou váhu a snadnou pře-
nositelnost.
Novinkou jsou kužely, které mají ve 
svém těle otvory. Ze dvou těchto kuže-
lů je možné, společně s tyčí, vytvořit 
překážku.

 MEty (KlObOUČKy) 
Mety jsou stejně jako kužel vyrobeny 
z umělé hmoty, mají minimální váhu, 
jsou tenké a skladné a mají shodné vy-
užití jako kužel. V poslední době jsou 
mety u trenérů nejoblíbenější trénin-
kovou pomůckou.
Novinkou jsou mety, které mají v hor-
ní části půlkruhové výřezy, které slou-
ží podobně jako u kuželů k vytvoření 
nízké překážky.

 trÉNINKOvÉ tyČE 
Tyče jsou vyrobeny z umělé hmoty a 
k dispozici jsou tři druhy, které slouží 
k různým účelům.
Krátké tyče bez hrotu jsou dlouhé 0,8 
m a používají se jako překážka ve cvi-
čeních běžecké abecedy, případně pro 
cvičení koordinačního charakteru. 
Tyto tyče je možné využít společně 
se speciálními kužely a metami k vy-
tvoření překážek různých výšek, pří-
padně pro koordinační cvičení. Tyče 

s hrotem jsou obvykle dlouhé 1,6 m 
a jsou určeny pro slalomová cvičení, 
případně pro vyznačení herního pro-
storu a zón.

 PŘEKáŽKy 
Překážky jsou primárně určeny k tré-
ninku síly, je možné je použít pro cvi-
čení na přihrávky. Dříve se překážky 
vyráběly z ocelových trubek, v sou-
časnosti prakticky výhradně z umělé 
hmoty. Překážky mají různé rozměry 
(nízké, střední, vysoké), pro různé 
typy cvičení a pro různé věkové ka-
tegorie.

 ObrANNÉ fIGUrÍNy 
 (zAPIcHOvAcÍ 
 PANácI) 
Obranné figuríny slouží k simulaci 
postavení hráče, obvykle v obranném 
postavení při herních cvičeních.
Figuru bránícího hráče lze využít při 
tréninku střelby, nácviku ofenzivních 
standardních situací, ovládání míče a 
obcházení soupeře. Z několika obran-
ných figurín (4–5) je možné vytvořit 
zeď pro nácvik volného přímého kopu.

 brANKOvá PlAcHtA 
 S OTVORy 
Prostor čela branky je pokryt plachtou 
připevněnou k tyčím a břevnu. Plachta 
má v sobě několik otvorů (kruh, čtve-
rec, obdélník), které jsou označeny 
barevně nebo číslicemi. Plachta slou-
ží k nácviku přesnosti střelby. Trenér 
nebo hráč si sám před kopem určí mís-

to, kam bude střílet.
Tato pomůcka je vhodná pro náborové 
akce nebo zábavné akce pro děti.

 tEAM-MAtE 
Team-Mate je robustní nájezdová ram-
pa, která je vyrobena z plastu. Zakři-
vení rampy je rozdílné na levé a pravé 
straně. Po přihrávce míč najíždí na 
rampu, která mu míč vrací vzduchem.
Team-Mate je dobrým pomocníkem 
při nácviku zpracování míče, ale pře-
devším pak přesného, důrazného a ad-
resného přihrávání.

 ODrAzOvá sÍŤ 
Jedná se o silonovou síť, která je vy-
pnuta do rámu a pomocí zvláštních 
připevňovacích hřebů i do země. Od-
razové sítě slouží k odrazu míče pod 
různým úhlem. Vyrábějí se v různých 
variantách, buď s pevnou, nebo se 
skládací variantou.

 závĚr 
Použití tréninkových pomůcek v tré-
ninkovém procesu má nesporný vý-
znam. Jsou jedinou možností mimo 
vlastní hru, kterou je možné použít 
při nácviku individuální techniky po-
užívané ve hře. Při správném použití 
dochází k rychlému a kvalitativnímu 
růstu výkonnosti hráče, protože po-
můcky umožňují dokonale procvičit 
dovednosti vyjmuté ze hry.
Tréninkové pomůcky nejsou většinou 
jednoúčelové. Pomáhají proces zkva-
litnit a zamezit jeho jednotvárnosti.

 trÉNINKOvÉ POMůcKy PrO HŘIštĚ 

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!
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téma
Přebor Jako 
PreMier leaGue!
nike MaxiM = nový oficiální Míč neJvyŠŠí PražskÉ soutĚže

text: RAdiM TRuSinA  foto: PAVEL SLAVÍČEK
Povinně budou hrát přeborové kluby 
s Nike Maximem až na jaře, některé 
jej však vyzkoušely už na podzim.

Pražská teplárenská přebor mužů je 
první soutěží v Česku, která má svůj 
oficiální míč! Model Nike Maxim 
budou do středového kruhu nosit 
rozhodčí na všech přeborových sta-
dionech v hlavním městě od začátku 
jara. Kluby ale možnost hrát s ba-
lonem, o němž výrobce tvrdí, že je 
nejlepší na světě, měly už v průběhu 
podzimu.

Vlastnosti a kvalitu míče, jímž se nově 
přebor chlubí, oceňují světové hvězdy: 
Messi, Ronaldo či Rooney s ním ka-
ždý víkend předvádějí skvělé kousky. 
S balonem Nike Maxim se hraje an-
glická Premier League, španělská La 
Liga i italská Serie A. Teď k nim přibyl 
i pražský přebor...

 ZvýŠení Prestiže 
„Zdálo se mi vhodné, aby měl přebor 
svůj míč kvůli zvýšení prestiže sou-
těže, ale také jsem chtěl zajistit féro-
vější podmínky pro všechny kluby,“ 
říká Ing. Dušan Svoboda, předseda 
Pražského fotbalového svazu, který 
s nápadem přišel. „Oddíly hrávaly 
s míči různé kvality, někdo na tom 
byl lépe, někdo hůře. Má to význam 
i ze sportovního hlediska. Druhá věc 
je lepší image soutěže. Když to řeknu 
s nadsázkou, tak kromě prestižních lig 
v Evropě, Ligy mistrů, mistrovství svě-
ta a Eura máme i my svůj míč a jsme 
jedinou soutěží v českém fotbale,“ 
usmívá se Svoboda.

Šestnáctka klubů, která dostala po de-
seti balonech, by s nimi měla začít hrát 
mistrovské zápasy od jarní části soutě-
že. Některé celky už ale sáhly do skla-
du v průběhu podzimu. „Když vám 
někdo dá deset takhle kvalitních míčů, 
je to iniciativa, která musí mít v klu-
bech kladnou odezvu. U nás ji určitě 
měla,“ ujišťuje Zdeněk Slabý, trenér 
Hájů. „Měli jsme svoje balony, s nimiž 
jsme byli spokojení, ale jakmile přišly 
nové Niky, začali jsme s nimi okamžitě 
hrát,“ dodává.
Kulatých darů od svazu si na Jižním 
Městě váží. „Dostáváme je jen na pá-
tečním tréninku, abychom je rychle 
nezničili. Je super, že si na ně můžeme 
zvyknout. Na všech stadionech jsou 

stejné míče, nic nás nepřekvapí,“ hod-
notí Martin Tlustý, brankář Hájů.
Pražský fotbalový svaz rozdal celkem 
160 míčů, další kusy si budou moci 
zástupci klubů dokoupit za výrazně 
zvýhodněných podmínek: z ceny 2590 
korun dostanou slevu 40 %, což dělá 
výsledek 1555 korun. „Firma Nike 
nás v tomhle záměru hodně podpořila. 
Díky spolupráci si budou moci za vel-
mi příznivých podmínek pořizovat míče 
pro své potřeby i ostatní kluby,“ vyprá-
ví Svoboda.

 ŠPičkový Produkt 
O jaký balon se vlastně jedná? Nike 
Maxim je špičkový produkt, nejlepší 
dostupný míč od této firmy, který je 

výsledkem dlouholetého technické-
ho výzkumu: má mimořádně odolný 
pětivrstvý plášť a strukturu, která za-
jišťuje optimální první dotek s nohou. 
Přesnější by měly být střely i přihráv-
ky. Podle prvních postřehů hráčů ba-
lon „neplave“ ve vzduchu a drží směr. 
„Je to míč, který nic nezastaví,“ píše 
o svém výrobku Nike.
Teď budou pravdivost tohoto tvrzení 
naplno testovat fotbalisté v pražském 
přeboru. „I přebor Prahy si zaslouží 
mít vlastní tvář a atraktivní nástroj, 
který zaujme hráče a přitáhne fanouš-
ky,“ myslí si Petr Veselý, marketin-
gový manažer Pražského fotbalového 
svazu, a doplňuje: „Věříme, že ho oce-
ní nejen hráči, ale i diváci, a že celkově 
pomůže zvednout atraktivitu soutěže.“
S tím souhlasí i Jiří Novák, zkušený 
záložník Královic, který sehrál za Jab-
lonec a Plzeň 67 ligových zápasů. 
„Pražský přebor je díky tomuto míči 
posunutý dál. Všechny týmy hrají se 
stejnými balony. Kluci v Královicích 
dřív měli staré lepeňáky, teď si po-
lepšili. Je to od vedení soutěže velmi 
dobrý počin,“ chválí Novák. „Navíc 
vypadá moc hezky,“ přidává se spolu-
hráč Michal Krejča.
První ohlasy jsou tedy pozitivní. 
„Hráči v přeboru teď mají opravdu 
perfektní vybavení. Se stejnými míči 
se hrají slavné soutěže, používá je 
i Sparta. Na kvalitu si nikdo nemůže 
stěžovat,“ myslí si předseda PFS Du-
šan Svoboda.

Nike Maxim – oficiální míč přeboru
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HIStOrIE

kaPitoly Z historie PražskÉho fotbalovÉho svaZu

text: MiLOSLAV JEnŠÍK  foto: ARcHiV AuTORA

Řím 3. června 1934. Za chvíli bude 
rozehráno semifinále světového šampio-
nátu, které skončí našim vítězstvím 3:1. 
František Plánička se zdraví s kapitá-
nem Němců Fritzem Szepanem.

K bělehradskému utkání národní-
ho mužstva s Jugoslávií (2:4) z 30. 
září 1946 by nebylo proč se vracet 
– nebýt významné změny: na rozdíl 
od všech předchozích 129 zápasů 
československé reprezentace Pra-
žané poprvé neměli většinu v se-
stavě.

Asociačnímu kapitánovi Jiřímu 
Pichlerovi (jinak i předsedovi Středo-
české župy a funkcionáři žižkovského 
Unionu) nadělala vrásky už nominace: 
nemohl se opřít o Spartu. Ta vyhrá-
la ligu a dva týdny před Bělehradem 
měla proti Švýcarům (3:2) na trávníku 
pět klíčových mužů – jenže potom od-
letěla na zájezd do Anglie a Skotska. 
Praha tak mohla dodat jen tři slávisty 
a dva klokany. Zbytek sestavy vytvo-
řilo po třech hráčích z Moravy a Slo-
venska.

velký den sMíchova 
 a libnĚ
To ještě nebyl historický předěl, ale 
nouzové řešení. Nicméně už se blýska-
lo na horší časy. V září 1947 postavil 
pan Pichler pouze na základě aktu-
álních výkonů v Bukurešti proti Ru-
munům (6:2) patero borců dnešního 
Slovanu Bratislava – a na dotvrzení 
mimopražské většiny i brankáře Karla 
Kopeckého z brněnských Židenic (je-
jich dědicem je Zbrojovka). Čas trhnul 
oponou…

Vraťme se na chvíli až do fotbalového 
starověku. Není divu, že u prvopočátků 
národního mužstva stáli samí Pražané; 
hlavní město mělo tehdy víc mužstev 
a hráčů než celé ostatní Čechy, Morava 
a Slezsko dohromady. Vskutku aprílo-
vou sestavu premiéry českého výběru 
proti Maďarům 1. dubna 1906 zavinil 
svaz; ponechal na klubech, koho pro 
Budapešť uvolní, a tak tam navzdory 
absolutní suverenity Slavie na české 
fotbalové scéně červenobílé zastupoval 
jen František Rosmaisl (fotbalovým 
pseudonymem Majzl). Sparťané chyběli 
vůbec, zadlužený klub měl jiné starosti. 
Šest mužů vyslal dnes už neexistující 
SK Smíchov, čtyři Meteor VIII. Hrálo se 
1:1, první český reprezentační gól vstře-
lil Jindřich Valášek z libeňského klubu.
O mezistátní utkání v pravém slova 
smyslu nešlo, obě země byly součás-
tí rakousko-uherské monarchie. Měly 
však na Vídni nezávislé fotbalové svazy 
a netajily se ambicí – nejen ve sportu – 
samostatně vystupovat na mezinárodní 
scéně. Domácí premiéru národního 
mužstva obstarala říjnová pražská odve-
ta. Přestože tentokrát nastoupilo devět 
slávistů i s  legendárním kanonýrem Ja-
nem Koškem, byla z toho zase jen plich-
ta, tentokrát 4:4.

 Praha Je Praha, 
 to Máte MarnÉ 
Výsadní právo metropole na slože-
ní reprezentačního týmu se přeneslo 

i do samostatného státu. První hráč 
odjinud dostal šanci až v 15. mezistát-
ním utkání 25. května 1924 na paříž-
ské olympiádě: útok tam proti Turkům 
(5:2) vedl židenický Jan Novák. O pět 
dní později proti Švýcarům (0:1) se 
k němu přidal i jeho bratr Josef.
I nadále však byli mimopražští hráči 
ještě dlouho jen výjimkami potvrzu-
jícími železné pravidlo pražských vý-
běrů. Jádro mužstva stále tvořila obě 
„S“. Zato už od počátku 20. let po je-
jich boku často nastupovala i esa dal-
ších pražských klubů. Dlouhou řadu 
otevřeli už na antverpské olympiádě 
v roce 1920 brankář Rudolf Klapka 
a obránce Karel Steiner z Viktorky. 
O rok později se připojily hvězdy je-
jího žižkovského rivala Unionu, došlo 
na karlínskou Čechii, Vršovice (poz-
dější Bohemians), na klub pražských 
Němců (ale ve skutečnosti spíše Židů) 
DFC, znovu na Meteor VIII, Čafku, 
Nuselský SK, Rapid Vinohrady…
 Časem se však jako nepsaný zákon 
tvorby národního mužstva prosadil 
„letenský klíč“. Novináři tak nazývali 
způsob, který by se dal vyjádřit recep-
tem: vezmi pět šest sparťanů, zhruba 
stejný počet slávistů, zamíchej a máš 
sestavu. Svou logiku to mělo: do obou 
klubů se stahovali matadoři z celé 
země a dál se tam zakalovali v boha-
tém mezinárodním programu, zejména 
ve Středoevropském poháru.
Třeba v římském finále světového 

šampionátu v roce 1934 nás repre-
zentovalo osm slávistů a tři sparťani. 
Hráči elitních klubů týmů se dobře 
znali, mimo hřiště byli často kamarádi. 
Zorganizovat společné tréninky nebo 
cvičné zápasy bylo náramně jednodu-
ché. Konec konců tak v první polovině 
50. let fungovala i skvělá maďarská re-
prezentace, složená z borců Honvédu 
a MTK. Také ona měla pohár mistrů 
světa na dosah ruky…

 konec starých časŮ 
Po roce 1945 už bylo v obnoveném 
Československu všechno jinak. Slo-
venský fotbal se v té době vyvíjel 
dynamičtěji. Hráči jeho klubů měli po-
prvé vrch v sestavě už v květnu 1948 
v Maďarsku (1:2), ale těsná většina se 
zatím opírala o Vlastimila Pokorného, 
zlanařeného na Tehelné Pole z koby-
liské Admiry. V září následujícího roku 
v Rakousku (1:3) už nastoupilo šest 
Slováků a návdavkem k nim někdejší 
(i příští) sparťan Vlastík Preis, který 
tehdy působil v Bratislavě.
Praha ztratila i monopol na pořádání 
mezistátních zápasů. První jej prolomila 
Bratislava v říjnu 1948 kláním s Raku-
šany (3:1). Téměř na den hostil rok poté 
Poláky (2:0) vítkovický stadion v Ost-
ravě. A do třetice všeho dobrého došlo 
na Brno a znovu na Rakušany (3:2). To 
už se psal rok 1955. Zajímavé bylo, že 
právě Za Lužánkami nastoupila zase 
jednou téměř pražská sestava... 

ve ZnaMení lva



Tento pražský výběr – šest sparťanů, tři 
slávisté, dva klokani – zdolal v květnu 
1947 favorizované Jihoslovany 3:1. 
Zleva Bican, Horák, Senecký, Říha, 
Kocourek, Jíra, Pešek, Cejp, Kokštejn, 
Ludl, A. Bradáč.

 dobovÉ stříPky 
 radost na dálku  
– Devět sparťanů, jeden slávista a je-
den viktorián. To byla první jedenáctka 
reprezentace, která v sobotu 28. srpna 
1920 rozdrtila 7:0 tým jiného mladého 
státu – Jugoslávie. První gól si ve 20. 
minutě připsal slávista Jan Vaník. Roz-
vrat, způsobený válkou, jakou svět do té 
doby nepoznal, zapříčinil, že k tomu 
došlo až téměř dva roky po ustavení 
republiky. A protože to bylo v prvním 
kole olympijského turnaje, odehrála se 

premiéra daleko od dychtivých fanouš-
ků, před několika stovkami lhostejných 
pozorovatelů na malém předměstském 
hřišti v Antverpách. Škoda, poprvé 
může všechno být jen jednou.

 uraGán Po Přestávce  
– Doma se národní mužstvo poprvé 
představilo proti stejnému soupeři až 
28. října následujícího roku, kdy ČSR 
slavila už třetí narozeniny. První půle 
svátek pranic neuctila, skončila 0:1. Až 
v 59. minutě přišlo vytoužené vyrovná-

ní, chvilku poté vedoucí gól a utrápené 
patnáctitisícové hlediště na Spartě si 
konečně z hloubi oddechlo. Dál už to 
byla vichřice až ke konečnému  výsled-
ku 6:1.

 JeŠtĚ Jeden odklad  
– Víc než rok a čtvrt po vzniku samo-
statného státu si na svůj počinek počka-
lo i národní mužstvo České republiky. 
To proto, že po celý rok 1993 společ-
ný česko-slovenský tým dokončoval 
rozehranou kvalifikaci pro mistrovství 

světa. Kdyby byl postoupil, mužstvo už 
neexistujícího státu by na světové scéně 
asi ještě do daleké budoucnosti lecko-
mu pořádně zamotalo hlavu. Česká pre-
miérová výhra (4:1) nad Tureckem 23. 
února 1994 v Limassolu nás za ten prů-
tah solidně odškodnila. Doba už byla 
jinde, v původem převážně pražské 
sestavě dominovalo pět krajánků – tři 
z Německa, po jednom z Anglie a Fran-
cie. Ještě že alespoň autor prvního gólu 
Jiří Novotný pořád ještě oblékal spar-
ťanský dres!
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Union Žižkov z roku 1921. Čtyři hráči 
v těch letech oblékli i dres národního 
mužstva. Zleva stojí Krása, Kratochvíl, 
Kracík, KALIBA, Holas, DVOŘÁČEK 
a CÍSAŘ, sedí KUCHAŘ, Mika, Fráňa 
a Hromadník.

Poslední reprezentační sestava první 
republiky porazila v prosinci 1938 
Rumuny 6:2; zleva stojí Průcha, Říha, 
Burkert, Ludl, Bican, Bouček, Košťálek 
a Daučík, v podřepu Kopecký, Senecký 
a Nejedlý.
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Dělal generálního sekretáře 
ve Spartě, byl sportovním ředite-
lem v Plzni a také místopředsedou 
ČMFS. I v těch dobách měl však 
ŠTĚPÁN PHILIPP (70) na starosti 
ještě jeden tým. Mužstvo, na jehož 
soupisce najdete výhradně známá 
jména nedávné i „zaprášenější“ mi-
nulosti a které se skrývá pod poně-
kud krkolomným názvem KFIČR. 
Za Klub fotbalových internacionálů 
si zahrálo na sto legendárních fot-
balistů – od medailistů v Chile 1962 
až po ty z Portugalska 2004.

Prodloužení kariéry, setkávání s „běž-
nými smrtelníky“, kteří nikdy předtím 
neměli možnost je na vlastní oči vidět. 
To jsou některé z důvodů, kvůli kterým 
desítky někdejších fotbalových legio-
nářů vstoupily do KFIČR. „Vždycky 
klukům říkám: Když po tobě ještě ně-
kdo chce autogram, tak si toho važ. 
Znamená to, že pořád žiješ, pořád jsi 
populární,“ usmívá se Philipp. A pak je 
tu ještě důvod, ten nejdůležitější. Čistá 
láska k fotbalu.

 Kdy a jak se začal rodit Klub fotba-
lových internacionálů?
První nesmělé pokusy o podobné zápa-
sy se odehrávaly na začátku osmdesá-
tých let. Hlavní impuls pak nastal v roce 
1984, když se ze svého posledního za-
hraničního angažmá v Grenoblu vrátil 
Zdeněk Nehoda. On to začal pomalu 
dávat dohromady a vzhledem k tomu, 
že jsme se znali z dob, kdy jsme spolu 
dělali delegáty fotbalového svazu, jsem 
mu s tím začal pomáhat. Stal jsem se 

vlastně manažerem toho mužstva. Po-
stupně jsme to rozjeli a od roku 1985 to 
začalo fungovat plus minus v podobě, 
v jaké to existuje dodnes.
 Na jaké generaci se tým stavěl?

Byl to mančaft okolo reprezentačního 
mužstva, které v roce 1976 vyhrálo 
titul mistrů Evropy. Postupně se to 
samozřejmě rozšiřovalo, přidávali se 
třeba Honza Berger, Láďa Vízek, Jar-
da Netolička a podobně. A přicházejí 
další. Vystřídalo se tu opravdu hodně 
hráčů, nějakých osmdesát až sto lidí. 
Momentálně máme kolem padesáti 
hráčů a z těch, kteří byli zakládajícími 
členy, nadále hrají Venca Samek a Pe-
pík Jurkanin.
 Kolik zápasů KFIČR ročně ode-

hraje?
V průměru nějakých třicet. Jak kdy, 
někdy hrajeme i tři zápasy za víkend. 
Celkově jsme za těch necelých třicet 
let odehráli přes 800 utkání. A když 
nemáme sezonu, která trvá od dubna 
do října, chodíme na takzvanou dlou-
hodobou přípravu. Ta je každý týden 
na Dukle.

 Máte nějaké domácí hřiště?
To ne, objíždíme republiku. Naším cí-
lem je dostat ty slavné hráče do míst, 
kde je lidé nikdy neměli možnost vi-
dět. Jezdíme čistě na pozvání.
 Co divácká kulisa?

Lidí chodí dost. Kdybych to hodně 
zprůměroval, je to tak tisíc na zá-
pas. Samozřejmě že když přijedete 
do Horní Dolní, tak jich je míň. Ale 
pakliže tam průměrně na fotbal chodí 
30 lidí a na nás přijde třeba 300, tak 
pořád je to desetinásobek. Takže zá-
jem je.
 Existuje nějaká podmínka pro 

vstup do vašeho týmu?
Kluci, kteří za nás hrají, mají zkrátka 
rádi fotbal. To se podle mě o genera-
ci dnešních hráčů, kteří momentálně 
působí v zahraničí, říct nedá. Když 
skončí kariéru, tak už je fotbal tolik 
nezajímá. To spíš golf. Já mám filozo-
fii postavenou na tom, že se zeptám: 
Chceš za nás hrát? A když řekne, že 
ano, mám jedinou podmínku: Když 
mi slíbí, že přijde, tak přijde. Jestli ne, 
už mu v životě volat nebudu. Vezměte 

ZaJíMavost

v klubu fotbalových internacionálŮ se vystřídaly 
desítky leGendárních hráčŮ

text: ŠTěPÁn ŠiMŮnEK  foto: ARcHiV ŠTěPÁnA PHiLiPPA
Bývalí reprezentanti se scházejí při 
různých akcích. Na jakých?  
Naleznete je na www.kficr.cz.

PodMínka Pro vstuP?
láska k fotbalu

Štěpán Philipp



si třeba Jirku Němce, který nechodí hrát 
za starou gardu Sparty ani jiné podobné 
výběry veteránů, které tu existují, ale 
jenom za nás. Žije v Německu, trénuje, 
ale jakmile má čas, přijede. Nejen na zá-
pasy, ale i na přípravy na Dukle. Jirka 
splňuje to hlavní kritérium, fotbal prostě 
miluje.
 Snaží se někdy „bezejmenní“ hráči 

vytáhnout na legendární fotbalisty 
a během zápasu to „brousí“?
Bohužel ano. My hrajeme takzvaný bez-
kontaktní fotbal, vyhýbáme se střetům. 
Hrají za nás kluci, kteří nemají problém 
někoho přepůlit, ale proč by to dělali? 
Je to přece pro lidi, ti chtějí vidět hezké 
akce a góly, ne lámání nohou. Ale větši-
nou to bývá v klidu, soupeři chápou, že 
to k tomu nepatří.
 Jak je to s financováním?

Nemáme žádný majetek, sami sháníme 
všechny potřebné náležitosti, tedy dre-
sy, plakáty, sponzory... No, sponzory, 
ono to vlastně jsou všechno firmy čle-
nů našeho týmu nebo jejich kamarádů. 
Ale je to nula od nuly, všechno to padne 
na náklady.
 Má KFIČR nějaké jiné aktivity?

Pořádali jsme například čtyři ročníky 
mistrovství republiky nejmladší příprav-
ky, ale pak se bohužel změnila situace 
na svazu a nastoupila jiná filozofie vý-
chovy mládeže. Dneska ty děti nehrají 
zápasy, nepočítají se jim výsledky, pro-
stě není zájem na tom, aby bylo vidět, 
kde se v té nejmladší kategorii dělá fot-

bal nejlépe. Myslím, že ta konfrontace 
tu teď chybí.
 Utkvěl vám v hlavě nějaký zápas?

Rozhodně zápas s Německem 1995, kde 
se poprvé od finále ME v Bělehradě se-
tkal Tonda Panenka s brankářem Maie-
rem. Pamatuju si také na utkání v Přešti-

cích proti divizi. Vyhráli jsme tehdy osm 
nula a ti kluci, soupeři, z toho byli úplně 
hotoví. (směje se) Přijedou starý chlápci 
a divizního soupeře, kvalitní tým, rozdrtí 
osm nula. Mám ale vzpomínky na smut-
né zápasy, jako třeba když umřel Pavel 
Kouba při exhibici v Sezimově Ústí.

 Jaká je vlastně vaše role v týmu?
Jsem všechno. Šéf, manažer, kustod 
i trenér. Co řeknu, to platí. (směje se) 
Kdepak, vůbec ne. Je pravda, že určuju 
sestavu, ale zároveň klukům řeknu: Pá-
nové, vy si vyhovíte, tak si běžte v klidu 
zahrát…

INZERCE
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Jak žiJe

ivo ulich Má firMu vyrábĚJící dřevní a okenní kování

text: ŠTěPÁn ŠiMŮnEK  foto: OndŘEJ PROcHÁzKA
Když věšel kopačky na hřebík, věděl 
Ivo, že bude podnikat.

Většina hráčů zůstává po skonče-
ní kariéry u fotbalu a nedovede si 
představit, že by dělala něco jiné-
ho. IVO ULICH je světlou výjim-
kou. Někdejší šikovný záložník 
pražské Slavie či německého Mön-
chengladbachu věděl vlastně už 
od začátku aktivní dráhy, kam se 
po jejím konci přesune. Před pat-
nácti lety založil s bratrem firmu 
na dveřní a okenní kování, ze které 
se pomalu stává světový pojem. 

Že by se po vzoru kolegů po ukončení 
aktivní fotbalové kariéry stal napří-
klad trenérem, to u Ulicha nehrozilo. 
„Napadlo mě, že bych zůstal u fotbalu, 
ale mohl bych být maximálně tak ně-
kde v managementu. Přece jen trené-
řina je nejen časově strašně náročná, 
je to práce na plný úvazek. Od rána 
do večera přemýšlíte o tom, co zlep-
šit, pořád řešíte tým. To není nic pro 
mě,“ kroutí hlavou muž, který odložil 
kopačky a vstoupil do světa podnikání 
s klikami.

 kriZe ukáže, kdo Je silný 
Dnes osmatřicetiletý „Ulda“ si začal 
mimofotbalové prostředí osahávat už 

jako třiadvacetiletý mladík, když v létě 
1997 spoluzaložil společnost M&T. Ta 
se zjednodušené řečeno zabývá klika-
mi všeho druhu. Navrhuje je, vyrábí 
a prodává. „Bratr Roman už v tom byl 
nějakým způsobem zaběhlý, věnoval se 
obchodu, já to zpočátku jen financoval. 
Po čtyřech letech začala být firma so-
běstačná a dnes jsme známí i v Evropě, 
chystáme se budovat vlastní továrnu, 
cílíme na export. Časem se k nám při-
dal i druhý brácha Petr,“ prozrazuje 
Ivo a podnikatelský život přirovnává 
k fotbalové kariéře: „Je to podobné, 
taky začínáte od nuly a vlastní pílí se 
někam musíte postupně dostat.“
Podnikání s dveřním a okenním ko-
váním nabízelo těm, kdo se do něj 
v Česku pustili, tu výhodu, že zde ne-
mělo vybudovanou tradici. Začínající 
„klikaři“ tak nemuseli zápasit s kon-
kurencí a pro práci měli větší prostor 
a klid. „Třeba s Itálií se to naprosto 
nedá srovnat. My jsme vlastně takoví 
budovatelé klikařské tradice,“ směje 
se muž, jenž má v rodinné firmě nadá-
le na starosti především kapitál. „Ře-
ším všechno, co souvisí s financemi 
a investicemi. A trochu ještě mluvím 
do obchodu a marketingu.“

Jak vypadá jeho běžný pracovní den? 
„Nemám kancelář, takže hodně času 
trávím v našem showroomu nebo pra-
cuji z domova. Zároveň je to i o schůz-
kách s klienty, s bankou a podobně. 
V poslední době je práce opravdu dost, 
což souvisí s výstavbou montážní haly, 
ale i s různými veletrhy. Třeba teď 
v Miláně jsme měli hodně pozitivní 
ohlasy, což potěší, Itálie je přece jen 
Mekkou designu,“ chlubí se.
Firmě se evidentně daří a má nakro-
čeno k tomu, aby si jejími klikami 
otevírali lidé na celém světě. „Věřím, 
že vybudujeme top firmu. Přežili jsme 
toho už dost a další krize přijdou. Ale 
právě v těžkém období se ukáže, kdo je 
silný,“ upozorňuje.

 Patron „sedMnáctky“ 
Co se aktivní kariéry týče, rodák 
z Opočna nakoukl do velkého fotbalu 
v nedalekém Hradci Králové. Nejvíc 
si ho však zapamatovali a oblíbili fa-
noušci Slavie a německého Mönchen-
gladbachu. Při srovnání obou angažmá 
Ulich nejvíc zdůrazňuje odlišnou at-
mosféru v klubech. „Slavia mě dostala 
do velkého fotbalu, zahrál jsem si ev-
ropské poháry, pak i za reprezentaci. 

Hlavně jsme tam ale fungovali skoro 
jako rodina, prostě skvělá parta, která 
se fotbalem bavila. V Německu jsem 
taky poznal dobrou kabinu, v týmu se 
sešlo hodně cizinců, drželi jsme po-
spolu. Ale už to bylo jiné… profesio-
nálnější,“ přemítá.
Právě na sklonku slávistické „mise“ 
a v počátcích angažmá v Borussi – 
tedy na samém konci devadesátých 
let – oblékal Ivo Ulich i dres českého 
nároďáku. Za ten si zahrál v osmi (pře-
vážně přátelských) zápasech, v roce 
1997 se zúčastnil i Konfederačního 
Poháru FIFA. Právě na turnaji v Saúd-
ské Arábii si Talent roku 1995 vyzkou-
šel, jaké to je zahrát si proti Brazilcům. 
„Tehdy jsme v Rijádu předváděli cel-
kem dobré výkony. I Brazilcům, se kte-
rými jsme nakonec prohráli, jsme byli 
víc než vyrovnaným soupeřem. Nebál 
bych se říct, že jsme byli lepší, diváci 
nám spontánně tleskali,“ vybavuje si.
Velké akce, ať už EURO či MS, Ivo 
Ulicha minuly, přestože byl zejména 
v roce 2000 hodně blízko. „Tenkrát 
mě to možná trochu mrzelo, ale zkrát-
ka mi v tomhle ohledu nebylo přáno. 
Nemá smysl se v tom dneska babrat. 
Svoje cíle jsem si jako fotbalista spl-

klikaře obdivuJí i v itálii



Slušné oblečení i dnes občas mění 
za sportovní oděv.

nil, zahrál si kvalitní zahraniční sou-
těž, byl jsem členem reprezentace.  
Možná se z kariéry dalo vytěžit víc,  
ale třeba taky míň. Neměnil bych,“ 
sumíruje.
Z Mönchengladbachu se s krátkým 
„mezipřistáním“ v japonském Kóbe 
(kde se potkal s krajany Pavlem Ře-
hákem, Martinem Müllerem a Pav-
lem Horváthem) přesunul do Dynama 
Drážďany. „Tam se nám nepovedlo 
zachránit druhou ligu a já řešil dile-
ma, jestli zůstat a hrát ve třetí, nebo 

jít v rámci Německa jinam. Nabídky 
jsem měl. Nakonec jsem zůstal, líbilo 
se mi město, navíc bylo blízko Česka,“ 
vysvětluje.
V „Benátkách severu“ vydržel Ulich 
do roku 2008. Tehdy mu bylo třia-
třicet let a ve věku, kdy se legionáři 
zpravidla vracejí do domácí soutěže, 
se překvapivě rozhodl skončit s karié-
rou. „U mě to bylo jasně dané, věděl 
jsem, že do české ligy už nechci. Cítil 
jsem, že už nadešel čas, nenašel jsem 
motivaci pokračovat. Navíc mě to táh-

lo k práci, na kterou jsem se vlastně 
celou kariéru připravoval,“ popisuje, 
jak z fotbalového vlaku pozvolna pře-
stoupil do toho podnikatelského.
„Ulda“ však sport, který ho prosla-
vil, neopustil úplně. Občas si zakope 
za starou gardu reprezentace či Slavie 
a v červenobílém dresu hraje futsal. 
A nedávno přijal novou funkci patrona 
reprezentace U-17. „Je to spíš moje 
hobby a taky cesta, jak úplně neztratit 
kontakt s fotbalem. Jsem k dispozici 
trenérovi i hráčům, pomůžu s čímko-

liv. Třeba v německy mluvících zemích 
překládám, ale mohu přidat i nějaké 
postřehy ze samotného zápasu,“ nas-
tiňuje svou roli.
Nedávno dokonce Ivo Ulich spojil dva 
zdánlivě neslučitelné světy fotbalu 
a dveřního a okenního kování. „Ne-
chal jsem pro kluky vyrobit kliku, kte-
rou mají před každým zápasem v kabi-
ně. Je zlatá s vyraženým znakem FAČR 
a sloganem: Jsme tým. Je to prostě kli-
ka pro štěstí. Klika pro kliku,“ směje 
se podnikatel.

Firma bratří Ulichů a jejich showroom
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Schůze s konkrétním programem 
každý měsíc (v případě nutnosti 
i častěji) a spousta mravenčí práce 
kolem. Komise mládeže Pražské-
ho fotbalového svazu se od svého  
zvolení trochu obměnila, přesto  
ale nepřestává vymýšlet novinky 
v práci s nejmenšími fotbalisty. 
Za výkonný výbor ji má pod dohle-
dem ING. MICHAL ŠRÁMEK.

Kdepak, žádná hospodská selanka, kde 
muži tlachají moudra o kopané, ale 
velmi seriózní pravidelná sezení v pro-
storách Pražského fotbalového svazu, 
tak vypadá fungování Komise mlá-
deže. Skupina ve složení Jakub Ruml 
(předseda), Libor Koubek, Miroslav 
Jíra, Jiří Jindra, Lukáš Michl, Pavel 
Čmelík a Otmar Mansour a Zdeněk 
Srba (sekretář) pod dohledem gestora 
Michala Šrámka opakovaně řeší, co 
by s ohledem na mládež bylo vhodné 
do budoucna.
„Přesně tak, už jen z názvu naší komise 
vyplývá, že v našem případě jde o věci 
spojené s organizací mládežnické 
struktury pro kraj hlavní město Praha. 
Takže řešíme veškeré činnosti spojené 
se soutěžemi, dotacemi, turnaji a růz-
nými změnami. A na většinu našich 
schůzí dochází i František Vítovský, 
který má na starost organizaci veške-
rých soutěží v Praze,“ říká na úvod 

k fungování KM PFS člen výkonného 
výboru Šrámek, který se osobně účast-
ní naprosté většiny zasedání.

 PřesnĚ Podle bodŮ 
V praxi to znamená, že až na výjimky 
je přítomen na každé schůzi, která se 
koná jednou za měsíc. „Ovšem často 
se stane, že se sejdeme v rychlejším 
časovém sledu, protože je potřeba 
něco řešit. Dělo se tak před reorgani-
zací soutěží, kdy jsme museli připravit 
podklady pro výkonný výbor i kluby,“ 
nechává nahlédnout do diáře komise 
Michal Šrámek. Od začátku působení 
na skupinu Jakuba Rumla padlo mno-
ho práce, řada věcí se musela vytvořit 
od nuly. „A výsledkem měl být produkt 
ušitý na míru klubům a hráčům, jichž 

se například zmíněná restrukturalizace 
soutěží týkala. Praxe nám pak ukázala, 
že ačkoliv jsme nešli úplně totožnou 
cestou jako zbytek republiky a některá 
pravidla si přizpůsobili k našemu ob-
razu, šlo o správné kroky,“ tvrdí gestor 
mládeže.

Jak konkrétní schůze a řešení důleži-
tých témat pro vývoj mládeže vypada-
jí? „Určitě nesedáváme někde v hos-
podě nebo u kafe, jak si někdo může 
myslet! Dříve jsme se scházeli v kon-
ferenční místnosti PFS na Děkance, 
teď po přesunutí máme zasedání přímo 

Mládež

Práci s neJMenŠíMi fotbalisty Je nutnÉ neustále 
roZvíJet, a PrávĚ o to se snaží koMise Mládeže Pfs

text: LuKÁŠ VRKOČ  foto: OndŘEJ HAnuŠ, ARcHiV

Pro dĚti. a ZadarMo!

Ing. Michal Šrámek

Budoucnost mládežnického fotbalu 
v Praze řeší primárně devítka mužů.
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v sídle svazu v Kozí ulici a vždy jedeme 
přesně podle podnětných bodů,“ od-
tajňuje Šrámek místa konání Komise 
mládeže.
Každá schůze plyne pod jeho  
vedením, za přísného dodržování jed-
notlivých témat, která se řeší a jsou 
pečlivě zapisována. Oficiální zápisy 
KM PFS jsou k nahlédnutí i na webu 
www.fotbalpraha.cz. Nejčastěji 
„sklouzne“ probírání jednotlivých 
úkolů k diskusi a velký prostor se tedy 
nenabízí jen gestorovi a případně před-
sedovi, ale i ostatním členům devíti-
členného týmu. Realizovat se mohou 
řadoví členové komise i v případech, 
kdy je schůze v externích prostorách. 
Například na stadionu v Edenu byly 
v praxi ukázány zástupcům klubů kon-
krétní metody tréninku a práce s mí-
čem na menším prostoru, ke kterému 
směřovaly dnes již aplikované a dobře 
fungující změny.
Když nastane situace, kterou je třeba 
řešit urgentně mimo termín, není pro 
její členy žádný problém probrat dané 

téma prostřednictvím telefonu, e-mai-
lu nebo svoláním mimořádné schůzky 
členů v sídle svazu. „Někdy se stane, 
že i z řádného zasedání jeden nebo 
i dva členové vypadnou, ale snažíme 
se být co nejkompletnější, aby výplody 
komise měly výpovědní hodnotu,“ upo-
zorňuje Michal Šrámek, jehož pozice 
ve VV PFS je stejně jako u ostatních 
členů (i členů komisí) neplacená.

 Zdravá oPonentura 
Devět mužů rovná se devět hlasů, 
tedy lichý počet a jistota rozhodnutí 
v případech, kdy z diskuse komise 
nevzejde jednoznačný závěr nutný 
k postoupení problému či návrhu 
do vyšších sfér svazu. „Náplní jaké-
koliv komise ve chvílích, kdy potřebu-
je něco rozhodnout a panuje částečná 
neshoda, je hlasování, z něhož musí 

vyplynout převažující názor,“ tvrdí 
člen VV PFS s tím, že jednotnost je 
sice dobrá věc, ovšem jen za před-
pokladu, že vedle sebe nesedí lidé, 
kteří jen kývou. A to případ Komise 
mládeže není! „Zdravá oponentura 
vede k jádru věci a tomu, že se pro-
blém vyvíjí. Naše komise pracuje vel-
mi dobře, protože zatím vždycky jsme 
zdravě došli k podstatě věci, přestože 
jsme zprvu rozhodně nebyli jednotní,“ 
upozorňuje Šrámek.
Dostat se mezi lidi, kteří hýbou děním 
v pražském mládežnickém fotbalu, 
není jednoduchou záležitostí. Po vol-
bách se na základě různých návrhů 
a hlasování dala KM PFS dohromady 
a za dobu působení musela už i nahra-
dit odchozí členy. A to není jen tak. 
Ten, kdo by chtěl do jejích řad, musí 
dlouhou dobu prokazovat způsobilost 

a nápaditost v práci s nejmenšími fot-
balisty. A hlavně být vidět, což je vel-
mi zjednodušeně a zastarale řešeno.
Pokud vše v případě přijetí klapne, 
může se i nový člen podílet na důleži-
tých rozhodnutích nebo přijít s vlastní 
iniciativou. Ovšem jak už bylo zmíně-
no, bez nároku na honorář. Jen z čisté 
lásky k fotbalu. „Všichni členové to 
dobře vědí a nemají s tím žádný pro-
blém. Chtějí fotbal posunout dál,“ 
zdůrazňuje sympatický fakt Michal 
Šrámek, jenž je jinak generálním ma-
nažerem Dukly Praha.
A jaká témata řeší členové Komi-
se mládeže Pražského fotbalového 
svazu nyní? „Je to například drob-
ná úprava pravidel v soutěžích 4+1, 
5+1 a 7+1, kde chceme od jara hrát 
zápasy na čtvrtiny, vývoj sportovních 
středisek mládeže, dotace pro pořádá-
ní turnajů, mládežnické reprezentační 
výběry Prahy nebo projekt takzvaných 
létajících trenérů,“ vybírá aktuality 
gestor výkonného výboru. Jak je vi-
dět, u mládeže mají napilno…

INZERCE

ERA pomáhá fotbalovým klubům

Vážení a milí čtenáři, 
dovolujeme si Vám představit naše služby, 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 Era finančních centrech. 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

www.ERASVET.cz | 800 210 210

Lukáš Kvasnička
obchodní manažer

+420 724 635 894
lukvasnicka@csob.cz

www.erasvet.cz

ERA A PošToVNí SPořiTElNA JSou obchoDNí zNAČky ČSob

PRAžSKý fOTBALOVý SVAz TAKé nAJdETE nA  :

www.facebook.com/fotbalpraha

I prvotní myšlenky jako Dětský  
fotbalový pohár přenášejí členové  
KM do praxe.

    

 

- Oddíly s nejvyšším počtem bodů dle kriterií FAČR budou doporučeny ke schválení VV PFS 
jako KrSpSM. 

- 10.9. – po vyhodnocení předepsaných kriterií byly mezi KrSpSM (Krajská sportovní 
střediska mládeže) v Praze zařazeny oddíly Tempo Praha, SK Střešovice 1911 a FC Háje. 

- Všechny oddíly budou informovány o možnosti zařazení mezi KrSpSM ihned po vyhlášení 
projektu pro příští rok 
 

 
3.Dotace pro turnaje kategorie B a C  
 

- V termínu do 27.4. byly na PFS doručeny přihlášky od 9-ti oddílů na dotace turnajů.  
- Přihlášky dodaly tyto oddíly – Háje, Meteor, Č AFC, Zličín, Kunratice, Dolní Měcholupy, 

Ďáblice, Motorlet a Střešovice 
- Všechny oddíly splnily podmínky pro zařazení do výběrového řízení, a proto KM PFS 

rozhodla, že prostředky od FAČR budou rozděleny plošně ve výši 3.300,- Kč pro každý 
oddíl 

- 10.9. – po navýšení částky ze 30 na 80 tis.Kč od FAČR se KM PFS rozhodla o 
rovnoměrném rozdělení částky 80.000,-Kč mezi oddíly Motorlet Praha, SK Střešovice 
1911, SK Ďáblice, SK Dol.Měcholupy, Slovan Kunratice, FC Zličín, ČAFC Praha, FK 
Meteor Praha a FC Háje JM. Tyto oddíly potvrdil jako příjemce dotace VV PFS dne 
28.5.2012. 

- 8.10. – na dotaz členů KM PFS bylo na FAČRu zjištěno, že prostředky budou poukázány 
jmenovaným oddílům do konce roku 2012 
 

 
4. Mládežnické reprezentace PFS 
 
-  v soutěžích MKS se týmy U13 a U14 probojovaly do závěrečného republikového mistrovství               
v Třebíči ( 4.- 6.6. 2012 ) 
       -   U15 – Kouba cup v Nymburce ( 13.-17.5. 2012 ) 
       -   po těchto akcích vyhodnocení práce trenérů repre PFS 
10.9. – KM PFS vyslovila poděkování realizačním týmům U13, U14 a U15 za vzornou reprezentaci 
v minulém roce a navrhla  realizační týmy pro repre U13,, U14 a U15 pro sezonu 2012/13. 
U13 – Jan Bauer, Filip Souček, Radek Zavřel 
U14 – Pavel Čunát, Tomáš Večeřa 
U15 – Pavel Richtermoc, Pavel Vyhnal, vedoucí týmů František Karafiát 
 
8.10. – vytvoření návrhu pro schválení VV PFS 
22.10. – VV PFS schválil realizační týmy trenérů PFS  
KM PFS přeje nově jmenovaným realizačním týmům hodně sportovních úspěchů. 
 
 
5. Nové formuláře „Zápisu o utkání“ 
10.9. – v současné době je možné používat formuláře nově dodané od FAČR, tak i formuláře 
používané v jarní sezoně 2011/12. 
Jedná se o používání nových formulářů pro soutěže 4+1, 5+1 a 7+1. 
8.10. - Dle sdělení STK je možné používat do 31.12. staré i nové zápisy, povinnost používat ID. 
 
 
6.. Opětovné otevření diskuze o dlouhodobých turnajových soutěží pro nejmladší kategorie, 
O.Mansour bude jednat s p.Pecánkem o počítačovém programu pro soutěže. 
8.10. – diskuze o konkrétním návrhu upravení soutěží ml.přípravky, tzv. „turnajová varianta“. Je 
připraven dopis - dotazník k rozeslání na všechny oddíly, aby se zjistila podpora tohoto návrhu. 
22.10. – na dotazník KM PFS se zatím ozvalo jen 18 oddílů a proto žádáme oddíly, které 
dosud odpověď neodeslaly, aby tak učinily nejpozději do 26.10. Komise se k tomuto tématu 
vrátí na svém 
příštím zasedání. 

 

Generální partner 

Hlavní partneři 

Partner mládeže 

 
Zápis č.8/2012 z jednání komise mládeže PFS ze dne 22.10.2012 

 
 
Přítomni : J.Ruml,	  M.Šrámek, M.Jíra, P.Čmelík, Z.Srba, O.Mansour, L.Koubek, L.Michl 

 
Omluveni : F.Vitovský, J.Jindra                 

 
 

 
 
 
1.Úpravy pravidel soutěží 4 + 1,5 + 1,7 + 1 
 

- Návrhy ze strany KM PFS předány  p.Slavíkovi 
- Na základě reakcí z klubů, KM PFS doporučuje možnost dohody mužstev před utkáním na 

sehrání zápasů na č tyři č tvrtiny při zachování celkové doby utkání, v jednotlivých 

kategoriích přípravek  - Doporučení na doplnění pravidel od KM PFS pro soutěžní ročník 2012/13 – přípravky 

utkání hrát na 4 čtvrtiny při zachování celkové doby utkání (mladší 4 x 13 min, starší 4 x 15 

min). Na hřišti pro kategorie mladších žáků vymezit pokutové území. 

- KM PFS zpracovává návrh na dlouhodobé soutěže mladších přípravek turnajovým 

způsobem od ročníku 2013/14        -   10.9. – KM PFS bylo předloženo několik drobných úprav pravidel pro nejmladší mládežnické    

kategorie. Bylo rozhodnuto, že se v současné době nebudou dělat žádné změny, tzn. ani úpravy 

časů utkání přípr.kategorií a že se všechny změny  posunou na zimní období, budou zpracovány 

do konce října 2012 a následně předloženy VV PFS. 
Byl podán návrh, abychom na jednání KM PFS požádali o účast p.Boh.Slavíka, který nám 

s drobnými úpravami pomůže. Pan Slavík účast na jednání KM PFS potvrdil. 
-  8.10 – proběhla diskuze o drobných úpravách pravidel pro soutěže 4+1, 5+1 a 7+1. 

Návrhy, které vycházely z poznatků a doporučení trenérů pražských týmů hrajících tyto 

soutěže, budou předloženy k posouzení VV PFS do konce října t.r.  

- 22.10. – připraveny drobné úpravy pravidel soutěží 4+1, 5+1 a 7+1, které společně se 

článkem pro doplnění RMS o střídání hráčů v soutěžích PFS jsou předány 

p.Slavíkovi a budou připraveny pro schválení VV PFS 

 
 
2.Sportovní střediska mládeže při PFS  

- V termínu do 16.4. podány projekty z klubů: Tempo,Střešovice,Háje,Aritma,Vyšehrad 

- Na základě obodování těchto projektů budou vybrány tři oddíly 

- Oddíly Střešovice, Háje, Aritma a Vyšehrad byly požádány, aby doložily údaje uvedené 

v přihláškách (kopie smluv se školou, MČ, smlouvy o pronájmu hřišt, jména trenérů s UEFA 

licencí u jednotlivých týmů a seznamy kmenových hráčů v jednotlivých ročnících) do 

10.5.2012 

Počínání Komise mládeže PFS 
je pečlivě zapisováno…
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Mládež

cíl? Zahrát si liGu!
talent Patrik Šebek Z abc braník a Jeho dotaZník

text: LuKÁŠ VRKOČ  foto: ARcHiV P. ŠEBKA Hvězda branických žáků Patrik Šebek

Začínal v obraně, avšak po čase 
přešel do útoku a dnes patří 
k nejlepším kanonýrům v žákov-
ských kategoriích. Kdo? Přece 
čtrnáctiletý PATRIK ŠEBEK 
z ABC Braník.

 Fotbalové začátky:
S fotbalem jsem začal, když mi bylo 4 
a půl roku. Bylo to v Bohemians 1905 
a asi po roce jsem i s trenérem a ně-
kterýma klukama přestoupil do SK 
Slavia Praha. Tam jsem byl čtyři roky 
a po zeštíhlování kádru jsem přestou-
pil do PSK Union Praha. Po dalších 
třech letech, které byly moc pěkné, 
jsme vykopali z II. třídy 3. místo 
v přeboru Prahy. Poté nebyla návaz-
nost soutěží a měli jsme hrát opět II. 
třídu, tak jsme se rozhodli s pár klu-
kama a trenéry odejít do ABC Braník, 
kde jsem i teď.
 
 Důležité kroky v kariéře:

Mým nejdůležitějším krokem v kari-
éře bylo, když jsem přešel z obrany 
do útoku a začal dávat góly.

 Nejoblíbenější trenér:
Nejoblíbenějším koučem je Mourinho 

a z těch, kteří mě trénovali, jsou to 
pan Kryštof ve Slavii a pan Pilc spo-
lečně s tátou v Braníku.
 
 Oblíbený hráč v ČR:

Václav Kadlec.

 Fotbalový vzor: 
Mám dva – Mario Götze, Cristiano 
Ronaldo.
 

 Oblíbený klub:
Real Madrid, SK Slavia Praha, Boru-
ssia Dortmund.

 Nejlepší spoluhráč v týmu:
Jsou asi dva nebo tři.

 Poslední výsledek v dresu Braníku:
ABC Braník – FC  Tempo Praha 3:1. 
Dal jsem dvě branky.

  Sportovní cíl:
Prozatím nejvyšší soutěž v ČR.
 
 ... a kdyby to ve fotbalu nevyšlo  

– čím chce být:
Práce s počítačem.

 Mimofotbalové zájmy:
Jiné sportovní aktivity – například ly-
žování, plavání – a pak také počítače 
a akvaristika.
 
 Nejlepší relax a odpočinek: 

Jednoznačně dovolená u moře!
 
 Prospěch ve škole:

Jedničky, dvojky, občas nějaká trojka.
 
 Počet přátel na facebooku:

Přibližně 1000.
 
 Typ holky, který se líbí:

Líbí se mi s tmavě hnědými a dlou-
hými vlasy.

Jako malý v dresu Slavie
INZERCE



football ManaGer 2013

hledá se nový Mourinho
Tak koho v dresu Arsenalu pošleme 
na hřiště?

Být fotbalovým trenérem, to je paneč-
ku pěkná fuška. Když se dávají góly 
a tým vyhrává, je všechno v pořádku. 
Jakmile se ale něco zadrhne, už v tom 
trenér jak se patří lítá. To on je vždyc-
ky první na ráně, a to jak z pohledu 
fanoušků, tak vedení klubu. A nejlep-
ší na tom je, že okolí má obvykle pocit, 
že to, co dokáže ten moula na lavičce, 
by zvládlo taky a možná i lépe. S počí-
tačovou hrou Football Manager 2013 
to místo pouhých řečí můžete rovnou 
dokázat!

Že tenhle pocit znáte? No výborně, pro-
tože teď máte na dosah ruky příležitost 
stát se alespoň virtuálním trenérem ja-
kéhokoli fotbalového týmu (včetně těch 
z naší Gambrinus ligy) a zjistit, jak bys-
te doopravdy obstáli. A nemluvíme tu 
o nějakém nevyzkoušeném herním pro-
jektu, ale o té nejvěhlasnější manažerské 
sérii s letitou tradicí, která dlouhodobě 
vládne svému žánru.

 až na vrchol! 
Football Manager je zkrátka pojem a ani 
letošní ročník 2013 se nenechává ničím 
zahanbit. Opět přináší možnost trénovat 
mužstva fotbalových lig z více než 50 

zemí světa s databází čítající přes 500 
tisíc skutečných hráčů. Plusem je i mno-
hem hezčí uživatelské rozhraní a vylep-
šené sledování 3D zápasů, které už vy-
padají podobně, jako kdybyste koukali 
na televizní přenos. Svoji trenérskou 
kariéru můžete začít třeba s hvězdnou 
„Barcou“, nebo naopak jít do skutečné 
výzvy a vypracovat se z úplné nuly až 
po uznávaného profesionála. Není nic 
krásnějšího než se ujmout týmu z „Hor-
ní Dolní“ a dotlačit ho až na vrchol, pří-
padně ještě dál. 
K hlavním novinkám aktuálního Foot-
ball Manageru patří především rozšířené 
herní módy. Nemusíme si nic nalhávat, 
tento typ her patří k obrovským žrou-
tům času a svou komplexností dokáže 
slabší povahy i odradit. Teď už je však 
zbytečné čehokoliv se bát. Máte-li méně 

času nebo se s touto hrou setkáváte úpl-
ně poprvé, můžete využít nového her-
ního módu Football Manager Classic. 
Počítač vám v tomto režimu pomáhá 
s nepopulárními záležitostmi, což hru 
velmi zrychluje, a vy především ladíte 
sestavu a řídíte tým při zápasech. Je to 
ideální záležitost i pro nováčky, kteří 
tak mnohem snáze proniknou do světa 
Football Manageru. Nedílnou součástí 
je také hodně rozsáhlý a velmi intuitivní 
systém výuky, který vás v začátcích ka-
ždého herního režimu provádí hrou krok 
po kroku.

 koMPletní lokaliZace 
Další inovací je režim výzev, což jsou 
určité předpřipravené scénáře, které 
vaše oblíbené mužstvo uvedou do nezá-
viděníhodné situace (dlouhodobá špatná 

forma, korupční aféra s odečtem bodů 
apod.). Na vás posléze bude v časovém 
presu svůj tým vyvést z krize a zabránit 
tak například sestupu do nižší ligy. Jed-
ná se tedy o velmi pěkné zpestření.
Patříte-li k lidem, kteří naopak vyžadují 
co možná nejkomplexnější přístup, a ne-
obejdete se tak bez možnosti ovlivňovat 
v týmu úplně všechno, jistě s radostí 
sáhnete po tradičním herním režimu 
s názvem Fotbalový Manažer. Ten tvoří 
jádro celé hry a i na něm vývojáři hod-
ně zapracovali. Jen namátkou můžeme 
zmínit například přidělování nových 
funkcí svým podřízeným, vylepšenou 
interakci s médii či výrazně předělaný 
systém tréninku.
Tou nejdůležitější věcí na celém Foot-
ball Manageru 2013 je ale skutečnost, 
že vychází v kompletní profesionální 
české lokalizaci, která zpřístupňuje 
tuto hru v podstatě každému fotbalo-
vému nadšenci včetně dětí. Navíc se 
jedná o poměrně nenáročnou hru z po-
hledu hardwarových požadavků. Bez 
problému ji proto rozběháte i na star-
ších počítačích, které neoplývají kdoví-
jakým 3D výkonem. No není to výzva? 
Buďte lepší než Bílek, Vrba, Lavička 
nebo i Mourinho…

oblíbená hra Je oPĚt tu. ukažte, Jak dovedete týM k úsPĚchu!

foto: ARcHiV

 soutĚž o hru fM 2013 

Pětice her Football Manager 2013 je připravena právě pro vás! Chcete 
je? Napište do 5. 12. 2012 na adresu PFSpecial@seznam.cz s předmě-
tem „soutěž o FM“ správnou odpověď na otázku: kolik skutečných hrá-
čů je v databázi Football Manageru 2013. Pátý, desátý, patnáctý, dva-
cátý a pětadvacátý správně tipující obdrží oblíbenou fotbalovou hru.
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Extra

exkluZivní PříbĚh bývalÉho Profesionála yutha Z kaMbodži

text: PETR VESELý foto: ARcHiV AuTORA
Bývalý mistr Kambodži do 23 let 
Yuth Na

Když se člověk vydá do daleké Kam-
bodži, má stoprocentně jiný cíl než 
fotbal. Například chrámový kom-
plex Angkor Vat a toulky za pozůs-
tatky Khmerské říše z období 9. až 
15. století ze seznamu světového kul-
turního dědictví UNESCO v okolí 
města Siem Reap. Ovšem stačí mít 
trochu štěstí a debaty s místními 
sklouznou k mezinárodnímu tématu 
– kulatému nesmyslu – jako v pří-
padě Petra Veselého, jehož příběh 
z daleké Asie exkluzivně přinášíme. 

„Ačkoliv by se mohlo zdát, že v Kam-
bodži mají lidé po nedávném strastipl-
ném období za vlády Rudých Khmerů, 
kdy byla čtvrtina národa vyvražděna, 
zemřela na podvýživu či podlehla 
následkům nelidských pracovních 
podmínek, úplně jiné starosti, je s po-
divem, kolik záležitostí se v této zemi 
točí kolem fotbalu.
Zájem o něj je patrný již na první po-
hled, zhruba každý druhý Kambodžan 
je totiž oblečen ve fotbalovém dresu 
a mám pocit, že by byl tento poměr 
ještě vyšší, kdyby si mohl každý, kdo 
v Kambodži fotbalu holduje, dres ob-
líbeného klubu dovolit pořídit. Další 

důkaz – pokud se dáte do řeči s míst-
ními a zmíníte, že jste z České repub-
liky, tváře se místním borcům rozzáří 
a hned na vás volají jména Čech, 
Nedvěd či Poborský. Tito hráči nám 
tak dělají alespoň v Kambodži daleko 
lepší reklamu než politici. Jen velmi 
zřídka pak dostanete odpověď na otáz-
ku, zda místní vědí, kde zhruba Česká 
republika leží…

 osudovÉ setkání 
Samostatnou kapitolou jsou pak 
khmerské restaurace a bary. Ať 
do nich vstoupíte v jakoukoliv denní 
či noční dobu, můžete si být jisti, že 
zde na obrazovkách poběží fotbalový 
přenos. Za svůj pobyt jsem nabyl do-
jmu, že nejoblíbenější soutěží je zde 
jednoznačně anglická Premier Lea-
gue, ze které v každém kole vysílá 
kambodžská televize živě minimálně 
čtyři utkání! Jen o málo nižší oblibě 
se těší Liga mistrů i přesto, že vysílací 
čas není vzhledem k časovému posunu 
pro místní zrovna ideální. A pokud se 
zrovna nehraje nic v Evropě, místní se 
rádi podívají třeba i na přenosy z thaj-
ské nejvyšší soutěže. 
Pokud vstoupíte do takové restaura-

ce či baru (samozřejmě mimo hlavní 
turistické lokality), naskytne se vám 
vskutku úchvatný pohled. U stolů ob-
vykle sedí velké množství mužů v růz-
ných dresech svých oblíbených klubů, 
kteří se spolu hlasitě dohadují, jak asi 
dané utkání skončí. Běžné je sázení 
takřka o cokoliv. Pokud se pak s míst-
ními dáte při sklenici piva (netradičně 
s ledem) do řeči, zjišťujete, že toho 
vědí o evropském fotbale mnohem 
více než vy, postupně ztrácíte pojem 
o čase a ve většině případů neodchází-
te ve střízlivém stavu…
Nic z výše uvedeného bych se zřej-
mě nedozvěděl, kdybych neměl hned 
na začátku svého putování po Kam-
bodži štěstí a nepotkal na hranicích 
milého chlapíka jménem Yuth. Thaj-
sko-kambodžský hraniční přechod 
Aranyaprathet – Poipet je vyhlášený 
řadou pastí na turisty, kdy se z nich 
vykukové na thajské i kambodžské 
straně snaží za použití nejrůznějších 
léček vymámit peníze. Já však neces-
toval do Kambodži poprvé, takže jsem 
všechny podobné nabídky s úsměvem 
odmítal.
Když jsem se konečně dostal na kam-
bodžskou stranu, oslovil mě muž zhru-

ba ve věku 30 let s tím, že pracuje pro 
vládu jako dobrovolník, a začal se mě 
vyptávat, kam jedu. Ze začátku jsem 
byl ostražitý, ale tenhle chlapík mi byl 
svým přístupem sympatický, mluvil 
velmi dobře anglicky, nesnažil se mi 
nic prodat a k ničemu mě nepřesvěd-
čoval. Zhruba patnáct minut jsme 
diskutovali o mých plánech a pak mi 
nabídl, že pokud mám cestu do Siem 
Reapu, mohu jet s ním a jeho kama-
rády minivanem, což jsem po chvíli 
za férovou cenu devíti dolarů přijal.

 ZáJeM o PoZnání 
Cesta trvala zhruba dvě a půl hodiny 
a s Yuthem a jeho kamarády jsme se 
bavili o nejrůznějších věcech. Dozvě-
děl jsem se například, že je povoláním 
řidičem tuk-tuku (něco na způsob 
taxíku) – obvykle tedy vozí turisty 
po chrámech Angkoru – a jako dob-
rovolník pro vládu pracuje ve svém 
volném čase z toho důvodu, že tak má 
šanci získat „zákazníky“ hned na hra-
nicích. Kambodžská vláda si je vědo-
ma negativní pověsti hraničních pře-
chodů, která může řadu individuálně 
cestujících turistů odradit. Dobrovol-
níci tak mají chránit turisty před pod-

fotbal v ZeMi khMerŮ



Přestože člověk primárně jede obcházet 
památky země Khmerů, nakonec se 
nevyhne fotbalovému tématu.

vodníky, bohužel dost často je od nich 
není možno rozeznat, průkazem vládní 
instituce se totiž na hranicích ohání 
kde kdo.
Po příjezdu do Siem Reapu jsem byl 
dotázán, zda již mám zamluvený ně-
jaký hotel. Vzhledem k tomu, že už 
bylo pozdě a nechtělo se mi ubytování 
hledat, nechal jsem si hotel doporu-
čit. Opět to byla správná volba. Pokoj 
s vlastní teplou sprchou a sociálním 
zařízením byl čistý, pěkně zařízený, 
za cenu pouze sedm dolarů za noc 
včetně snídaně. Hned první večer 
jsem s Yuthem ještě zašel na večeři 
do jeho oblíbené restaurace a domlu-
vil se s ním na tom, že si ho najmu 
jako řidiče na následující dva dny. Ani 
jsem se dlouho nemusel rozhodovat, 
při večeři jsem se totiž dozvěděl, že 
byl dříve profesionálním fotbalistou, 
což ve mně vzbudilo ještě větší zájem 
poznat blíže běžný život tohoto muže.
Zajímalo mě zejména to, jak vypadala 
fotbalová kariéra Yutha, kterou jsem 
během pobytu v Siem Reapu postupně 
odhaloval, ale také srovnání podmí-
nek nadějných fotbalistů v Kambodži 
a v České republice.

 ProfíkeM Za Pytel rýže 
Yuth se narodil v malém městečku Su-
ong, nedaleko hlavního města Phnom-
penhu. V dětství hrál fotbal s kamará-
dy ve volném čase za domem, avšak 
pravidelně trénovat začal až v šest-
nácti letech na střední škole. Brzy se 
ukázalo, že je fotbalově talentovaný, 
a po skončení střední školy dostal na-
bídku od profesionálního týmu Ami 
Tram Phnompenh, kterou přijal. Když 
jsem se Yutha dotázal, jak vypadá pro-
fesionální kontrakt v kambodžském 
fotbale, dostalo se mi odpovědi, že 
mu smlouva tehdy zajišťovala dvacet 
dolarů + dvacet kilogramů rýže měsíč-
ně, plus bonusy za utkání (v průměru 
osm dolarů za jeden zápas). Profesio-
nální liga se prý hraje pouze v kambo-
džském hlavním městě, kde je zhruba 
čtrnáct klubů. Soutěže v ostatních re-
gionech jsou v podstatě čistě amatér-
ské bez jakéhokoliv stálého platu pro 
hráče.
Když jsem se Yutha dále dotázal, jak 
se dostal do Siem Reapu, rozpovídal se 

o tom, že plat v jeho původním klubu, 
kde odehrál tři sezony, nebyl na vy-
skakování, a když si našel přítelkyni, 
rozhodl se v roce 1998 z Phnompenhu 
odstěhovat. Chvíli hrál ještě za stej-
nojmenný klub (Ami Tram) v Siem 
Reapu, avšak již jen amatérsky. Přesto 
se mu v roce 1999 podařilo dosáhnout 
dle jeho slov největšího úspěchu v ka-
riéře, kdy s výběrem města Siem Reap 
vyhrál mistrovství Kambodži hráčů 
do 23 let. Za vítězství prý tehdy dostal 
každý člen týmu sto dolarů, což byla 
nejvyšší odměna, kterou kdy ve fotba-
le získal.
Po takovém úspěchu by se zdálo, že 
se fotbalová kariéra Yutha musela dále 
rozvíjet, avšak opak byl pravdou. Ně-
jakou dobu ještě nastupoval za klub 

Ami Tram v Siem Reapu, avšak brzy 
svou kariéru ukončil.

 Z hráče trenÉreM 
 (a taxikářeM) 
Od roku 2001 se začal věnovat tréno-
vání. První trenérskou licenci dostal 
dokonce od Joachima Fickerta, kte-
rý v té době trénoval kambodžskou 
fotbalovou reprezentaci. Licence mu 
však později nebyla fotbalovou aso-
ciací uznána a musel tak absolvovat 
nový kurs licence C v Phnompen-
hu. Následně se neúspěšně pokoušel 
i o získání licence B (v současné době 
je v celé Kambodži údajně 200 trenérů 
licence C, 100 trenérů licence B a asi 
20 s licencí A).
Po získání licence začal Yuth trénovat 

mládež ve věku 13 až 16 let v Siem 
Reapu, kdy byl placen přímo fotbalo-
vou federací (plat 35 dolarů za měsíc), 
avšak ani to nebylo finančně příliš vý-
hodné. Určitá naděje pro pokračování 
v trenérské kariéře za lepších pod-
mínek vysvitla v roce 2007, kdy mu 
byl přidělen vládní grant na podporu 
vysokoškolského studia na thajské 
univerzitě ve městě Sisaket. Začal zde 
studovat sportovní vědy, avšak po roce 
a půl musel studium ukončit.
Thajsko a Kambodža se dostaly 
do krátkého ozbrojeného konfliktu 
v pohraniční oblasti a cestování mezi 
oběma zeměmi tak začalo být nebez-
pečné. I když konflikt netrval dlouho, 
vládní grant na finanční podporu stu-
dia v Thajsku byl od té doby zrušen 
a dostudovat na svoje náklady bylo 
pro Yutha neúnosné. O této životní 
etapě hovořil jako o všem s úsměvem, 
avšak i přesto na něm bylo patrné, jak 
ho ztráta šance dostudovat univerzitu 
mrzí.
Od roku 2009 se tak Yuth živí jako ři-
dič tuk-tuku, což je jedna z mála pro-
fesí, kde se dají v Kambodži na místní 
poměry vydělat docela slušné peníze 
(v průměru i 250 dolarů za měsíc), jeli-
kož Angkorský park je velmi rozlehlý 
a cizincům není povoleno pronajímání 
motorek či automobilů bez místního 
řidiče. Podle svých slov by se raději 
živil fotbalem, ale jeho práce mu ne-
vadí, pozná prý spoustu zajímavých 
lidí z celého světa, což ho baví. Navíc 
svou ženu a dceru přece nějak slušně 
živit musí. Fotbal tak nyní chodí hrát 
s kamarády, jen když má čas, a vždy 
se snaží své zkušenosti předávat mlad-
ším.
Díky tomu, že jsme se během pobytu 
v Siem Reapu skutečně spřátelili a měl 
jsem možnost s Yuthem a jeho kamará-
dy absolvovat i jeden fotbalový zápas, 
mohu na základě osobní zkušenosti 
říci, že je v Kambodži celá řada mla-
dých, pohybově nadaných a technicky 
nadmíru vybavených hráčů, kteří by se 
v Evropě zaručeně neztratili, pokud by 
měli šanci svůj talent dále rozvíjet bez 
nutnosti zajišťovat každodenní obživu 
pro svou rodinu již od útlého věku. 
Možná je na čase tuto dosud opomíje-
nou líheň talentů navštívit…“
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Místo narození: Suong  Sourozenci: 3 bratři, 4 sestry  Rodina: 8 let 
ženatý, dcera (7 let)  Současné povolání: řidič tuk-tuku  Největší fot-
balový úspěch: mistr Kambodži hráčů do 23 let (součást vítězného týmu 
výběru města Siem Reap)  Oblíbený klub: dříve Liverpool, nyní Bar-
celona  Oblíbení hráči: Cantona, Zidane, Giggs  Kontakt v případě 
zájmu o průvodcovské služby v Kambodži: smile_pot2001@yahoo.com, 
+855 886 666 360

 inforMace o fotbale v kaMbodži: 

Počet hráčů: 229 511  Počet registrovaných hráčů: 5511  Počet klubů: 
65  Počet funkcionářů: 230  Pořadí v žebříčku FIFA: 189. místo
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Za Psk union koPe JaroMír bosák nebo ivan troJan

text: ŠTěPÁn ŠiMŮnEK foto: OndŘEJ HAnuŠ
Kromě přírodního trávníku mají na 
PSK i hřiště s umělým.

Jsou stálicí I. A třídy, kde s výjimkou 
pár sezon v divizi a přeboru hrají už 
desítky let. PSK Union je s tím smí-
řen a nemíní se za každou cenu cpát 
výš. Klub, který spadá pod Policii 
ČR, respektive ministerstvo vnitra, 
se soustředí hlavně na práci s mlá-
deží, což se mu v minulosti osvědčilo.

PSK Union funguje pod současným 
názvem od roku 1989, kdy byl v rám-
ci porevolučních změn přejmenován 
z RH Strašnice. Počátky někdejší 
Rudé hvězdy se pak datují do poloviny 
šedesátých let, když RH vznikl slou-
čením s Jiskrou Strašnice. Písmeno P 
v názvu naznačuje, že oddíl funguje 
za podpory ministerstva vnitra, re-
spektive policie. „Není to tak, že by-
chom byli přímo postaveni na policii, 
ale využíváme její areál, název a díky 
tomu máme zastřešenou mládež,“ do-
plňuje předseda PSK Jiří Ulrich.

 leGendární turnaJ 
Podstatný byl pro PSK, respektive teh-
dejší RH, rok 1970. Tehdy byl na jeho 

hřišti pořádán první ročník zimního 
turnaje Strašnice, který se postupně 
stal tradičním a velmi populárním. 
Pravidelně sem jezdily i prvoligové 
týmy, například Slavia, Viktoria Žiž-
kov nebo RH Cheb. Turnaj se každo-
ročně konal až do roku 1998, kdy byl 
v podstatě nahrazen Tipsport ligou, 
která se hraje dodnes. Zimní zápasy 
ve Strašnicích byly svého času dokon-
ce natolik oblíbené, že některé z nich 
vysílala přímým přenosem televize. 
„Chodilo sem několik stovek lidí, klid-
ně i tisíc. Tehdy si cestu našli, dnes 
je to slabší,“ poznamenává šéftrenér 
Marcel Šmídek.
PSK je jakousi „jistotou“ I. A třídy, 

hraje tu s několika výjimkami v pod-
statě od svého vzniku. Pár sezon sice 
strávil v přeboru a jeden ročník dokon-
ce v divizi (1986/87), ale vždy se vrátil 
zpět. „Ale za úspěch považuju, že své-
ho času náš dorost kopal dorostenec-
kou ligu, hodně kvalitní byli i mladší 
a starší žáci, měli jsme třeba od každé 
kategorie tři týmy,“ vzpomíná Ulrich.
Klub dlouhodobě spolupracoval se 
Slavií, přesuny hráčů i trenérů fungo-
valy bezproblémově, v poslední době 
však kooperace poněkud opadla. Urči-
tým způsobem však přetrvává, za PSK 
totiž kope Lukáš Vala alias Strašák, šéf 
slávistického kotle. „Je to náš odcho-
vanec, kopal tu i jeho táta, který měl 

ve své době nahradit ve Slavii Františ-
ka Veselého, ale nakonec se vrátil. Lu-
káš je kvalitní hráč, ale ty jeho pobyty 
na plotě mu znemožňují zúčastňovat se 
mnoha našich akcí,“ směje se šéf Jiří 
Ulrich.
Strašák není jedinou známou tváří, 
která hájí barvy strašnického mančaf-
tu. Naopak – PSK je lidmi, kteří se 
dají označit za celebrity, prošpikován. 
Posuďte sami: herci Jan Jiráň, Ivan 
Trojan, David Novotný nebo Ondřej 
Vetchý, desetibojař Jiří Ryba nebo tře-
ba komentátor Jaromír Bosák, který je 
kapitánem „B“ týmu. „Honza Jiráň, 
který hrál v dorostu za Spartu, za nás 
kope už léta. Uspořádal několik exhi-
bičních zápasů PSK proti Ypsilonce, 
a tím k nám vlastně přitáhl i několik 
svých kolegů,“ vysvětluje předseda 
klubu.
Populární tváře to však povětšinou do-
táhly jen do béčka, víc jim nedovolil 
buď čas, nebo fotbalové kvality. Za-
hrát si chodí dodnes, ovšem spíš už jen 
za starou gardu. „Ale scházejí se pra-
videlně, prakticky každou středu. Míra 

 Psk union 

Rok založení: 1966  Vývoj názvu klubu: RH Strašnice, PSK Union 
 Úspěchy: účast v divizi 1986/87  Současnost: I. A třída, skupina A 
 Počet týmů: dva týmy mužů („A“ – I. A třída, skupina A, „B“ – II. třída, 

skupina C, starší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší 
přípravka a mini přípravka, stará garda)

oddíl celebrit 
cílí na Mládež



Bosák se ukáže i na tréninku, tedy když 
nemusí komentovat,“ dodává Marcel 
Šmídek. Právě přítomnost známých 
jmen občas přitáhne na tribuny větší 
počet diváků, ve výsledku je kulisa 
však spíše na škodu. „Lidi si na ně 
chodí hlavně zařvat. Nechápu, že ně-
kdo na ně během zápasu křičí a pak si 
jde pro autogram,“ kroutí hlavou mís-
topředseda Deré.

 teorie sokola 
Barvy strašnického klubu hájili i muži, 
kteří později dosáhli velkých úspěchů 
jako kouči. Trenérskou kariéru tu začí-
nal Dušan Uhrin ml., za PSK momen-
tálně kope jeho syn. A Uhrin nejstarší 
je pak pravidelným návštěvníkem 
vnukových zápasů. V týmu působili 
mimo jiné i současný trenér Chomu-
tova Luboš Urban nebo kouč liberec-
kých gólmanů Milan Veselý.
V PSK hodně dbají na práci s mládeží. 
Na rozdíl od mnoha jiných klubů se 
snaží hráče neprofilovat už od útlého 
věku, ale sázejí spíš na univerzálnost 
a šikovnost. „Razíme teorii Sokola, 
tedy obratnost, všeobecnost a vše-
strannost. Specifikaci až v pozdějším 
věku. Taky malým klukům necháváme 
prostor, aby mohli dělat víc sportů, 
a netlačíme je, aby sem museli chodit 
třikrát nebo čtyřikrát týdně. To u dětí 
absolutně nemá význam, hlavně u těch 
malých,“ vysvětluje Marcel Šmídek. 
„Přece když se kluk specializuje na je-
den post od šesti let, tak toho má v šest-
nácti plný zuby,“ doplňuje Ulrich.
Právě práce s mládeží je podle před-
sedy výstavní skříní PSK. „Musím 
poděkovat panu Šmídkovi, bez jehož 

soustavné práce by tu nejen mládež, 
ale možná i celý klub nebyly. Už os-
mým rokem pořádáme turnaj mladších 
a starších žáků. Prakticky jsme tím na-
hradili ten zimní turnaj, který se tu po-
řádal dlouhá léta. Byl tu prostor, který 
by byl jinak nevyužitý, “ říká Ulrich.
Turnaj, oficiálně nazývaný Memoriál 
Oty Kindla, respektive Jaroslava Raš-
ky, je stále populárnější. Zpočátku se 
ho v každé věkové kategorii účastnilo 
šest týmů, pak osm a momentálně jez-
dí do Strašnic kolem deseti týmů. Na-
víc nejde jen o pražský turnaj, zahrály 
si tu i týmy Benešova nebo Českého 
Brodu. „Dokonce jsme do mladších 
žáků odmítali tři týmy, už nebylo místo. 
Turnaj má kvalitu a pozitivní odezvy,“ 
tvrdí Šmídek.
Co se budoucnosti týče, nesrší sice 
předseda Ulrich optimismem, záro-
veň si však nemaluje vše černě. „Za-
tím všechno funguje, před námi ani 
za námi nestojí žádné velké problémy. 
Vidíme to i u rodičů, od kterých mívá-
me pozitivní reakce. Co se plánů týče, 
například chceme, aby se postupně 
omlazovalo vedení, což dodá nový 
elán. A kdybych mluvil jen o fotbalu, 
pro nás je cílem mladé hráče posouvat 
dál a dál. Ne aby se zakopali v A tří-
dě, když mají na víc. Vrátit se můžou 
vždycky,“ myslí si předseda.
Do přeboru nebo dokonce do divize se 
PSK už škrábat nechce. „Divize určitě 
ne, na to nejsou peníze. Když to řeknu 
slušně, tak my tu končíme tramvajovou 
ligou, tedy přeborem. Když na to kluci 
budou mít, ať si ho vykopou, ale to je 
tak všechno, co jsme schopni zajistit,“ 
vzkazuje Ulrich.

I díky spolupráci s policií je v are-
álu PSK Union hodně rušno. Jedno 
travnaté hřiště a jedno s umělým 
povrchem využívají nejrůznější 
„četnické“ výběry, dokonce tu tré-
nuje i česká policejní reprezentace. 
Muži zákona tu navíc absolvují i fy-
zické přípravy a testy. Slovy předse-
dy Jiřího Ulricha, živo je tu vlastně 
celý den. A každý den. Takže s tro-
chou nadsázky: 24/7.

Co se návštěvnosti týče, není to 
ve Strašnicích žádná sláva. „Špatný. 
Máte stadiony, na které lidi chodí, ať 
hrajete sebehůř, což byl svého času 
třeba Vyšehrad. To se ale nás příliš ne-
týká, návštěvy ve stovkách jsou oprav-
du velmi výjimečné,“ popisuje šéf 
PSK Jiří Ulrich, ale vzápětí dodává, že 
„kotelníci“ se občas vyskytnou. „Je to 
ve vlnách. Najdou se fanoušci, větši-
nou z řad příbuzných nebo kamarádů. 
A u mládeže je to klasika, tedy rodiče, 
dědečkové a podobně. Občas se nám 
tu vyskytne jakýsi kotel, ale to nemívá 
dlouhého trvání, maximálně sezonu,“ 
poznamenává. „A pak samozřejmě 

skalní kritici, kterých je pár, ale vydají 
za desítky,“ dodává s úsměvem.
Využití areálu je odvislé od potřeb 
policie, ovšem všechno údajně fungu-
je bez jakýchkoliv problémů. „Je to 
o spolupráci, symbióze, a ta je u nás 
kvalitní, funguje to. Vždycky si vyjde-
me vstříc,“ pokyvuje předseda. K dis-
pozici mají fotbalisté, policisté i další 
sportovci spadající pod policii nejen 
samotná hřiště, ale i krytou halu.
Co se hřišť týče, v začátcích měl PSK, 
respektive RH, k dispozici pouze jed-
no škvárové, kde hrály všechny kate-
gorie. V pětaosmdesátém roce se pak 
hřiště zazelenalo a zároveň byla posta-
vena hala. Zhruba před deseti lety pak 
bylo v areálu PSK vybudováno ještě 
hřiště s umělou trávou. „Někdy před 
čtyřmi lety pak došlo k rekonstrukcím, 
jako například k úpravě haly, novému 
povrchu nebo zateplení. Zázemí máme 
odpovídající,“ shrnuje místopředseda 
Deré.
Areál funguje skvěle, jeho budoucnost 
ovšem není v rukáou šéfů klubu. „My 
jsme zkrátka složka policejního spor-
tovního klubu, stejně jako třeba turis-
té, střelci nebo volejbalisti. Nemůžeme 
do toho tolik mluvit, ale je to opět 
o spolupráci,“ uzavírá Ulrich.

Do Strašnic často docházejí celebrity. 
Mimo jiné i Václav Klaus.

Historický dres Unionu V areálu PSK Union je i hala 
– v zimním období neustále plná.
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 stadion Psk union – Praha 10 

Název: areál PSK Union  Adresa: Kruhová 12, Praha 10-Strašnice, 
100 00  Dopravní spojení: 5 minut pěšky od vlakové stanice Strašnice 
zastávka nebo od tramvajové či autobusové zastávky Nádraží Strašnice 
(tramvajové linky 22 a 26, autobusové 188 a 196)  Počet hřišť v areálu: 
jedno travnaté hřiště, jedno s umělou trávou, krytá hala

 areál 24/7 
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Po českých i světových pažitech běha-
jí stovky fotbalistů – mnohdy i profe-
sionálních, kteří si po tréninku nebo 
zápase zapálí cigaretu. IVAN MERTA 
z klubu FC Zličín tomuto nešvaru ne-
propadl, přestože kvůli jeho profesi 
by leckoho napadl pravý opak. Čtyři-
advacetiletý záložník je totiž distribu-
torem tabáku ve známé mezinárodní 
firmě. 

Čtvrtý největší výrobce cigaret na světě, 
v Česku trojka na trhu. Ivan Merta má 
v pracovním životě za zády giganta jmé-
nem Imperial Tobacco. A i když občas 
vyfasuje jako prezent třeba celý karton, 
nezapálí si. „Nekouřím. Nebo řekněme 
že dřív vůbec a teď výjimečně při večer-
ních akcích,“ směje se. Ani spoluhráči 
z něj „žvára“ nevydyndávají. „U nás 
v kabině kuřáků moc není, takže se ani 
neptají. A když v práci dostanu karton 
jako dáreček, dám ho většinou mámě,“ 
poznamenává.
 
 statistika nuda není 
Profese v moderních mezinárodních 
firmách jsou často titulovány exoticky 
znějícími přízvisky. Ivan Merta v tomto 
ohledu není výjimkou, jeho post se jme-

nuje Key account trainee. „Do češtiny to 
přeložit v podstatě nejde. Key account je 
klíčový zákazník a trainee logicky značí, 
že se na to trénuji. Tak si to přeberte,“ 
směje se.
Co přesně má tedy v obří firmě na tri-
ku? „Je to hodně o práci na počítači. 
Mám na starosti zpracování a analýzu 
dat, různé statistiky, predikce vývojů 
a podobně. Zároveň dělám i administ-
rativu, komunikaci s klíčovými zákazní-
ky,“ vysvětluje Ivan, který v tabákovém 
koncernu využije i angličtinu. „Jsme 
britská firma, takže angličtina se tu pou-
žívá hodně často. Učím se asi od čtyř let, 
takže myslím, že mluvím dobře. Samo-
zřejmě díky škole, ale hodně mi pomohlo 
sledování filmů nebo seriálů v originál-
ním znění,“ popisuje všeobecně popu-
lární způsob výuky. „A taky jsem byl 
před časem na čtyřměsíčním pracovním 
kempu ve Francii, kde byla mezinárodní 
skupina lidí, tam jsem se anglicky naučil 
také dost,“ dodává.
Protože ještě dokončuje studium 
na ČVUT, práci se věnuje pouze na po-
loviční úvazek. „Ze začátku to bylo vy-
loženě při škole, teď už je toho času víc, 
takže tu trávím nějakých osmdesát hodin 
měsíčně,“ počítá Ivan, který se po ško-

le chce věnovat jinému oboru a kolegy 
i šéfy v práci s tím srozuměl. „To, co dě-
lám, mě sice baví, ale přece jen studuju 
obor softwarové inženýrství v ekonomii 
na fakultě fyzikálně inženýrské, což je 
takové spojení matematiky, statistiky, 
programování a ekonomie. Takže je asi 
jasné, že se budu ubírat trošku jinou ces-
tou,“ vysvětluje s úsměvem.
Ivan by určitě nesouhlasil s notoricky 
známým refrénem jedné české pohád-
ky – nejvíc ho totiž baví statistika. Mo-
mentálně se tak poohlíží po nabídkách 
zahraničních bank, kde by svou zálibu 
uplatnil. „Lákalo by mě dělat kvantita-
tivní výzkum, matematické a statistické 
modelování. Ale zatím jen sleduji nabíd-
ky, uvidíme, jak to dopadne.“

 Jako Mel Gibson 
Pracovní docházku si Ivan Merta při-
způsobuje tréninkům, takže práce jeho 
roli v týmu Zličína neomezuje. „Kdy 
přijdu, si v podstatě určuju podle sebe. 
Takže stihnout školu nebo třeba trénin-
ky není problém,“ pokyvuje. V posled-
ní době ho však omezovaly jiné věci – 
častá zranění a hlavně mononukleóza, 
z níž už se ale pomalu vylízal. „Posled-
ní tři měsíce jsem nedělal vlastně nic. 

Člověk musí držet jaterní dietu, necvi-
čit, nesportovat. Teď už jsem zdravý, 
ale nějakou dobu se ještě nesmím zatě-
žovat,“ rekapituluje. „Podzimní sezonu 
už určitě nestihnu, ale do zimní přípra-
vy naskočím,“ slibuje.
Za zličínský FC kope Ivan už od čtyř 
let, takže i v mladém věku je vlastně 
ikonou klubu. „Nikdy jsem nehrál jin-
de. Takže jsem takový srdcař, William 
Wallace,“ naráží s úsměvem na posta-
vu Mela Gibsona z legendárního filmu. 
Ještě nedávno měl ofenzivní záložník 
nakročeno ke slušné kariéře, lanařili 
ho totiž z Kladna. „Trénuje tam pan 
Drahokoupil, který dřív vedl nás. Loni 
v zimě mi volal, ale byl jsem zraněný 
a měl hodně práce do školy, takže jsem 
odmítl.“
Na travnatém hřišti už asi díru do světa 
neudělá, ovšem mohlo by se mu to po-
vést na písku – Ivan totiž hraje beach 
fotbal. Zakopal si dokonce i za repre-
zentaci. „Začal jsem s tím před půl 
rokem a dost mě to chytlo. Rozhodně 
si nedělám žádné přehnané ambice, 
ale plážový fotbal by měl být součástí 
olympiády v Riu za čtyři roky. Bylo by 
hezké si tam zahrát,“ zasní se.
Za nároďák si Ivan zahrál díky kama-

Profese

Záložník Zličína ivan Merta Je distributoreM tabáku 
v obří MeZinárodní firMĚ

text: ŠTěPÁn ŠiMŮnEK  foto: OndŘEJ PROcHÁzKA
Přestože „dělá“ Ivan s cigaretami, sám 
skoro nekouří.

ciGára dáváM MáMĚ



Tabákové firmy často podporují sport.

rádovi ze Zličína, který za něj taky 
kope. „Zúčastnil jsem se v létě jedno-
ho turnaje v Rakousku. Uvidíme, jak 
to půjde dál, ale konkurence je velká,“ 
přemítá. „Hlavně za jeden tým hrají jen 
dvě čtyřky a dva hráči jsou na střídání. 
V reprezentaci je zhruba pětadvacet lidí 
a na turnaje jezdí jenom těch pár nej-
lepších. Navíc se většinou berou starší, 
kteří hrají už pár let a jsou fakt dobří. 

Ale šance žije, tým se bude muset brzy 
omladit,“ usmívá se.
Beach fotbal Ivana baví, přestože 
v jemném písku nebývá nouze o karam-
boly a úrazy – zejména zvrtnuté kotní-
ky. „Zrovna kotník jsem měl vždycky 
špatný, ale na písku mi to přijde lepší. 
Nemáte tam skluzy ani přehnaně tvrdé 
zákroky, hrozí jenom nějaké štrejchy,  
jinak je to vesměs bezkontaktní,“ uzavírá.

Mertu lanařili na Kladně, on je ale 
(zatím) věrný Zličínu.
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 VŠ I Pr 

Zličín je podobně jako řada dalších pražských klubů převážně klubem stu-
dentů vysokých škol. „Máme tam hodně kluků, kteří jsou na vejšce. A ti 
ostatní? Máme tam třeba skladníka… a Ríša Valoušek dřív dělal v novi-
nách a dneska je v nějaké PR agentuře,“ sumíruje Ivan, který zmiňuje 
i exotickou akvizici Zličína. „Náš černoch Dickson Timighe sice moc často 
nehraje, ale jinak dělá kadeřníka,“ uzavírá.

 ivan Merta 

Věk: 24  Profese: distributor 
tabáku  Klub: FC Zličín  Po-
zice: ofenzivní záložník
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téma
Jak a kdy ZorGaniZovat 
soustředĚní

I v zimě dojde na ryze fotbalové 
pomůcky.

 letní PříPravnÉ období 
Z důvodu relativně krátkého obdo-
bí se obnova a rozvoj kondice řeší 
herně-kondiční formou, fyzická při-
pravenost se tedy rozvíjí především 
ve spojení s míčem. Většina trénin-
kového procesu je zaměřena na tech-
nicko-taktickou část. V tomto období 
trenéři absolvují se svými týmy krátká 
soustředění, která trvají cca dva až 
čtyři dny. Kondiční složka nemá tako-
vou váhu, převažuje herní a taktická 
složka.

 PodZiMní soutĚžní období 
Týmy hrají mistrovská a pohárová 
utkání. Předchozí letní přípravné ob-
dobí slouží k tomu, aby tým udržel 
optimální sportovní formu. Nedo-
chází k rozvoji, ale pouze k údržbě 
kondiční složky. Zlepšuje se kvalita 
herního projevu v důsledku nácviku 
a herního tréninku. Trenér s týmem 
pracuje také na zlepšení mentální 
odolnosti, součástí přípravy je psy-
chická příprava.

 ZiMní PřechodnÉ období 
Jedná se o období ihned po skonče-
ní sezony, případně po velmi krátké 

týdenní dovolené. Cílem tohoto me-
zibloku je především regenerovat jak 
z pohledu tělesné stránky, tak z pohle-
du psychiky jednotlivých hráčů. Pře-
vážně se jedná o aktivní odpočinek, 

obvykle mimo hřiště ve formě plavání 
a jiných doplňkových sportů. Součástí 
mezibloku mohou být i teambuildin-
gové aktivity. Období trvá 2–3 týdny.
Poté následuje dovolená přes vánoční 
svátky v délce 10–30 dnů. V tomto 
období je žádoucí připravit pro hrá-
če individuální tréninkové plány tak, 
aby nedošlo k poklesu kondice a cel-
kové trénovanosti. V období zimního 
mezibloku a následné dovolené se 
osvědčuje připravit pro hráče indi-

viduální tréninkové plány zaměřené 
především na silové schopnosti, které 
jsou kombinované s kompenzačními 
cviky. Místo běhu mírnou intenzitou 
jednou dvakrát do týdne, který je 
samozřejmě možné také aplikovat, 
je vhodnější zvolit jiný doplňkový 
sport (basketbal, lední hokej, squash, 
florbal, plážový volejbal), který hráče 
vytrhne z několikaměsíčního stereo-
typu fotbalových tréninků a zápasů.

 ZiMní PříPravnÉ období 
V tomto období dochází z pohledu 
objemu intenzity k největšímu zatě-
žování, které je až extrémní. Trenéři 
nesmějí zapomínat na regeneraci, 
která je stejně důležitá jako vlast-
ní trénink! Na soustředění je nutné 
vložit regeneraci do každého trénin-
kového dne, obvykle do večerní části 
před spánkem. V případě běžné zim-
ní přípravy by se regenerace v nějaké 
aktivní podobně měla v tréninkovém 
procesu objevit 2–3x týdně, což ne-
platí pro profesionální týmy, kde tré-
nink a zatížení může být v poměru 
1:1.
Zimní příprava, vzhledem k délce tr-
vání téměř deseti týdnů, je především 
ve své první polovině z velké části 
věnována kondici. Toto období trvá 
většinou 8–12 týdnů a v jeho rámci se 
organizují jedno nebo dvě soustředě-
ní. V případě varianty dvou soustře-
dění je první zaměřeno na kondici 
a probíhá po jednom až třech týdnech 

Poradna Jiřího forMánka, trenÉra a ProvoZovatele 
stránek www.trenink.coM

foto: OndŘEJ HAnuŠ, ARcHiV

 fáZe fotbalovÉ seZony 

Cílem tohoto materiálu je pomoci fotbalovým trenérům s přípravou a or-
ganizací soustředění pro týmy různých věkových kategorií a výkonnostních 
úrovní. Článek je doplněn o vlastní zkušenosti autora.

 doPoručení Pro orGaniZaci 

 Pro kontrolu intenzity zatížení doporučuji trenérům zajistit po dobu koná-
ní soustředění minimálně 3–5 sporttesterů.
 Osvědčilo se mi neplánovat na víkend po kondičním soustředění příprav-

né utkání, protože po vysokých tréninkových objemech nemá toto utkání 
význam a existuje zde vysoké riziko zranění.
 Doporučuji týmu po příjezdu stanovit jasná pravidla a režim. Poté je třeba 

vyžadovat jejich dodržování. Realizační tým musí vyžadovat vedle včas-
ných příchodů na tréninkové jednotky také dodržování pravidel i v případě 
ostatních týmových akcí v průběhu dne, jako jsou snídaně, obědy, večeře 
nebo třeba regenerace.
 Doporučuji zaslat do ubytovacího soustředění připravený jídelníček, aby 

tým první den po třech absolvovaných jednotkách nečekalo k večeři pře-
kvapení v podobě segedínského guláše se šesti knedlíky.
 Doporučuji trenérům, aby spolu se členy realizačního týmu absolvovali 

návštěvu ubytovacího zařízení a sportovišť několik týdnů před vlastním 
soustředěním, aby nebylo třeba řešit první dny věci organizačního rázu.
 Před soustředěním je třeba prověřit kvalitu ubytování a kvalitu stravování.
 Z pohledu stravování doporučuji zařadit po večerní tréninkové jednotce 

druhou, lehkou večeři.
 Součástí realizačního týmu by měl být i masér, případně fyzioterapeut.
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 kondiční PříPrava týMu 
V případě zimního kondičního sou-
středění doporučuji, aby mu předchá-
zely dva až tři týdny tréninkového 
procesu tak, aby hráči absolvovali 
8–12 tréninkových jednotek, případně 
hráči mají v průběhu dovolené (mezi-
bloku) pro svoji potřebu individuální 
tréninkové plány. Hráči pak mohou 
na soustředění absolvovat maximálně 
možný objem v požadované intenzitě. 
Absolvovat soustředění přímo po do-
volené nepřinese požadovaný efekt, 
navíc se neúměrně zvyšuje riziko zra-
nění hráčů.

 Mentální PříPrava týMu  
Cílem mentální přípravy je stmelení 
hráčů v mužstvu, individuální mentál-
ní rozvoj fotbalistů a rozdělení týmo-
vých rolí, vytvoření vazeb v mužstvu. 
Hráči během soustředění mají mno-
hem větší prostor poznat lépe spolu-
hráče, stejnou možnost má i realizační 
tým směrem k nim. Toto poznání je 
důležité jak v případě chování při hře, 
tak v mimosportovních aktivitách.

 herní PříPrava týMu 
Realizační tým má na soustředění 

mnohem větší prostor připravit něko-
lik tréninkových jednotek za sebou. 
Počet tréninkových jednotek tak může 
vzrůst na trojnásobek až čtyřnásobek 
obvyklého týdenního mikrocyklu. Re-
žim soustředění týmu amatérské nebo 
výkonnostní úrovně se tak nemusí lišit 
od profesionálního mužstva. Obvyklý 
denní režim kondičního soustředění 
je následující: snídaně, dopolední tré-
ninková jednotka, oběd, osobní volno, 
odpolední tréninková jednotka, veče-
ře, večerní tréninková jednotka, rege-
nerace a osobní volno.
Při porovnání dorostenců a dospělých 
na jedné straně a mládežnických týmů 
na straně druhé doporučuji u týmů 
přípravek a žáků vynechat nebo velmi 
zkrátit večerní trénink.

 Zdraví hráčŮ 
Soustředění, při rozumně připraveném 
a vyváženém programu, je odrazovým 
můstkem pro úspěšné zvládnutí sou-

těžní části bez zbytečných zranění, 
která mohou ovlivnit celkovou úspěš-
nost týmu.

 nastavení režiMu 
 životosPrávy 
Na soustředění by měli mít hráči na-
staven jasný program a stabilní režim. 
Součástí tohoto režimu je dostatek 
spánku, kvalitní jídlo a přiměřený 
odpočinek. Tento režim není u pracu-
jících hráčů obvyklý, stejně jako vy-
soký objem, který hráč musí zvládnout 
v průběhu soustředění.
Režim spánku je u hráčů individuální, 
přesto je v případě této pasivní formy 
regenerace základní doporučení, aby 
délka spánku byla o 20–25 % delší 
oproti standardnímu režimu. Pokud 
hráči obvykle spí osm hodin, pak 
na soustředění by měli spát 10 hodin, 
třeba i více, dle subjektivních pocitů.
Na soustředění je třeba hráčům vyhra-
dit prostor pro svoje osobní potřeby, 
aby hráč nebyl vytížen pouze týmo-
vými povinnostmi. Vhodnou dobou je 
1–2 hodiny po obědě a 1 hodina po ve-
černí tréninkové jednotce, částečně se 
může překrývat s regenerací. Součástí 
programu jednotlivých dní soustředění 
musí být prostor pro regeneraci.

 Jaký Je cíl soustředĚní!? 
Při zahájení přípravy soustředění (letní, zimní) je třeba, aby si trenéři uvě-
domili, s jakým cílem a za jakým účelem soustředění připravují. Od toho se 
potom odvíjí příprava, organizace a zaměření.

 teaMbuildinG 

 Teambuilding se skládá ze dvou anglických slov. Prvním slovem je ang-
lické „team“ = tým a „building“ = budování. Pod spojením těchto dvou slov 
si můžeme představit stmelování týmu, jeho budování, budování týmové 
spolupráce a vazeb mezi jednotlivými členy mužstva.
 V odborné literatuře se o teambuildingu hovoří jako o formě zážitkového 

vzdělávání, ve kterém se hráči učí z vlastního jednání (chování) a pokoušejí 
se hledat možnosti společného řešení.
 Teambuilding nemusí zabrat mnoho času, aby byl přínosný. Stačí i jedno-

denní akce. Jako příklad teambuildingové akce může posloužit hra paint-
ball, kterou tým zvládne za jedno odpoledne. Jde o aktivitu, která je vhodná 
především pro dorostence a dospělé, mládežnické týmy mohou spolu na-
vštívit třeba ligové utkání nebo strávit odpoledne v aquaparku.

 Jakou vybrat lokalitu? 

 V případě zimního soustředění je třeba, aby v lokalitě vedle hřiště s umě-
lým povrchem byla i hala (tělocvična), posilovna, případně fitness centrum.
 Součástí ubytovacího soustředění by měly být i prostory pro regeneraci.
 Přestože někteří odborníci nespecifický trénink v podobě běhu na lyžích 

zavrhují, já se domnívám, že 2–3 tréninkové jednotky na běžkách jsou vytr-
žením ze stereotypu, proto upřednostňuji místa v blízkosti běžeckých stop.

přípravy, druhé soustředění je organi-
zováno 2–3 týdny před soutěží.
Přestože jsou trenéři často limitováni 
finančními prostředky, tak je ideální 
variantou absolvovat kondiční sou-
středění v cizím prostředí. U herního 
je možné dva až tři dny naplánovat 
do domácího prostředí s režimem 
podobným soustředění. Vše záleží 
na podmínkách a situaci, ve kterých 
trenér pracuje.

 Jarní soutĚžní období 
Týmy pokračují v soutěži, hrají se 
mistrovská, v některých případech 
i pohárová utkání. Tým by měl mít 
po zimní přípravě optimální sportov-
ní formu.

 letní PřechodnÉ období 
Následuje ihned po posledním jarním 
zápase. Trvá výrazně kratší dobu než 
zimní meziblok. Období je zaměřeno 
pouze na regeneraci a fyzický a psy-
chický odpočinek, poté následuje 
krátká dovolená.

Paintball je ideálním příkladem 
teambuildingu.



AtrAKtIvNÍ 
wEb Pfs

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

www.fotbalpraha.cz

výMĚNA DrEsů!?
Kdepak, přímo na hřišti (anebo o přestávce jako plzeňští fotbalisté v duelu s Barcelonou) si borci z přeboru 
dresy neměnili. To by jim také kluboví šéfové dali… Souboje hráčů Meteoru a Vršovic byly poctivé, však bylo 
při konečném skóre 0:1 o co hrát až do poslední minuty.

fOcENO: 16. záŘí 2012 běheM uTKání pražsKá TeplárensKá pŘeboru Mužů Mezi MeTeoreM 
praha viii b a vršoviceMi. AUtOr: ondŘeJ hanuš

fOtO MĚsÍcE

foto MĚsíce

Vzácná shoda pohybů dvou fotbalistů, které od sebe dělí minimálně jedna generace věku. Pro Petra Zapletala 
(vlevo), futsalového reprezentanta z Hloubětína, bohužel utkání nedopadlo dobře. Po střetu s jiným protivníkem 
z Vinoře upadl na hlavu a přivodil si těžký otřes mozku.

foceno: 3. LiSTOPAdu 2012 BěHEM uTKÁnÍ ii. TŘÍdy SKuPiny B MEzi VinOŘÍ A HLOuBěTÍ-
nEM (2:2).  autor: OndŘEJ HAnuŠ

synchroniZovanÉ koPání
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. Praha, Sykora Home: Českomoravská 183/27, 190 00 Praha 9, tel. 284 019 300 

. Praha-Jinočany, Severní 275 . 252 25  Praha-Jinočany, tel. 257 192 202 

. Praha-Podolí: Jeremenkova 14, 140 00 Praha 4-Podolí, tel. 244 001 166-168 

. Praha-Uhříněves: Bečovská 939, 104 00 Uhříněves, tel. 267 315 225
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