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Vážení fotbaloví přátelé,

ještě předtím, než se všichni ponoříme do víru oslav Vánoc i příchodu nového roku a také přípravy 

na rozhodující část sezony, bych vás rád seznámil s párem novinek, které jsme ve výkonném výboru 

Pražského fotbalového svazu připravili.

První z nich je navýšení odměn pro nejlepší čtyři týmy v pohárech PFS, čímž se pro mnohé může vý-

razně zvýšit motivace k úspěchu v soutěži. Druhá se týká mnohem širšího spektra fotbalistů v Praze. 

Každý tým mužů od Pražská teplárenská přeboru níže dostane poukaz na pořízení fotbalového vyba-

vení. Více informací naleznete na webu www.fotbalpraha.cz. 

A teď už zanechme alespoň na pár dnů fotbalu a všichni si užijme pohodové svátky!

Ing. Dušan Svoboda

předseda PFS
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Lumír Kudrna, Jan Novák, Tomáš Mráček, Jana Macková a Petr Hutla. Gratulujeme…
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RoZHovoR

POMÁHÁ NÁM i ROCky
Radek kRONĎÁk Je tReNÉReM lOkO vltavíN už deSÁtOu 
SezONu v kuSe! v HOlešOviCkÉM klubu zažil vzeStuP  
ze dNa i. a třídy až Na šPiCi třetí liGy.

teXt: rADIm TrusINA  fOtO: oNDřeJ hANuš, pAveL sLAvíČeK
Deset let v jednom týmu? To umí snad 
jen Ferguson… A Kronďák!

Před dvanácti lety přišel jako  
stoper do klubu, který hrál  
I. A třídu na škváře. „Nic moc jsem 
od toho nečekal,“ přiznává po letech  
RADEK KRONĎÁK. Spletl se.  
Z exligového fotbalisty se stal 
po dvou letech trenér, který prá-
vě koučuje desátou sezonu v kuse. 
A Loko Vltavín v ní hodně překvapu-
je: tým je po podzimu druhý ve třetí 
lize! „Tenhle půlrok byl famózní, uží-
váme si to,“ říká 42letý Kronďák.

 Zavzpomínejte: jak jste se dostal 
do Vltavínu?
Byl jsem po zranění, dva a půl roku 
jsem nehrál fotbal, takže jsem začal 
provozovat restauraci na Letné. Občas 
tam přišel předseda klubu pan Neu-
berg, bavili jsme se o fotbale a dal mi 
nabídku, abych na Lokádu šel. Před 
zraněním jsem hrál fotbal profesionál-
ně, bylo mi třicet, myslel jsem, že se 
vrátím na vyšší úrovni. Nepovedlo se. 
Řekl jsem si, že je lepší hrát I. A třídu 
než nedělat nic. Po Argentinské ulici 
jsem jezdil, ale nikdy by mě nenapad-
lo, že bych tam hrál fotbal. (usmívá se)
Co se vám stalo, že jste dva a půl 
roku nehrál fotbal?

Měl jsem velké problémy s patami 
a achilovkou, byl jsem na dvou reope-
racích, absolutně jsem ze všeho vypa-
dl. Obrovsky mi vadilo chodit po fot-
balech, každý se mě ptal, co se mnou 
je. Vykašlal jsem se na to, až přišla 
nabídka Lokády. Na začátku jsem 
odehrál zápas, pak jsem nebyl schop-
ný týden trénovat. Tým byl poslední 
v I. A třídě. Jenže přišla společnost Vl-

tavín, přivedli se hráči, vybudovala se 
tráva a utvořila se tam výborná parta 
lidí. Zažil jsem toho ve fotbale hod-
ně, ale tohle bylo jedno z nejhezčích 
období. Kluci jako Jirka Chramosta, 
Michal Jakl, Radek Kuthan, Renda 
Moravec, Ruda Čureja, to bylo super!
 Takže nečekaný restart?

Přesně tak. V kabině to fungovalo, 
na hřišti taky, za rok se postoupilo 

do přeboru, pak hned do divize. Tam 
se ale paradoxně stará parta rozpadla, 
museli přijít noví hráči, kteří měli 
na divizi výkonnost. Já se stal postup-
ně hrajícím asistentem, hrajícím trené-
rem, pak už jen trenérem.
 Přitom jste trénovat vůbec ne-

chtěl, je to tak?
Jako nováček jsme měli výborný pod-
zim, všechno vypadalo růžově, jenže 
na jaře to šlo dolů. Vypadalo to, že 
spadneme, a já byl oslovený, jestli 
bych posledních pět kol nevzal jako 
trenér. Kývl jsem. Zachránili jsme  
se v posledním kole a já zůstal  
na lavičce. Dodnes o tom přemýš-
lím, jestli to bylo dobré, nebo špatné 
rozhodnutí. Tenkrát nebyl čas o tom 
přemýšlet.
 Předpokládám, že dnes nelitujete, 

ne?
(Usmívá se) V téhle chvíli nelituju, 
přišly úspěchy, pro které se fotbal 
dělá.
 Vltavín trénujete už desátou sezo-

nu v kuse. To je docela rarita. Bere-
te to tak?
Asi to rarita je, když vidím, jak se tre-
néři všude mění. Nepamatuju si, že by 
byl někdo u jednoho týmu tak dlouho. 

 „RazíM HeSlO: CO Se v ziMĚ NeNatRÉNuJe, tO NeNí. u NÁS Je  
 tO O bĚžkÁCH, O bĚHÁNí a RůzNýCH RabiÁRNÁCH ve SNĚHu.“ 

Během podzimu měli na Lokádě mnoho 
důvodů k radosti.
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Během působení na Praze 8 dokázal 
Radek Kronďák jako kouč porazit 
i Spartu!

Hrajeme ČFL, máme výsledky, nikdo 
nemůže říct, že jsem tady z nějakého 
kamarádství. Ale byly situace, kdy 
jsem byl už skoro odvolaný.
 To bylo v roce 2008, kdy jste roz-

jeli tragicky divizi. Co se tenkrát 
stalo?
Nebyly výsledky a vedení řeklo, že 
pokud neuhrajeme na Meteoru aspoň 
bod, tak končím. Prohráli jsme tam 
0:1. V pondělí jsem si šel na stadion 
pro věci... Jenže mi bylo řečeno, že 
máme dobrý los, že to zvládneme. 
Neskutečně se to otočilo, v té sezoně 
jsme postoupili do třetí ligy!
 Dokážete si vůbec představit, že 

byste měl odejít jinam?
Ptali se mě na to, neumím odpovědět. 
Asi by to bylo dost zvláštní, s někte-
rými hráči jsem tady šest sedm let, ale 
i delší dobu.
 Je ve Vltavínu někdo po celou 

dobu, co tým vedete?
Kapitán Michal Krimlák, s tím jsem 
ještě hrál. Tenkrát to byl mladý kluk, 
dnes je to zkušený tahoun týmu. Přitom 
nechtěl do áčka jít, měl představu, že se 
bude fotbalem jen bavit v béčku. Snad 
nelituje toho, že zůstal. I když dodnes 
nadává, že hodně běháme. (usmívá se)

 Jak těžké je pracovat takovou 
dobu se stejnými hráči? Jak udržu-
jete jejich motivaci?
Snažíme se do přípravy dávat pokaždé 
trochu jiné prvky, navíc každý zápas 
je jiný. Stávají se různé věci, které 
dělají fotbal zajímavým. Někdy je to 
samozřejmě složitější, protože mám 
větší nároky než dřív.
 Nemají vás hráči už dost?

Nechci, aby to ode mě znělo blbě, ale 
myslím, že jsem spravedlivý trenér. 
Když něco řeknu, tak to platí. Na tom 

si zakládám a kluci to cítí. Oni by si 
k tomu spravedlivý asi přidali slovo 
přísný, ale to k trenérům patří. Proto 
můžeme spolupracovat tak dlouho. Je 
tady zdravé jádro, které drží mančaft 
pohromadě. Přijdou situace, obzvlášť 
v zimní přípravě, které jsou specific-
ké. A ta kostra týmu, která to už zná 
a ví, co v tomhle období vyžaduju, 
všechno skousne. K tomu se přidají 
nováčci a nikdo neprotestuje.
 Tím jsme se dostali k tomu, že 

jsou vaše přípravy podle vašich 

rozhovorů náročnější než u jiných 
týmů.
To nevím, ale razím heslo: co se 
v zimě nenatrénuje, to není. U nás je 
to o běžkách, o běhání a různých rabi-
árnách ve sněhu.
 Takže taková stará škola?

Tak. Myslím, že to není úplně mimo 
mísu. Věřím tomu, že tohle dodá klu-
kům i takový morál. Je fakt, že jdou 
někdy až na hranici svých sil. Našli 
jsme perfektní podmínky v Marián-
ských Lázních, je tam koňská jízdárna 

s pískem. Každý den na soustředění 
v ní hrajeme fotbal, i když se nikomu 
nechce, je tam zima, všichni to ale 
podstoupí. Možná to bude znít úsměv-
ně, ale inspiroval jsem se i ve filmu 
Rocky 4. Drago tam má všechny mož-
né preparáty a stroje, zatímco Rocky 
běhá ve sněhu. (usmívá se) Ať jsme 
hráli divizi nebo ČFL, vždycky jsme 
na tom byli fyzicky dobře.
 Takže nejste typ trenéra, který by 

trénoval podle nejnovějších trendů 
a sporttesterů?

Věřím spíš selskému rozumu. A to 
nejen ve fotbale, ve všem, co dělám. 
Fotbal není věda, pořád je to o je-
denácti hráčích a míči. Neříkám, že 
sporttestery jsou špatná věc, ale já to 
dělám jinak.
 Dokážu si představit, že hráči 

v přípravě dost remcají, ne?
Nemají čas remcat, mám tady to zdra-
vé jádro, s tím není problém. I když 
jsem se od jednoho hráče, který přišel 
z jiného mužstva, dozvěděl, že kdyby 
to, co já, udělal trenér tam, tak by byl 
ještě večer odvolaný. Co to je? Trenér 
má nějakou filozofii a hráči by se měli 
podřídit.
 Ten hráč tedy odešel?

Ne, přizpůsobil se a jede dál. Poznal 
něco nového. Prošel mládeží dob-
rého ligového mužstva a tohle ne-
znal. Když čtete noviny, jsou pořád 
i ve světě trenéři, kteří jedou staré věci 
a jsou úspěšní.
 Jste relativně mladý trenér. Tykají 

vám hráči?
Pouze Michal Krimlák, jinak mi kluci 
vykají. Jsem ale schopný dát si s nimi 
pivo, popovídat si. Odreagování musí 
být. Dokážu s hráči výjimečně posedět 
až do rána, nevidím na tom nic špatného.

 „už JSeM Se i PřiStiHl, že Mi NeStačil deCH, Jak JSeM     
  křičel. tO Pak NeNí dObRÉ, aby HRÁči NĚCO říkali.“ 
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 A co na soustředění? Vyžadujete 
vzornou životosprávu?
Na začátku si určíme pravidla, která 
platí. Jedno pivo po celém dni trénin-
ku člověku neuškodí, možná právě na-
opak. Jeden večer se ale uzda trochu 
povolí, aby se utužila parta. Na druhý 
den se pak bavíme na úkor těch, kteří 
to nezvládnou. (usmívá se)
 Takže nejste jen přísný trenér 

Kronďák, jak to navenek vypadá?
Lidi mi říkají, že se neumím zasmát, 
že jsem pořád přísnej. Ale já se rád 
bavím, v kabině je občas důležité od-
lehčit atmosféru. Ale přísnost a disci-
plína, to je základ úspěchu.
 Jak to vůbec vypadá, když se na-

štvete?
Už jsem se i přistihl, že mi nestačil 
dech, jak jsem křičel. (směje se) To 
pak není dobré, aby hráči něco říkali. 
Každý trenér musí občas vybouch-
nout, jinak by to bylo divné. V téhle 
sezoně se mi to stalo jen jednou. Když 
jde člověk přes hřiště do kabiny, pře-
mýšlí o tom, jak to v ní proběhne. 
Trenér tam má možnost fungovat pět 
minut, protože prvních pět minut je 
uklidnění, pak můžete něco říct, pak 
už je to zase nahecování do druhé 
půle. Musíte se rychle rozhodnout, jak 
to udělat, aby se něco zlepšilo. Jako 
hráč jsem zažil, že lítaly flašky, tašky, 
ale někdy ani hulákání nepomůže. Pak 
člověk přemýšlí, jestli ta reakce neby-
la špatná.
 Jakých vůbec bylo těch téměř de-

set trenérských let ve Vltavínu?
Jde to pořád výš, to je základní věc, 
kterou cítím. Má to větší a větší kva-

litu. Byl jsem tady u zrodu toho, že se 
z Vltavínu stal dobrý amatérský man-
čaft. Udělala se pravidla, která hráče 
nutí, aby trénovali, jinak na tom bu-
dou finančně bití. Když se někde řeklo 
Vltavín, tak se nás ptali, z jakého jsme 
města. To už není. Klub se celkově po-
sunul dál. Jsme hned za týmy v první 
a druhé lize. To potěší.
 Kde je tajemství toho, že stále jde-

te výš a výš?
Všechno se snažíme dělat poctivě. 
V klubu to funguje, co se řekne, to 
platí. Tak to určitě všude není. Mám 
celou dobu stejného asistenta Petra 
Zábranského, který za ty roky chyběl 

snad na čtyřech trénincích, stejně jako 
já. To se mi zdá až neuvěřitelné. Mu-
sím ale poděkovat manželce a dceři, 
že mě podporují, bez nich by to nešlo. 
Co se týče trenérského týmu, přidal 
se k nám Tomáš Freisler, děláme to 
ve třech. To je taky důležitá věc, mít 
ve třetí lize dva asistenty není úplně 
obvyklé. Do mužstva patří taky kus-
tod Renda Moravec, masér Martin 
Váňa, jsou nedílnou součástí týmu. 
Tímto bych jim rád poděkoval za spo-
lupráci.
 Zdá se mi, že jste hodně náročný 

trenér. Pamatuji si, že jste byl v létě 
naštvaný po dvou porážkách 1:4 
s druholigovým Žižkovem a Bohe-
mians 1905. Přitom jsou to profesi-
onální celky.

Nechci prohrávat, chci být úspěšný, ať 
dělám cokoliv. Mám dceru, když s ní 
budu hrát Člověče, nezlob se, nenechám 
ji vyhrát. Je mi to jedno. Ať se otrká, 
v životě taky nic nedostane zadarmo. 
Já si taky všechno musel vydobýt sám. 
Sice jsme byli po soustředění, ale stejně 
mě ty dvě porážky naštvaly. Jsem zvyk-
lý říkat věci tak, jak je cítím, proto jsem 
to tenkrát řekl.
 Slavný moment jste naopak s tý-

mem zažil v červenci minulého roku, 
kdy jste doma těsně před startem ligy 
porazili Spartu v plné sestavě 2:1. 
Věřil jste před zápasem, že můžete 
vyhrát?

Nevěřil, nevěřil... Když jsem pak lidem 
volal, že jsme porazili Spartu 2:1, mys-
leli si, že si dělám srandu. Tahle výhra 
měla obrovský zvuk, byl to jeden z nej-
světlejších okamžiků za těch deset let. 
Volali mi známí, že i když to byl jenom 
přátelák, Spartu neporazí každý. Byla 
tam pro mančaft i nějaká prémie. Ta-
kové chvíle si člověk musí užít. Za de-
set let si nevzpomenu na to, že někdo 
špatně přihrál, ale právě na tohle. Kvůli 
tomu člověk fotbal dělá. Obdivuju indi-
viduální sportovce. Vyhrají a jsou sami. 
Největší radost je, když jde celá banda 
slavit. To mě na fotbale vždycky obrov-
sky bavilo. Když se dá gól, seběhne se 
celý mančaft, adrenalin, euforie, bomba!
 Co jste hráčům řekl po vydařeném 

podzimu?

Ať si to užijí, slaví, baví se o tom, 
do konce roku mají jedinečnou šanci. 
Pak přijde zima, druhá realita. Upletli 
jsme si na sebe bič, musíme podzim 
minimálně potvrdit.
 Jste druzí ve třetí lize, kde se to 

může zastavit?
(Směje se) To nevím, třeba nechytne-
me začátek jara a všechno bude pryč. 
Ale věříme, že to udržíme na téhle 
úrovni. Předseda Neuberg je šťastný 
a nadšený, tohle nikdo nečekal. Těší 
mě, že se dá uspět i bez toho, aniž by-
chom byli farmou, kterých je ve třetí 
lize spousta. Taky jsme jednali o farmě 
s Mladou Boleslaví, ale v klubu jsme 
se shodli, že chceme být svými pány. 
Myslím, že jsou tady farmy špatně po-
chopené. Bral bych, že mi někdo pošle 
hráče, kteří se mnou trénují. Aby se 
z farem stávala béčka, že vám v sobotu 
zavolají, kdo přijde v neděli, to se mi 
nelíbí. Jsem rád, že jsme do toho nešli.
 Máte za sebou parádní podzim. 

Plánoval jste 25 bodů, máte jich 
o deset víc. Co vy na to?
Vybouchli jsme jen doma s Převýšo-
vem, prohráli jsme 0:4, to byla taková 
facka. Jinak byl podzim povedený, 
35 bodů je famózních, jsme nadšení. 
Po Letním ligovém poháru jsem byl 
z mužstva zklamaný, měl jsem obavy, 
co se bude dít. Nakonec se to otočilo.
Zdá se, že když to vypadá špatně, 
dokážete pořádně zabrat. Stejně jako 
v postupové sezoně, kdy už jste se 
smiřovali s bojem o záchranu...
 Občas to říkám v kabině: Když je 

český člověk nejvíc v pr...., tak nej-
víc zabejčí. To platí.

 „když Se NĚkde řeklO vltavíN, tak Se NÁS Ptali, z JakÉHO                  
 JSMe MĚSta. tO už NeNí. klub Se CelkOvĚ POSuNul dÁl.   
  JSMe HNed za týMy v PRvNí a dRuHÉ lize. tO POtĚší.“ 

Vyhlíží kouč Loko Vltavín účast ve druhé 
lize?
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Co řadíte výš? Postup z divize po tra-
gickém začátku, nebo tenhle půlrok?
V současné chvíli stavím výš tohle, 
beru to jako posun v naší práci. Dřív 
jsme tady měli divizní hráče, teď jich 
je tady převážná většina, která by se 
klidně prosadila ve druhé lize. To mi 
přijde jako obrovský posun.
 Takže by k vám měli chodit mla-

dí hráči, které vychováte pro větší 
fotbal?
Zdá se mi, že naši generaci bavil fot-
bal víc. Možná je to tím, že dnešní 
kluky odmala všichni rvou na fotbal, 
nemají pohybovou průpravu z jiných 
sportů. Pak mi přijde na trénink osm-
náctiletý kluk, dám mu švihadlo a on 
se skoro oběsí. Fotbalisti se musejí 
umět hýbat, jen na fotbale se to nena-
učí. Zavedl bych kursy, kde by se dě-
laly všechny sporty, aby se malí kluci 
nespecializovali jen na fotbal. Přijde 
kluk z dorostu renomovaného klubu 
a neumí ani kotoul. To se pak bojíte, 
že si zlomí ruce.
 Pojďme zpátky k Vltavínu: láká 

vás hodně vyhrát třetí ligu?
Je to výzva, ale síla soupeřů je vel-
ká. My jsme před sezonou nic ne-
vyhlašovali, teď už s námi ostatní 
asi počítají, může se stát, že budeme 
někde dobývat, naše pozice se trochu 
změní.
 Sám jste řekl, že máte kádr 

na první místo...
Ale není to jen o jedenácti lidech. 

Když vystřídám, vždycky jde na hři-
ště adekvátní náhrada. Bylo to tak v té 
postupové sezoně, stejné je to teď. 
Hráči jsou pořád v napětí, jestli budou 
hrát. Za to mě asi nemají moc rádi. Po-
kud by zůstalo jedenáct lidí, kteří mají 
odehráno nejvíc minut, ale odešlo by 
pět náhradníků, tak budeme strašně 
oslabení. Nemůžete stavět jen na je-
denácti lidech. I trénink pak vypadá 
jinak. Dvacet frajerů se rve o sestavu, 
to posouvá mužstvo dál.
 Trochu jsme zamluvili to první 

místo a teoretickou možnost posunu 
do druhé ligy.
To není otázka pro mě. Můžu chtít tře-
tí ligu vyhrát, ale co by se dělo dál, 
to by byla otázka na vedení. Líbilo by 
se mi být první, ale stejně je na tom 
dalších pět mužstev. Pokud udržíme 
tým pohromadě, tak nebudu alibista 
a řeknu, že se o první místo můžeme 
pokusit. Ale podívejte se na Krč. Ta 
postoupila do druhé ligy, neměla zá-
zemí a kde je dneska? Hraje I. A třídu. 
Nechceme vyletět a zmizet.
 Ale vaši kvalitu oceňují i soupeři. 

Trenér Horních Měcholup Jindřich 
Trpišovský se po vašem vzájemném 
zápase, který jste vyhráli 4:0, vyjá-
dřil, že není ostuda u vás prohrát, 
protože Vltavín bere jako druholi-
gový tým. Jak se tohle poslouchá?
To opravdu řekl? Tak teď mám husí 
kůži, to mě hrozně těší! Asi jsme 
na dobré cestě. (usmívá se)

INZERCE

 Radek kRONĎÁk 

Narozen: 14. listopadu 1970 (42 let)  Hráčská kariéra: Junior Praha, 
Motorlet, Bohemians 1905, RH Sušice, RH České Budějovice, Motorlet, 
Brandýs nad Labem, Blšany, Turnov, Teplice, Česká Lípa, Admira, Loko 
Vltavín  Největší hráčské úspěchy: 20 ligových startů za Teplice v se-
zoně 1996/1997. „Šel jsem za tím jako blázen, jako kluk jsem si řekl, že 
chci hrát ligu, a podařilo se mi to, i když bych byl radši, kdyby těch startů 
bylo víc.“  Trenérská kariéra: Loko Vltavín (od roku 2003)  Trenérské 
úspěchy: postup do ČFL (2009), výhra 2:1 nad Spartou (2011)

 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

ROzHOdčí JaROSlav StuMPf v PRavidelNÉM dOtazNíku

teXt: LuKÁš vrKoČ  fOtO: pAveL JIříK sT.
Jaroslav Stumpf si pískáním prodloužil 
fotbalový život.

Zpočátku se mu „pod palbu“ ne-
chtělo, ale nakonec ING. JARO-
SLAV STUMPF svolil. A jak už 
hlásá titulek, dal k dobrému i je-
den zajímavý trapas, který se ov-
šem nestal přímo jemu.

 Co vás vedlo k tomu stát se roz-
hodčím a proč to vlastně děláte?
Po několika operacích kolen, kdy už 
jsem věděl, že se fotbalem nebudu 
živit jako hráč, jsem začal přemýš-
let, jak si prodloužit fotbalový život. 
A poprvé mě napadla myšlenka zku-
sit kariéru rozhodčího. Začátky byly 
hodně těžké, protože jsem zrovna 
nebyl nejhodnější hráč a někteří noví 
kolegové z řad rozhodčích mi to dali 
pěkně znát.

 Jaké bylo vaše první utkání v roli 
rozhodčího a jak se vám povedlo? 
A naopak, které se vám nepovedlo?
První utkání jsem pískal mladší do-
rost na hřišti Kačerova na škváře. 
Myslel jsem si, jak to bude jednodu-
ché, ale měl jsem s utkáním hodně co 
dělat. Až tam jsem zjistil, jak je těžké 
být tím, kdo utkání řídí. Na začátku 
dráhy rozhodčího určitě některé zá-

pasy nebyly podle mých představ 
ani představ delegátů, spíš jsem hrál 
s hráči fotbal, než pískal.

 Stal se vám na hřišti někdy něja-
ký trapas?

V každém zápase se snažím, aby se 
mi nestávaly. Asi největší trapas byl, 
když jsem se podíval na asistenta, 
jestli náhodou nebyl ofsajd, a asis-
tent si jen tak odskočil za zábradlí 
na malou.

 Co říká vaše rodina na to, že jste 
rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas sprostě nadávají?
Rodiče ani manželka to na začátku 
nechápali, ale je to součástí této čin-
nosti, beru to jako daň být rozhod-
čím.

 Který z hráčů, jež jste pískal, je 
(nebo byl) největším gentlemanem?
Určitě mezi největší gentlemany patří 
pan Drobný z Třeboradic a pan No-
vák z Královic.

 Kde mají nejlepší zázemí – od hři-
ště až po kantýnu?
Takových hřišť je v Praze víc, třeba 
namátkou Zličín nebo Háje.

 Čím se živíte a jaké máte vzdělá-
ní?
Pracuji ve Stavební spořitelně České 
spořitelny a mám na starosti financo-
vání právnických osob.

 Co jste si naposledy koupil za vý-
dělek v pozici rozhodčího?
Částky v přeboru nejsou tak vysoké, 
abych si z nich něco pořídil, většinou 
padnou na běžné výdaje.

Ukázat kartu? Spíš výjimečná záležitost 
(viz téma na str. 8–9)!

 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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O HvĚzdĚ, kaNONýROvi, MÁGOvi v bRÁNĚ, PřeStřelCe  
i NeúNavNÉM ROzHOdčíM

PROSiNeC 20128

Téma

teXt: rADIm TrusINA  fOtO: oNDřeJ hANuš, pAveL sLAvíČeK, pAveL JIříK sT. Hvězda: Jiří Novák

Spoustu překvapení a nových tváří 
přinesla podzimní část Pražská tep-
lárenská přeboru. I díky nečekaným 
výsledkům je soutěž atraktivní. Nic 
není předem nalajnované. Pražský 
fotbalový speciál vybral ze všech udá-
lostí první poloviny sezony 5 NEJ…

 NeJvĚtší HvĚzda POdziMu:   
 Jiří NOvÁk 
Dostal 11 nominací na nejlepšího hráče 
zápasu – Jiří Novák z Královic se díky 
tomu stal přeborovou hvězdou podzi-
mu. Zkušený 34letý záložník, který si 
zahrál i ligu za Jablonec, navíc nevy-
nechal jedinou minutu, dal tři branky 
a výrazně se podílel na druhém místě 
Královic. V závěru přitom nastupo-
val kvůli bolestem v koleně pod práš-
ky. „Bez několika brufenů bych nebyl 
schopný hrát, manželka se mi po zá-
pasech smála, že chodím jako starý 
děda,“ přiznal Novák. „Že jsem se stal 
hvězdou podzimu, to je velká odměna 
za čas, který fotbalu dávám. Ale bez 
spoluhráčů bych nic nevyhrál. Větší ra-
dost bych měl ovšem z toho, kdybychom 
byli první...“
Po každém přeborovém zápase volí 
trenéři nejlepšího hráče svého týmu, 
jednoho fotbalistu určí i redaktor webu 
www.fotbalpraha.cz. Maximálně tak 
může mít hráč 30 nominací za půl sezo-

ny. Novák jich nasbíral 11. „Trenérovi 
se asi líbilo, že jsem mu v týdnu nosil 
poctivě kužely, tak mě pak za odměnu 
volil nejlepším hráčem,“ vtipkuje No-
vák. „Je příjemné něco vyhrát, ať je to 
cokoliv.“
Ještě v minulé sezoně vedl Královice 
jako hrající kouč. Na podzim velení 
převzalo duo Jan Hegedüs – Jiří Plánič-
ka. „Hrozně se mi ulevilo. Když máte 
připravovat tréninky, vést je, ještě sám 
trénovat, je to těžké. Kluci mě znají, 
jsem náročný na sebe i na ně,“ vyprá-
ví Novák. „Příklad je Eda Formáček. 
To je hráč, který by měl být minimálně 
ve druhé lize, kdyby dělal všechno tak, 
jak by dělat měl. Pochopil jsem, že to 
dělat nebude. Jako trenér jsem se s tím 
nedokázal sžít, štvalo mě to a mrzelo. 
Teď ho beru jako spoluhráče a neřeším 
to,“ popisuje Novák.
Teď se může soustředit pouze na své 
výkony, což se pozitivně projevilo. 
„Nemusím řešit, koho postavím, koho 
ne. Fakt úleva. Trénovat bych jednou 
chtěl, ale ideálnější varianta bude, když 
v tom týmu nebudu hrát,“ má jasno.

 NeJlePší StřeleC: 
 Pavel MRÁz 
Na začátku sezony tvrdil, že mu bude 
stačit, když dá 10 gólů za celý rok. 
Jenže tenhle plán Pavel Mráz z Bohe-

mians Praha B překročil už v polovi-
ně Pražská teplárenská přeboru. Jeden 
z jeho nejstarších hráčů, 44letý útočník 
s přezdívkou „Mrazík“, vede se 12 zá-
sahy tabulku střelců! „Sám jsem z toho 
překvapený. Je to hrozně příjemné, 
hlavně v mých letech. Říkám si, že těm 
mladým ještě něco ukážu,“ směje se 
Mráz. „Kdybych se už do konce sezony 
neměl trefit, tak to bude hezké. A jest-
li přidám ještě pár gólů, bude to ještě 
hezčí.“
Mráz hrál fotbal profesionálně v Ra-
kousku, Nizozemsku nebo na Maltě. 
V posledních letech přímo na hřišti pře-
dává zkušenosti výrazně mladším spo-
luhráčům. Při pohledu na zápis o utkání 
si neznalí soupeři říkají, že proti nim 
nastupuje nějaký stařík, ale na trávníku 
je dokáže Mráz přesvědčit, že věk ne-
hraje žádnou roli (když to máte v noze). 
Už toho sice tolik nenaběhá, ale své 
šance proměňuje s neskutečnou leh-
kostí. „Mám nějaké zkušenosti z celé 
kariéry, bylo by špatné, kdybych je teď 
neprodal,“ přemítá. „Říkám ostatním: 
Nedá se nic dělat, musíte běhat, hrát to 
na starého kořena a počítat si asisten-
ce. Smějí se tomu, ale prý mám prav-
du,“ přechází do lehčího tónu Mráz.
V souvislosti s ním dokonce padla i va-
rianta, jestli by nemohl na pár minut 
v závěrech zápasů vypomoct druholi-

govému áčku Bohemians Praha. „Dě-
lali jsme si z toho v klubu srandu, něco 
padlo i od trenérů. Druhá liga je ale 
na mě hrozně rychlá,“ hodnotí nejprve 
Mráz, jenže pak doplní. „Na dvacet mi-
nut bych si pořád věřil. Ale za bránou 
by pro jistotu musela být nachystaná 
sanitka a kyslíkové bomby, kdyby to se 
mnou náhodou šlehlo.“

 NeJvíC vyCHytaNýCH Nul:  
 PetR MiCHal 
Nastoupil ve 14 zápasech a devětkrát 
odcházel nepřekonaný! Brankář Petr 
Michal z Vršovic byl jedním z klíčo-
vých faktorů, který dovedl nováčka 
soutěže na první místo v polovině Praž-
ská teplárenská přeboru. „Moc toho 
na mě nešlo. Moje nuly jsou spíš vizit-
kou kluků, co hráli přede mnou. Vezl 
jsem se s výbornou prací celé obrany,“ 
říká skromně 31letý Michal. „Kdyby 
toho na mě pustili víc, těch nul by určitě 
nebylo tolik.“
V obranné fázi pracovaly Vršovice 
opravdu perfektně. Jen posuďte: tým 
inkasoval pouze šest gólů, tři padly 
z penalty, jeden byl vlastní... „I tahle 
statistika o něčem svědčí. Perfektní půl-
rok, nic takového jsem ještě nezažil,“ 
raduje se Michal. „Samozřejmě jsem 
něco chytil, ale celý tým dozadu skvěle 
řídí Honza Šimr. Všichni hráli zodpo-
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vědně. Věřili jsme, že gól nedostaneme 
a nějaký dáme,“ popisuje taktiku.
Vršovice tak dokonale šokovaly celou 
Prahu. Čekalo se od nich cokoliv, jen ne 
to, že budou v polovině soutěže vést ta-
bulku. „I já jsem čekal, že budeme hrát 
o záchranu,“ povídá upřímně Michal, 
který se na Prahu 10 přesunul z divizní 
Admiry, odkud se zná s trenérem Karlem 
Jeřábkem. „V létě jsem chtěl skončit 
s fotbalem, ale trenér mi zavolal, že mě 
chce. Nechal jsem se překecat a nelitu-
ju,“ usmívá se.
Jenže to vypadá, že další čistá konta už 
Michal nepřidá. Na jaře nejspíš chytat 
nebude. „Řekl jsem trenérovi, že kdyby 
našel někoho do brány, ať ho neváhá 
vzít,“ překvapuje Michal. „Čekáme prv-
ní přírůstek do rodiny, je hodně práce. 
Na fotbal nezbývá moc času. Teď jsem 
rozhodnutý, že dál chytat nebudu. Ale 
třeba se v březnu objevím na tréninku... 
Jsme domluvení, že pokud někde budu 
chytat, tak ve Vršovicích.“

 NeJvĚtší POčet GÓlů 
 v zÁPaSe:  
 bílÁ HORa – bOHeMiaNS 
 PRaHa b 
Gólový rekord podzimu padl 7. října 
v zápase Bílá Hora – Bohemians Praha 
B. Hosté na půdě nováčka Pražská tep-
lárenská přeboru vyhráli 10:1! V zápase 

byl hodně vidět exligista Zdeněk Šen-
keřík. Borec, který si zahrál se Slavií 
i Ligu mistrů, dal čtyři góly. „A na zby-
tek nahrál, vypracoval je. To jsme někde 
jinde,“ hodnotí zpětně debakl Jaroslav 
Kuchař, trenér Bílé Hory. „Pokud se 
béčka v přeboru posílí, jako to bylo v to-
mhle případě, nedá se jim konkurovat. 
Většina našeho mančaftu se ještě týden 
před soutěží chystala na to, že bude hrát 
druhou třídu.“
Bílé Hoře se týden před soutěží kvůli 
neshodám uvnitř klubu kompletně roz-
padlo mužstvo, které vyhrálo I. A třídu. 
Narychlo složený tým šel na začátku 
od porážky k porážce. I když se ve dru-
hé polovině podzimu výrazně zlepšil, 
vybojoval pouze čtyři body a je posled-
ní. „Několik zápasů jsme prohráli těsně 
o gól. Před sezonou bych čtyři bod bral, 
teď je neberu. Byl bych spokojený s de-
seti,“ říká Kuchař.
Jeho tým inkasoval 49x, což je nejvíc ze 
všech přeborových mužstev. A domácí 
debakl s Bohemians Praha tomu výraz-
ně pomohl. „Pro nás byly důležité úplně 
jiné zápasy. V béčkách jsou kluci, kteří 
se chtějí živit fotbalem, chtějí být vidět, 
to se nedá srovnávat. My jsme par-
ta, která se chce bavit fotbalem. Kluci 
z toho výsledku nebyli špatní, nic se ne-
stalo, jelo se normálně dál,“ tvrdí Ku-
chař. Bílá Hora je před jarními odvetami 

největším adeptem sestupu. Pokud se ze 
dna divizní tabulky nevyhrabe Přední 
Kopanina, budou z pražského přeboru 
padat dva týmy. V takovém případě teď 
chybí Bílé Hoře k záchraně 12 bodů. 
„Jdu do jara s tím, že rozhodně nese-
stupujeme. Uděláme pro to všechno,“ 
slibuje Kuchař.

 NeJvytížeNĚJší ROzHOdčí:  
 PatRik tOMšů 
Ze všech rozhodčích v Pražská tepláren-
ská přeboru řídil nejvíc utkání: Patrik 
Tomšů byl na podzim devětkrát nomi-
nován jako hlavní sudí, dvanáctkrát 
asistoval na lajně. V tomhle nemá kon-
kurenci. „To je pro mě nová informace, 
protože ve svých téměř čtyřiceti letech 
nemám ambice sledovat statistiky a po-
rovnávat je,“ reagoval Tomšů. „Těší mě, 
že jsem to zvládl fyzicky, nemusel jsem 
se omlouvat ze zápasů a všechno odpís-
kal podle plánu. Víc než těch 21 zápasů 
se ale asi zvládnout nedá.“
Podle šéfa komise rozhodčích Jiřího 
Ulricha patří Tomšů k nejlepším arbi-
trům, kterými nejvyšší pražská soutěž 
momentálně disponuje, proto taková 
důvěra... „Aby mohl být takhle často 
nasazovaný, musí mít dobrou výkon-
nost, ale roli hraje také to, že je ochotný 
se věnovat fotbalu, neodmítá zápasy. 
Pískání je pro něj potěšení. Pro mě je 

radost takového člověka obsazovat. Ur-
čitě patří mezi nejlepší pětku v přeboru. 
A taky mezi nejspolehlivější rozhodčí,“ 
chválí Ulrich.
Nejtěžším byl pro Tomšů duel Libuš – 
Vršovice, ve kterém udělil čtyři červené 
karty a nařídil dvě penalty. Tresty „roz-
dělil“ napůl mezi oba celky. „Tohle bylo 
hodně těžké utkání. Oba kluby měly mi-
mořádné nasazení, ale hrálo se korektně. 
Vyloučení byla za dvě žluté karty, nebyly 
tam žádné hrubosti,“ říká Tomšů. „Li-
buš vedla 2:0 a prohrála 2:3. Výborný 
zápas. Myslím, že se povedl i mně.“
Statistiky rozhodčích ovšem ukazují 
i další zajímavost: Tomšů rozdal jako 
hlavní rozhodčí v devíti zápasech 51 
žlutých karet. Pro srovnání – Jaroslav 
Stumpf za stejný počet zápasů tasil žlu-
tou jen 21krát. „S Jardou Stumpfem se 
nemůže nikdo rovnat, ten má u hráčů 
obrovský respekt, taky má radši tvrdší 
fotbal, dá jednu kartu za dva zápasy. Je 
to profík. Několikrát jsem mu mával a je 
radost se na něj dívat,“ chválí Tomšů 
kolegu.
Sám je úzkostlivější, což přiznává. 
„Jsem opatrnější. Dlouhou dobu pískám 
i futsal, takže jsem háklivější na některé 
zákroky. Nenechám zápas dojít do ex-
trémních situací, takže možná dávám 
kartu v případech, kdy některý z kolegů 
ještě zvolí domluvu.“

Rozhodčí Patrik TomšůNa kolenou se ocitali hráči Bílé Hory 
zejména v úvodu soutěže.

Mág v brance: Petr MichalKanonýr: Pavel Mráz
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Hráči Vyšehradu se ženou za postupem, 
ovšem stojí jim v cestě Meteor...

Pražské kluby ovládají divizi! Při 
pohledu na tabulku skupiny B to 
vypadá spíš na mistrovství Prahy:  
1. Meteor 36 bodů, 2. Vyšehrad 32,  
3. Motorlet 30. O postup do třetí 
ligy se hodlá prát také Admira, kte-
rá vede skupinu A s 33 body. Tohle 
vypadá z hlediska pražského fotba-
lového fanouška na hodně zajímavé 
jaro...

 MeteOR: O třetí liGu 
 S MateřSkOu škOlkOu 
Nejlepší ze všech je libeňský Meteor. 
Ten za celý podzim prohrál jen derby 
s Motorletem (0:1). „Už před sezonou 
jsem tvrdil, že budeme s Vyšehradem 
a Motorletem nahoře. Myslel jsem si, 
že patříme do první čtyřky,“ tvrdí Josef 
Pleticha, kouč Meteoru. „První místo 
nás těší, užíváme si ho, ale důležité 
bude, abychom na něm byli i po tři-
cátém kole. To je teď náš jasný cíl,“ 
neskrývá.
Když má Pleticha vypíchnout, proč by 
se měl do vyšší soutěže posunout právě 
jeho tým, jen se usměje. „Vy mi teda 
dáváte! Výš bychom měli jít proto, že 
hrajeme atraktivní fotbal. Taky máme 
v týmu mladé kluky, ročníky 90 až 93, 
takže je na naší straně budoucnost,“ 
myslí si.
Jenže na jaře může v důležitých bo-
jích rozhodovat i zkušenost. „Ale tu 

my máme taky. Je tu Martin Daňhel 
v obraně, který si tam ty děti řídí. V úto-
ku je Honza Fíček. I když měl zdravotní 
lapálie, dal na podzim jedenáct gólů. 
To je neuvěřitelné. Jsou to takoví dva 
naši učitelé a zbytek je mateřská škol-
ka,“ směje se Pleticha.
Lídr divizní skupiny B nebude hrát 
zimní turnaj, který tradičně libeňský 
klub pořádal. Mění se totiž jeho umělá 

tráva a navíc se týmu osvědčila letní 
příprava, kdy hrál proti celkům z vyšší 
soutěže. „Zahrajeme si proti Spartě B, 
Admiře, Králově Dvoru nebo Kunicím. 
Moc nám to pomohlo, na výsledcích 
to bylo vidět. Teď už bychom chtěli 
některý z těch zápasů vyhrát,“ přeje si 
Pleticha. „Je jasné, že když jsme první, 
tak kluci dostanou víc do těla, abychom 
byli na jaře zase lepší.“

Na jaře se budou muset hráči Meteoru 
vyrovnat s vyšším tlakem. Ten se bude 
při zápasech venku ještě stupňovat, fa-
noušci soupeřů mají obvykle na týmy 
z hlavního města „pifku“. A touha 
porazit lídra tabulky je dvojnásobná. 
„Tohle je pro mě zklamání, chování 
fanoušků mě v určitém směru děsí. 
Vyjedeme patnáct kilometrů za Prahu 
a nadávají nám do... Pražáků. Nejde 
o hráče soupeře, jde o fanoušky,“ říká 
Pleticha, podle něhož půjde do druhé 
půlky soutěže jeho celek jako favo-
rit. „Kvalitou je nejvýš asi Vyšehrad, 
bodově my. Rozhodovat bude každý 
zápas. Kluci chodí do školy, do prá-
ce, není tu regenerace jako ve vyšších 
soutěžích, takže zranění budou hodně 
rozhodovat, ale my věříme, že se při-
pravíme dobře a na jaře to zvládne-
me,“ dodává Pleticha.

 vyšeHRad Je CHvÁleNý, 
 ale NeSPOkOJeNý 
Útok z druhého místa chystá na jaro 
Vyšehrad, který je okolím hodně chvá-
lený. Řada klubů by z takového po-
stavení v tabulce skákala nadšením, 
na Vyšehradě ale spokojenost rozhodně 
není. „Jsem naštvaný. Mělo to být lep-
ší, ztratili jsme dost bodů, o které jsme 
přijít neměli,“ poznamenal šéf klubu 
a trenér vyšehradského áčka Jaroslav 
Klíma.

... i další srdnatí protivníci.

PRaHa vÁlCuJe divizi!
O POStuP dO třetí liGy budOu Na Jaře uSilOvat čtyři 
PRažSkÉ kluby: adMiRa, MeteOR, vyšeHRad a MOtORlet

teXt: reNé mAChÁLeK  fOtO: pAveL JIříK sT., oNDřeJ hANuš



Admira zatím přeskakuje překážky  
ve skupině A s přehledem. Na Meteoru je po podzimu veselo!

Motorlet vítězí zejména doma.

Nejvíc ho namíchla porážka v Souši 
1:5. „Pak tam byly dvě domácí bez-
brankové remízy s Neratovicemi a Vi-
lémovem. To byly zápasy, kdy jsme měli 
dát pět šest gólů, a místo toho jsme 
úplně nesmyslně ztratili,“ pojmenoval 
bolavé místo podzimu Klíma.
Jeho tým navíc nezvládl obě pražská 
derby. Prohrál na Motorletu i Meteoru. 
„Tam jsme dostali gól snad z jediné 
střely na branku. Jinak jsme soupe-
ře fotbalově přehráli, jen jsme nebyli 
schopní dát branku. Mrzí mě i ztráta 
s Motorletem,“ doplnil Klíma.
Přesto je Vyšehrad pasován konkurenty 
za největšího favorita na postup. Klíma 
tuto roli ale odmítá. „S tím nesouhla-
sím. To jsou jen takové řeči. Kdyby byl 
největší favorit Vyšehrad, tak by teď 
byl na prvním místě tabulky, a to není. 
Pro mě je favorit Meteor, když vede 
o čtyři body,“ má jasno. „Meteor je za-
rputilý, Motorlet fotbalový. Všichni tři 
jsme sezonu dobře rozjeli a už na tom 
vršku zůstali. Možná se tam nahoru do-
stanou ještě Úvaly. Ty se mi moc líbily, 
ale mají docela velkou ztrátu. Devět 
bodů na prvního je dost.“
Podle Klímy se z postupu budou radovat 
dva pražské týmy. Jeden z áčka, jeden 
z béčka. „Myslím, že to tak bude na de-
vadesát procent, je to tak rozehrané,“ 
prohlásil Klíma, jehož celek je nejpro-
duktivnějším ze všech 80 divizních klu-

bů v České republice. „Šancí bylo dale-
ko víc, střelecky to mělo být ještě lepší.“

 PROblÉM MOtORletu: 
 zÁPaSy veNku
Třetím do party je ve skupině B Mo-
torlet. Nenápadný tým trenéra Salema 
Hebousseho číhá v závětří na svou šan-
ci. Nebýt nepovedeného závěru podzi-
mu, kdy ze tří kol vytěžil jen dva body, 
mohl být v tabulce výš. „Největším 
favoritem je pro mě Vyšehrad. Na jeho 
straně je zkušenost a taky ta jeho uměl-
ka bude hrát svoje,“ prorokuje kouč 
týmu z Jinonic.
Neodepisuje ale ani Meteor, to je pro 
něj kandidát postupu číslo dvě. „Jsou 
dobře trénovaní, mají výborně sladěný 
tým. Vzadu to diriguje Daňhel, vepředu 
mají Fíčka. Pokud se jim nezraní, tak 
budou dál takhle vysoko. Je neuvěřitel-
né, co Fíček dokáže,“ skládá poklonu 
konkurentovi. „V poháru vyhráli nad 
druholigovou Bohemkou a nebyla to 
náhoda. To o nějaké síle svědčí.“
Motorlet v jeho žebříčku favoritů figu-
ruje s otazníkem. Proč? „Doma jsme 
schopní vyhrát nad jakýmkoliv sou-
peřem. Ale venku nám to falíruje. To 
mě štve,“ říká Hebousse, jenž rovněž 
tipuje postup dvou pražských týmů. 
„Za sebe říkám, že pokud by chtěl Mo-
torlet do třetí ligy, potřeboval by získat 
dva zkušené hráče.“

 adMiRa: dO třetí liGy 
 PatříMe 
Praha vládne i ve skupině A. V ní se 
přes zimu bude pohledem na tabulku 
kochat Admira, která vede o dva body 
před Štěchovicemi. „Šel jsem do am-
biciózního klubu, kádr se vhodně do-
plnil, takže jsme chtěli hrát na špičce 
tabulky. Jsem rád, že se to povedlo,“ 
usmívá se při hodnocení první po-
loviny sezony Jiří Tesař, kouč týmu 
z Kobylis.
I když je jeho mužstvo první, o roli 
favorita mluví opatrně. „Stačí třikrát 
remizovat nebo prohrát a je po favori-
tovi,“ říká Tesař. „Mrzí mě tři domácí 
remízy. I když jsme s kvalitními sou-
peři měli třeba herně navrch, vyhrát 
jsme nedokázali,“ posteskl si.
Rozmrzelý je i ze dvou porážek. Jeho 
tým padl 2:4 na půdě třetích Roky-
can, pak taky v Chrástu. Tam dokonce 
Admira padla 0:4. „To se nám hodně 
nepovedlo, výkon byl špatný. Na dru-
hou stranu nás to nastartovalo a my 
vyhráli sedm z posledních osmi zápa-
sů,“ konstatoval kouč.
Jedinou ztrátou byla domácí plichta 
v dohrávce se Štěchovicemi. To byla 
bitva o první místo. Skončila 0:0. 
„Štěchovice tvrdí, že chtějí výš. Tak 
to asi neříkají pro nic za nic. Počí-
táme, že nahoře budou i Rokycany 
a právě Chrást. To je pro mě takový 

černý kůň,“ hledá aspiranty postupu 
Tesař.
Stejně jako kolegové v divizní sku-
pině B vysledoval, že se na jeho tým 
chtějí soupeři vytáhnout, fanoušci 
protivníků jeho tým nešetří. „Ale že 
by to někde bylo extrémně negativní, 
to tedy ne. Nikde nás neuráželi.“
Tesař doufal, že bude jeho tým nahoře, 
ale také očekával, že ve skupině B bu-
dou zářit další pražské kluby. „Mož-
ná je to trochu kuriozita, ale tyhle tři 
týmy hrávají pravidelně dobře, drží 
se tam a není to pro mě překvapení. 
Asi je taky trochu vidět, že přišlo hod-
ně týmů z přeboru. Ale pražské kluby 
bez ohledu na to kvalitu mají,“ tvrdí 
Tesař, který se může těšit na přímou 
konfrontaci. „S Vyšehradem hrajeme 
na jejich turnaji, s Meteorem máme 
v zimě v plánu přátelák. Tak nás asi 
mine jen Motorlet,“ popisuje Tesař, 
který by si přál postup dvou pražských 
týmů. Třeba Meteoru, který patří 
k velkým rivalům jeho klubu. „Tahle 
utkání mají náboj, byli bychom ve třetí 
lize tři kluby, které k sobě mají blízko, 
tedy spolu s Loko Vltavínem. Bylo by 
to zajímavé z pohledu fanoušků a ještě 
by kluby ušetřily za cestování,“ láká 
myšlenka na třetí ligu Tesaře.
Podle něj do ní Admira patří. „Klub 
takových tradic, s takovým zázemím, 
by si třetí ligu zasloužil…“
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HiStORie

kaPitOly z HiStORie PRažSkÉHO fOtbalOvÉHO Svazu

teXt: mILosLAv JeNšíK  fOtO: ArChIv AuTorA

Na jaře 1958 naši porazili úřadující  
mistry světa ze SRN 3:2. Útočník  
v dresu se lvíčkem je bratislavský  
Anton Moravčík. Hrálo se - hádejte 
kde? Ano, je to „starý“ Strahov.

Třetí zářijová neděle roku 1927 za-
psala do reprezentační historie vý-
hru 2:1 nad Rakušany – a také zcela 
výjimečné místo utkání. Hrálo se 
na Strahově, ne ovšem na sportov-
ním stadionu, ten ještě neexistoval 
ani v plánech, ale na sletišti!

Sešlo se 25 000 diváků, rekord, kte-
rý padl až po dalších dvou letech 
na Spartě. Důvodem k jednorázové 
změně nebyla kapacita hlediště; zápas 
se stal zlatým hřebem všesportovní 
manifestace. 
V listopadovém čísle jsme si připo-
mněli, že výhradní právo na pořádání 
mezistátních zápasů na domácí půdě 
si Praha podržela až do podzimu 1948. 
Co se dnes projít stadiony, na kterých 
národní mužstvo v metropoli hrávalo 
a hrává? Od reprezentačních premiér 
se proměnily k nepoznání; sparťan-
ský prošel několika generálními re-
konstrukcemi a slávistický se kromě 
takových změn dokonce přestěhoval 
na druhý konec města!
Až do roku 1935 patřil pražský mo-
nopol pouze Letné. Vrch měla Spar-
ta. Její velký rival dostal svou první 
příležitost ke státnímu svátku roku 
1923; 28. října jsme na Slavii remi-
zovali s Jugoslávií 4:4. I v následují-
cích čtyřech letech asociace pokaždé 
pamatovala na červenobílé jedním 

podzimním termínem, později se tam 
v téže roční době hrálo ještě v letech 
1929 a 1934. (Bylo jen dílem náhody, 
že ze sedmi zápasů pětkrát s bratry 
Slovany od Jadranu?) Dál jako když 
utne až do roku 1967, kdy na Spartě 
probíhala generální rekonstrukce; to 
už ale Slavia dávno sídlila v Edenu. 
A tak si Španělé a po nich Irové zako-
pali ve Vršovicích.

 když Na SPaRtĚ HOřelO… 
Ve dvacátých letech borci mužstva, 
útočícího na branku blíže k pláni vi-
děli přes nízký ochoz k stání přímo 
z trávníku svatovítské věže. Na prahu 
roku 1934 vedení klubu rozhodlo, že 
stará dřevěná tribuna z roku 1921 do-
stane nový kabát a zbytek hlediště se 
zvedne do výšky. Přestavba šla jako 
po drátkách, ale 10. dubna propukl 
na tribuně požár (snad od vadného 
komína restaurace, podle jiné verze 
následkem krátkého spojení) a tribuna 
lehla popelem.
Ještě k tomu byli na 16. květen ke ge-
nerálce našeho týmu před světovým 
šampionátem v Itálii pozváni Angli-
čané! Účast přislíbil i tehdejší ministr 
zahraničí, příští prezident republiky 
Edvard Beneš. Co teď? Zájem byl ob-
rovský, mohl mu dostát jen sparťan-
ský stadion. Tesaři nahonem zboucha-
li provizorní nekrytou tribunku a levá 

strana útoku Nejedlý – Puč zařídila 
výhru 2:1. Na spáleništi pak vyrostla 
impozantní betonová tribuna, která je 
i po dvou dalších generálních rekon-
strukcích dodnes součástí hlediště.
Svatostánek rudých postupně získal 
podobu, která na špičkových utkáních 
umožnila pětačtyřicetitisícovou ná-
vštěvu. Dalšími výškovými dominan-
tami hlediště byly vedle betonového 
klenotu dvě nekryté tribuny: v levém 
„zadním“ rohu členská a po úhlopříč-
ce hrací plochy nad rohovým prapor-
kem u tramvaje dětská. I malí kluci 
odtamtud báječně viděli; z bezpočtu 
vlastních zkušeností to může potvrdit 
i autor těchto řádků. Diváci s kaska-
dérskými sklony sedávali na horní 
římse míst k stání naproti hlavní tribu-
ně, víc než deset metrů nad úrovní uli-
ce. Kupodivu se odtamtud snad nikdy 
nikdo nezřítil.

 … a když HOřelO Na Slavii 
 To bylo za květnového povstání 
v roce 1945. Esesáci nemohli dobýt 
barikádu u ministerstva vnitra, a tak si 
vylili vztek. Slávisté vypálené hlediště 
obnovovali tři roky. A jen dílo dokon-
čili, dostali příkaz zmizet z Letné, aby 
nebránili „estetickému“ vyznění ob-
ludného Stalinova pomníku. Vydržel 
tam jen pár let…
Sešívaní vyhnanci rozmontovali svou 

pýchu, novou dřevěnou hlavní tribunu, 
a přenesli ji do Edenu. Hrála se před 
ní i obě zmíněná mezistátní utkání 
a sloužila pak poctivě ještě desítky let. 

 štRaPÁCe vĚtRNÉ HORy 
Strahovský stadion se v polovině tři-
cátých let stal pýchou sportovní Pra-
hy, ale fotbaloví fanoušci tam dlouho 
nedokázali zdomácnět. Když v Praze 
pořádně zafoukalo, na strahovském 
návrší se uprostřed stadionu s táh-
lými nízkými ochozy vítr proháněl 
po trávníku trochu přesmoc a před 
vybudováním studentských kolejí tam 
bývalo mizerné spojení. I tak se ještě 
před přestavbou do nynější od základů 
jiné podoby (v 70. letech před atletic-
kým mistrovstvím Evropy) odehrála 
na Strahově slušná řádka mezistátních 
zápasů; roku 1956 tam předvedli své 
umění i Brazilci. A národní mužstvo 
tam hrává dodnes.
Jak dlouho už Praha sní o národním 
stadionu? Dlouho se bralo jako hotová 
věc, že vyroste na Maninách. Později 
se zrodil nápad postavit jej uprostřed 
prstence tribun osiřelého strahovské-
ho stadionu pro veřejná vystoupení, 
docela nedávno se objevil nedova-
řený námět na nové fotbalové vyu-
žití letenské pláně… Kde nic, tu nic.  
Ale nezoufejme, třeba se jednou  
dočkáme!

StadiONy k NePOzNÁNí



Tak vypadala sparťanská tribuna  
až do požáru v roce 1934. V ligovém 
derby „S“ v dubnu 1932 slávista  
Vojtěch Bradáč unikl Jaroslavu Burgrovi, 
v pozadí Jan Knobloch-Madelon.  
Sparta vyhrála 2:1.

Bohemians na Spartě roku 1950: zleva 
Rubáš, Vedral, Fišer, Jíra, Charouzd, 
Müller, Kvapil, Dick, Pavlis, Pešek 
a Žďárský. Zvýšený ochoz vedle časo-
míry patřil specialitě stadionu  
– dětské tribuně.

Ve strahovské mezistátní premiéře  
28. října 1935 jsme porazili Italy 2:1. 
Zleva Jiří Sobotka, Eraldo Monzeglio, 
Carlo Ceresoli a za ním Oldřich  
Nejedlý. Charakteristický  
byl přístřešek proti hlavní tribuně.

 dObOvÉ StříPky 
 velkÁ ReHabilitaCe   
– Strahovskou reprezentační premié-
ru s Italy pokazilo psí počasí; reprízu 
římského finále mistrovství světa a naši 
úspěšnou odvetu vidělo pouhopouhých 
12 000 diváků! Hluboko pod zvyklost-
mi z Letné byla i návštěva rok poté 
na utkání s Němci. A ještě k tomu jsme 
prohráli 1:2! Jaký div, že národní muž-
stvo se pak vrátilo na Strahov až zjara 
roku 1949? A tehdy se opovrhovaný 
(ale toho dne do místečka vyprodaný) 
Strahov dočkal parádního zmrtvých-
vstání: favorizovaní Maďaři byli biti 
5:2! Té neděle fanouškům nevadil ani 
silný vítr…

HvĚzdNý šOk  
– Jako kdyby nestačilo, že část spar-
ťanského hlediště za brankou u tram-
vaje musela nedlouho předtím zmizet, 
aby udělala místo tribuně pro vojenské 
přehlídky, k prvnímu mezistátnímu 
utkání roku 1953 proti Italům nastoupi-
li reprezentanti se lvíčkem vtěsnaným 
do obrovské pěticípé hvězdy přes celou 
hruď! V té době si lidé museli zvykat 
na ledacos, ale tohle už bylo moc! Na-
štěstí se vyhrálo 2:0 a hvězda se brzy 
poté alespoň pronikavě zmenšila.

 až Na teN tRÁvNík!  
– Duel se Španěly na podzim  
1967 v Edenu skončil vítězně 1:0  
a vůbec se vydařil, jen hosté si dost  
– a oprávněně – stěžovali na hrbolatý 
trávník. Brblali i naši. Ale popravdě, 
hendikep to byl spíše pro techničtější 
Španěly. 
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Jak žiJe

Františka poznají fotbaloví nadšenci 
dodnes, mimo jiné i díky knírku.

V poválečné historii byste těžko 
našli úspěšnějšího fotbalistu než 
FRANTIŠKA ŠTAMBACHRA. 
Trojnásobný medailista z vrchol-
ných reprezentačních akcí, trojná-
sobný mistr ligy a společně s Ladi-
slavem Vízkem jeden z největších 
symbolů Dukly sedmdesátých let. 
Muž, který byl i tahounem repre-
zentace, dnes pracuje jako trenér 
metodiky ve fitcentru ministerstva 
obrany.

Neslyší to rád, ale je jedním z nejú-
spěšnějších českých – a českosloven-
ských – fotbalistů. Vždyť kdo jiný má 
doma dvě zlaté medaile (ME 1976 
a OH 1980) a k tomu ještě bronz (ME 
1980). „Já zdaleka nebyl nejlepší, ne-
byl jsem žádná hvězda. Ale v práci si 
ze mě kolegové občas dělají legraci, 
říkají: Hele, jde nejúspěšnější pová-
lečný československý fotbalista. Já 
o tom ale nemluvím rád, zní to nafou-
kaně,“ vysvětluje devětapadesátiletá 
legenda Dukly.

 veřeJNOSt k NÁM NeSMí 
Jako každý fotbalista na sklonku kari-
éry přemítal na konci osmdesátých let 
o tom, čím se bude živit dál. „Nikdy 
jsem neměl ambice trénovat. Ani ne-

vím proč, nebavilo mě to, nebyl jsem 
ten typ. Stejně tak jsem netíhl k mana-
žerství,“ tvrdí Štambachr, který si ka-
riéru prodloužil o šest let tím, že jezdil 
hrát nižší rakouské soutěže.
Pak dal fotbalu vale definitivně. „Tři 
roky jsem dělal ve velkoobchodě 
ovoce-zelenina. Potom, když skončil, 
tak jsem od kamaráda dostal nabíd-
ku pracovat na ministerstvu obrany. 
Nastoupil jsem tam do fitcentra jako 
trenér metodiky, což vlastně dělám do-
dnes,“ prozrazuje.
Co jeho džob obnáší? „Zabezpečuje-
me chod fitka a tomu, kdo chce pora-
dit, ukážeme, jak třeba správně držet 
záda. Občas chodím na různé kursy, 
takže o metodice mám přehled. Ne-
hrozí, že bych někoho naučil špatný 
cvik,“ ujišťuje.
Že jednoho dne bude vojáky učit, jak 
mají správně posilovat, by ho prý ni-
kdy nenapadlo. „Byla to víceméně 
náhoda, ale chytlo mě to. Máme fitka 
v Dejvicích a v Ruzyni, práce je dost,“ 
usmívá se. Trenéři v posilovnách bý-
vají dost často gigantické hory svalů, 
tuto charakteristiku František Štamba-
chr rozhodně nesplňuje. Ale fyzicky 
zdatný je, cvičí často. „Samozřejmě že 
když je čas, tak si zacvičím. Navíc po-
řád hraju fotbal, s internacionály ka-

ždou sobotu chodíme hrát na Duklu. 
Sice už to s kondicí v mých letech není 
ideální, ale pořád to jde,“ usmívá se.
Je práce ve fitcentru, které spadá pod 
ministerstvo obrany, něčím specific-
ká oproti klasické posilovně? „Snad 
jenom tím, že jsou tam jenom vojáci 
z povolání. Musejí vykazovat něja-
kou fyzickou připravenost. Veřejnost 
k nám nemá přístup, sídlíme ve vojen-
ském areálu,“ dodává. 

 1980 – MedailOvÉ žNĚ 
Fotbalová kariéra Františka Štamba-
chra je neodmyslitelně spjata s praž-
skou Duklou. Šikovný záložník sem 
přišel v roce 1972 a vydržel tu dvanáct 
let. Kolem sebe měl skvělé spoluhrá-
če, takže není divu, že „vojáci“ váleli. 
Ať už na ligové scéně, nebo v Evropě. 
„Když přišli Vízek, Fiala a Pelc, tak 
jsme začali hrát o čelo tabulky, naho-
ře jsme se drželi nějakých osm let,“ 
vzpomíná s tím, že z působení v Duk-
le mu nejvíc v hlavě utkvělo tažení ev-
ropskými poháry na konci sedmdesá-
tých let. „V Evropě jsme hráli vlastně 
každou sezonu, ale nejúspěšnější byl 
asi rok 1978, kdy jsme postoupili přes 
Vicenzu, Everton nebo Stuttgart,“ vy-
bavuje si.
Rodák z jihomoravského Čebína měl 

štěstí, že se v Dukle potkal se silnou 
generací fotbalistů. Důkazem je fakt, 
že velkou část z nich vídal i v repre-
zentační kabině. „V podstatě polovi-
na Dukly hrála v té době v národním 
mužstvu, které také mělo velké úspě-
chy,“ připomíná.
V dresu se lvíčkem odehrál Štambachr 
přes třicet zápasů, podíval se i na pa-
mátný evropský šampionát v roce 
1976. „Ale tam jsem se dostal, ani ne-
vím jak. Vlastně jsem přiletěl jen na fi-
nále posadit se na lavičku,“ usmívá 
se. Plnohodnotnou součástí týmu se 
stal až během kvalifikačního cyklu 
na následujícím ME. A právě rok 1980 
byl nejvydařenějším v jeho kariéře.
Na konci června nejdřív slavil po dra-
matickém penaltovém rozstřelu s Itá-
lií (9:8) bronz, v Praze se pak stihl 
jen otočit a letěl na OH do Moskvy. 
„Doma jsem byl necelý týden a hned 
jsme jeli na soustředění na olympiá-
du, kterou jsme vyhráli,“ rekapituluje. 
Nejcennější kov z OH staví František 
Štambachr v kariéře nejvýš. „To byl 
bezesporu největší úspěch. Existují 
sice názory, že olympiáda nemá tako-
vý zvuk jako mistrovství Evropy nebo 
světa, ale s tím já nesouhlasím. Třeba 
před dvanácti lety jeli Češi do Sydney 
suverénně vyhrát, a ani nepostoupili 

učí vOJÁky Cvičit
fRaNtišek štaMbaCHR PRaCuJe JakO tReNÉR MetOdiky  
ve fitCeNtRu MiNiSteRStva ObRaNy

teXt: šTěpÁN šImůNeK  fOtO: oNDřeJ proChÁzKA



Z kariéry prý vytěžil maximum.Od ukončení aktivní činnosti se Štam-
bachr věnuje práci ve fitnesscentru.

ze skupiny. Olympiáda má kvalitu,“ 
vzkazuje.
V roce 1984 začal František Štamba-
chr splňovat kritéria ohledně přestu-
pu do zahraničí. „Tehdy vám muselo 
být dvaatřicet let nebo jste za sebou 
musel mít nějaký úspěch v podobě 
medaile z vrcholné reprezentační 

akce,“ vysvětluje. O úspěšného re-
prezentanta stálo hned několik klubů. 
„Měl jsem pár nabídek z Rakouska, 
ale nakonec jsem odešel do Řecka,“ 
popisuje muž, který tehdy posílil 
AEK Atény.
Jenže angažmá v cizině se Štam-
bachrovi nevydařilo. Nikoliv jeho 

vinou. „Tenkrát mě potkala největ-
ší smůla kariéry. V Československu 
jsem během dvanácti sezon neměl 
jediné zranění a hned, jak jsem přišel 
do Řecka, mi zlomili nohu. Koncem 
dubna jsem měl podepisovat smlou-
vu a pár dní předtím se to stalo. Bylo 
mi třiatřicet, takže oni už měli strach 
se mnou podepsat. Tak jsem šel dál,“ 
bilancuje.
Jeho další kroky vedly do Rakous-
ka, stal se posilou Sport Klubu Ví-
deň, kde však nedostával moc šancí. 

„Po tom zranění mě nechali hrát 
jenom za béčko, takže jsem odešel 
a dalších šest let dojížděl hrát nižší 
rakouské soutěže,“ shrnuje.
Kariéru zažil jedinečnou, jedinou 
kaňkou byl podle něj neúspěch 
na světovém šampionátu roku 1982, 
kde Čechoslováci nepostoupili ze 
skupiny. „Myslím, že jsem z kariéry 
vytěžil naprosté maximum. Snad je-
dině svěťák ve Španělsku, kde jsme 
mohli dojít dál. Ale to je spíš detail,“ 
uzavírá s nadhledem.

mhle dost svědomitý. Sportuju vlastně 
každý den, jezdím na kole, chodím 
do fitka, takže když občas na trénin-
ku chybím, nic se neděje,“ usmívá 
se. Víkendové zápasy pak stíhá bez 
problémů. „Soboty a neděle chci mít 
pro sebe, klienti to navíc mají stejně, 
takže víkendové schůzky nehrozí,“ 
dodává.
Za Pragu kope Honza třetí sezonu, 
předtím hájil barvy Kunic. „Pře-
mluvil mě inženýr Jan Přída, kámoš 
z Kunic, který do Pragy přestoupil 
přede mnou. Hledal jsem něco v Pra-
ze, tak jsem šel za ním,“ usmívá se 
sympaťák, který je, co se hodnocení 
vlastních fotbalových kvalit týká, 

dost kritický. „Já ani neumím hrát 
fotbal. Ve většině mančaftů jsou dva 
nejtvořivější hráči pro střední zálo-
hu. U nás jsem tam já, bořím to tam, 
nakopávám, a se mnou je tam mla-
dý kluk, který vlastně jenom běhá. 
A většinou bez míče, protože mu ho 
nedám, jelikož to nakopávám dopře-
du,“ směje se. „Ale zatím to funguje, 
za dva roky jsme dvakrát postoupili.“
Právě postupy jsou specialitou Jana 
Daubnera. „Za svou kariéru jsem asi 
sedmkrát postoupil a chvilku jsem si 
zahrál i divizi.“ Co se týče fotbalo-
vé kariéry, má Honza podobné cíle 
jako v té profesní – vydržet. „Asi 
bych chtěl hrát co nejdéle. Už asi 

pět let končím, ale pokaždé mě někdo 
přemluví. Je velká výhoda, že kolem 
mě jsou mladí kluci, takže na hřiš-
ti vždycky omládnu,“ přemítá hráč 
týmu, který dokázal dvakrát po sobě 
postoupit bez jakékoliv posily!
Jsou vlastně někteří z Honzových 
spoluhráčů současně i jeho klienty? 

„Ne, protože takhle bohaté spolu-
hráče fakt nemám,“ chechtá se. „Ale  
samozřejmě že jim poradím, když 
potřebují něco z finančnictví. A klu-
bovou kasu? Tu na starosti taky ne-
mám, nechávám to jiným. Nemusím 
se kolem peněz točit furt,“ uzavírá 
s úsměvem.

Honza překvapivě nedrží klubovou 
kasu TJ Praga. Pán svého času Jan Daubner

Spoluhráči Jana Daubnera z Pragovky jsou převážně studenti, i tady však 
najdete pracující. „Inženýr Jan Přída je stavbyvedoucí,“ vypálí se smí-
chem Honza a pokračuje. „Brankář Ondra Resl pracuje v bance jako já 
a třeba Lukáš Pudil dělá manažera u telefonního operátora, jinak jsou 
v mužstvu spíš brigádníci.“
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INZERCE

Miroslav Klose

Pohodu našel

ve Věčném městě

T. Fleischmann

Panteři získali

nového lídra
27

30

Miroslav Pelta 

Jak neznáte

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

2

4

„Teď rehabilituju v Německu

a budu v kurýrování zraněného

svalu pokračovat i přes svátky

v Praze. Chci stihnout soustředění

v Kataru! “ JAN MORÁVEK,

záložník Schalke 04, má

vánoční program jasně daný.

Vánoční rozbalování dárků je 

teprve před námi, ale ten největší 

už čeští fanoušci předčasně 

dostali! Má jméno PETR JIRÁČEK 

a radost nadělil tuzemským 

příznivcům skvělými výkony 

v dresu Plzně i národního týmu. 

Houževnatý i tvořivý záložník

má obrovský podíl na tom, 

že se Viktoria probojovala 

do základní skupiny Ligy mistrů, 

kde rozhodně nezklamala, a že 

česká reprezentace změnila 

předchozí tápání v postup 

na mistrovství Evropy! 
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Krásné prožití

vánočních svátků

a spokojený nový 

rok 2012 přeje

svým čtenářům

redakce

časopisu Gól!

EXKLUZIVNĚ

Petr Jiráček 

Největší
vánoční dárek
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Thierry Henry
Zachrání ikona 
Arsenal?

Michal Broš
Můžeme porazit
každého!
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Jiří Homola 
Čeká na první
gruzínský gól
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Jen třináct gólů dělí Jiřího Štajnera od Klubu ligových kanonýrů. Na penaltu v Liberci nikoho nepustí!
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„Na Letné jsem prožil nejkrásnější 

roky kariéry. A teď se tady zase

chci radovat z mistrovského titulu! “ 

říká nový vedoucí sparťanského

týmu MIROSLAV BARANEK. 

Po pěti hráčských by to byl

první titul funkcionářský…

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

kopačkami povyšoval a stále povyšuje fotbal na umění. Po návratu 

z bundesligového Hannoveru se JIŘÍ ŠTAJNER okamžitě stal 

lídrem Liberce a jednou z nejvýraznějších osobností Gambrinus 

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

probojovat do nominace na letošní mistrovství Evropy!
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EXKLUZIVNĚ

Jiří Štajner 

Mám cíl ,
jet na EURO!

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS 

 PREMIER LEAGUE: 

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

 Konec tradiční
 Big Four?

BUNDESLIGA:
Po vzpouře se

 vrátily staré časy

SERIE A:
 Buffon by vsadil
 na AC Milan?

Marco Reus
Dortmund jednal,
Bayern váhal!

Jaroslav Modrý
Rodina pochopila
návrat k hokeji!
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Stanislav Levý 
V Albánii honí   
titul pro Korce
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Druhým nejoblíbenějším sportem Jaroslava Plašila je golf. V Girondins je v tomto směru jediným…

2

4

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

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

Třicetiny 
slavil dvakrát!

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

 SERIE A:   
 Inter vyhlásil
 „Grande ritorno“!

Fotbal je o gólech, GÓL je o fotbale!

Právě vychází
NEJSTARŠÍ ČESKÝ 

SPORTOVNÍ ČASOPIS!

GÓL jen za 10 korun!

prAžsKý foTbALový svAz TAKé NAJDeTe NA  :

www.facebook.com/fotbalpraha

INZERCE
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Divadlo Archa uvedlo v listopa-
du unikátní projekt Dáme, dáme, 
dáme gól! – Fotbalová opera. Více 
o tomto sportovně-divadelním klání 
a o vzniku inscenace se skutečnými 
fanoušky v hlavní roli prozrazují 
v rozhovoru čtenářům Pražského 
fotbalového speciálu tvůrci GIL-
LES DE SCHRYVER a OLIVER 
ROELS ze souboru HET KIP.

 Jak probíhala vaše práce na insce-
naci Dáme, dáme, dáme gól! s čes-
kými účastníky z řad dobrovolníků 
a fotbalových fandů? Jak jste zkou-
mali české fotbalové prostředí?
Gilles de Schryver: Přestože jsme 
naši fotbalovou operu uvedli už v Bel-
gii a ve Finsku, chceme s každou další 
verzí začít od nuly. Takže v momentě, 
kdy máme nové účastníky pohroma-
dě, začínáme improvizovat a hodně 
pracovat se stavbou jednotlivých pří-
běhů. Sice je formát naší show daný, 
ale jeho náplň je vždy nová a vychází 
ze samotných aktérů a specifik jejich 
prostředí. Musíme vycházet z čes-
ké kultury i české fotbalové kultury 
a lidí, kteří se představení účastní, což 
nám samozřejmě zabere spoustu času. 
Během našeho průzkumu zdejšího te-
rénu jsme zjistili, že Česká republika 
je zapálená pro fotbal, a to daleko víc 
než celá Belgie. 
Oliver Roels: V Gentu je totiž napří-

klad jeden velký fotbalový tým, v Pra-
ze jich máte čtyři či pět, které hrají nej-
vyšší soutěže. To úplně jinak formuluje 
otázku humanity, přátelství, fotbalové 
soudržnosti, když se jedná o řevnivost 
na úrovni jednoho města. Zde se uká-
zal jako nejslavnější, ale i s nejhorší 
pověstí, co se týče agresivity fanouš-
ků, klub Sparta. Ale je tady i Slavia, 
Bohemians... Pro nás je zajímavé i to 
nekompromisní dělení na fanoušky 
Sparty a Slavie. Jedna dívka nám na-
příklad vyprávěla, že se jí na začátku 
jeden kluk na něco chtěl zeptat. Místo 
aby se zajímal, zda s ním chce chodit, 
se jí nekompromisně zeptal, zda fandí 
Spartě nebo Slavii. Ale naším hlavním 
cílem je vytvořit operu o fanoušcích, 
nikoliv o nenávisti dvou týmů.
GdS: Snažíme se také zjistit, čím se 
zabývá a jak vypadá současné české 
divadlo. Naše inscenace musí v jistém 
smyslu vycházet ze specifik českého 
divadla, ale i fotbalového prostředí.
 Jakým způsobem se zajímáte 

o českou divadelní kulturu?
OR: Potřebujeme vědět, co se zde 
v umění děje. Sami pocházíme z vel-
mi rozvitého kulturního prostředí 
ve Vlámsku, kde máme bohatou síť 
divadel a skupin. Překvapuje nás, na-
kolik zde stále přetrvávají repertoáro-
vá divadla, ta totiž byla v Belgii odsu-
nuta do pozadí přibližně před dvaceti 
lety. Samozřejmě, že se nám zde zdají 

zajímavější ta divadla, která se snaží 
prolomit tyto repertoárové vzorce. 
 Nicméně zajímají vás politické ko-

notace, které jsou s kluby spojeny, 
jako například že neonacisti chodí 
hlavně na Spartu, fanoušci Bohe-
mians jsou proti rasismu atp.?
OR: Možná se jim spíš nemůžeme vy-
hnout, než že by byly tím, co nás sku-
tečně zajímá. Ovšem i politické okol-
nosti a společenská situace se do naší 
inscenace tak či onak otisknou, ale sna-
žíme se je převést na humornou rovinu. 
GdS: Nás spíše zajímá to, co lidi spo-
juje, jejich nadšení a ne nenávist vel-
kých klubů.
 Hovořili jste o tom, že s každou no-

vou verzí začínáte nanovo, ale také 
že máte již postavenou strukturu 
večera. Jak se tyto dva aspekty spo-
jují?
GdS: Strukturu máme stejnou jako 
u fotbalového zápasu. Máme dvě 
poloviny po pětačtyřiceti minutách 
s přestávkou. Vždy pracujeme s dialo-
gy, anekdotami, dávání prostoru zají-
mavým účastníkům. Nic z toho však 
samozřejmě neznáme dopředu.
OR: Během práce na první, tedy bel-
gické verzi nás překvapilo, že úplně 
každý člověk vám může něco říct 
o fotbalu, a to i přestože se o něj vůbec 
nezajímá. To nemusejí být fakta, jen 
třeba osobní vzpomínka, že šel během 
mistrovství ve fotbalu někam na pro-

cházku s manželkou ve Vídni. Fotbal 
je velkým pojítkem.
 Jedná se v případě Dáme, dáme, 

dáme gól! o dokumentární divadlo?
GdS: Do jisté míry ano. Ve Vlámsku 
skutečně málokdo pracuje tradičně, už 
mnoho let není pro většinu divadelníků 
novinkou pracovat metodami improviza-
ce, výzkumu, dokumentárního divadla. 
 Bylo pro někoho provokující, že 

spojujete fotbal s divadlem?
GdS: Spíš se jednalo o předsudky než 
o pobouření. Ale například ve Finsku 
se lidé bavili dlouho o rozdílu mezi vy-
sokou a nízkou kulturou. Vůbec jsme 
nechápali, o čem se baví. Možná jim 
přináší lepší pocit ze sebe samých jít 
na operu než na sport, ale tím to možná 
končí. V jistém smyslu totiž nevnímám 
takový rozdíl mezi operou od Verdiho 
a basketbalovým zápasem, protože 
oboje je vášnivě děláno s nadějí, že 
to někoho bude zajímat. Samozřejmě 
že tušíme, nakolik se jedná o odlišné 
oblasti, ale jejich spojování nás právě 
baví. To ostatně naznačujeme v samot-
ném názvu. Pracujeme i se samotnými 
účastníky – máme padesát osob, které 
mají vztah k fotbalu a hlavně si chtějí 
vyzkoušet, jaké to je stát na scéně.
OR: Přesně tak. Na scéně máme jak 
profesionální herce, tak i lidi různého 
věku, kteří nikdy s divadlem neměli 
nic společného. Myslím, že je důleži-
té, že naše inscenace ukáže, že divadlo 

ZajímavosT

Sportovně-divadelní klání, to je Fotba-
lová opera.

dÁMe, dÁMe, dÁMe GÓl!
fOtbalOvÁ OPeRa aNeb divadelNí klÁNí O tOM,  
Jak Se Při faNdĚNí z lidí StÁvaJí divOkÁ zvířata

teXt: LuKÁš JIřIČKA  fOtO: DAvID KumermANN



Cílem netradičního představení jsou 
fanoušci, ne nenávist týmů.

může být zábavné a zároveň nemusí 
být triviální pro někoho, kdo chodí 
na fotbal a myslí si, že divadlo trvá 
vždy tři hodiny, je nudné a hrají tam 
Shakespeara. Rozhodně ale neděláme 
sociální divadlo.
 Co však má vaše inscenace společ-

ného s operou?
OR: Zpívání. Na scéně je padesát fa-
noušků, kteří tvoří chór.

GdS: Ale nepoužíváme živou hudbu. 
Jen nahranou. Možná je název spíš jis-
tým nalákáním než skutečnou definicí 
toho, že děláme operu. Tím, že nás 
zajímá lidská existence, se dostáváme 
k opeře, která se také zaměřuje na vy-
pjaté lidské osudy. 
 Co je pro vás na samotném fotbalu 

divadelně zajímavé?
GdS: Další tvůrce z našeho týmu, 

Yahya, je velkým fanouškem fotba-
lu a jednou se dostal do pásma mezi 
hřiště a diváky. Byl úplně fascinován, 
že ve stejném momentě je takové 
množství lidí upřímně naštváno, šťast-
no, zoufalých či plačících atp. Když  
to popisoval, bylo jasné, že tento  
efekt vlastně způsobuje úžasná  
divadelní show pracující s energií 
a city každého z nás.

OR: Dřív jsem fotbal hrál profesi-
onálně. Co mě každý týden překva-
pilo, bylo, jak se všichni lidé, a to  
bez ohledu na zaměstnání, vzdělání, 
pohlaví nebo míru tolerance, náh-
le stávají divokými zvířaty při fan-
dění. Z jinak mírných lidí se náhle  
stávají křiklouni, z matek se stávají 
divoženky. Řev a emoce mě vždy fas-
cinovaly.

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

 CO, kdy, kde… 

Campo/Het Kip: Dáme, dáme, dáme gól! – Fotbalová opera 
3. – 6. února, 20.00, Divadlo Archa
www.archatheatre.cz 
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MlÁdež

taleNt MiROSlav MadeJ z lOkO vltavíN a JeHO dOtazNík

teXt: LuKÁš vrKoČ  fOtO: ArChIv m. mADeJe
Uvidíme v budoucnu tuto tvář v áčku 
Vltavínu nebo i výše?

Fotbal hraje pořádně teprve rok 
a půl. V Loko Vltavín ve čtrnác-
ti letech nastupuje pravidelně 
za starší žáky i mladší dorost. Ka-
nonýr MIROSLAV MADEJ…

 Fotbalové začátky: 
Od sedmi let jsem hrál futsal pod ve-
dením pana Nekvapila za SK Futsal 
Karlín, se kterým jsem se třikrát zú-
častnil mistrovství republiky a také 
prestižního turnaje v Dijonu. Od roku 
2011 hraju fotbal za Loko Vltavín.

 Důležité kroky v kariéře:
Určitě třetí místo na Mistrovství ČR 
ve futsalu, ovšem za nejdůležitěj-
ší krok považuju přestup do Loko 
Vltavín, za který jsem v poměrně 
krátké době stihl odehrát 103 zápasů, 
v nichž se mi podařilo dát 89 branek.

 Nejoblíbenější trenér:
V mé kariéře jsem měl štěstí na dobré 
trenéry. A ať už to byli pánové Novák 
a Klasna nebo můj současný trenér 
pan Maximčuk, vždy mě posunuli 
o kus dál. Ale jedno jméno musím 
vyzdvihnout nad ně, a to je pan Jan-
ďourek, který mě přivedl do Lokády.

 Fotbalový vzor:
Jednoznačně Miroslav Klose.

 Oblíbený hráč v ČR:
Mým oblíbeným českým fotbalistou 
je útočník Tomáš Jun. Nejen díky 
hře, ale hlavně kvůli jeho klubismu.

 Oblíbený klub:
Sparta Praha.

 Nejlepší spoluhráč v týmu:

V Lokádě je víc dobrých hráčů, ale 
nejlepší z nich podle mě je Tomáš 
Bina.

 Poslední výsledek A-týmu Loko 
Vltavín: 
Poslední podzimní zápas v ČFL: 
Loko Vltavín – Horní Měcholupy 4:0 
(správně – pozn. red.).

 Sportovní cíl:
Chtěl bych se prosadit do A týmu 
Loko Vltavín, a když to půjde, tak 
třeba i do Gambrinus Ligy.

 ... a kdyby to ve fotbalu nevyšlo - 
čím chce být:
Rád bych byl manažerem.

 Mimofotbalové zájmy:
Hudba a PC.

 Nejlepší relax a odpočinek:
Jako největší relax mám svůj velký 
koníček, je to hra na kytaru. Takže 
zase hudba.

 Prospěch ve škole:
Myslím si, že je dobrý, vycházejí  
mi jedničky a dvojky.

 Počet přátel na facebooku:
Na facebooku mám přesně 117 přá-
tel.

 Typ holky, který se mu líbí:
Mám rád hlavně zábavné a chytré 
holky.

fOtbaliSta S kytaROu

INZERCE

Na trávníku je obávaným kanonýrem.Mirek a jeho koníček



 SeMiNÁř Se čleNy SPORtOvNíCH StřediSek 

Poslední listopadový týden byl obdobím konání semináře pro členy Spor-
tovních středisek mládeže a Sportovních center mládeže (SpSM a SCM). 
Zástupci všech klubů z republikových soutěží si kromě tradičních okruhů 
vyslechli názory a posléze se aktivně zapojili do debaty v řešení palčivého 
tématu úpravy soutěží mládežnických kategorií. Už více než rok se totiž 
mluví o jejich reorganizaci z důvodu viditelné nevyrovnanosti některých 
zápasů, ovšem právě ze semináře v Nymburku vyšlo najevo, že pro zdo-
konalování růstu mladých hráčů bude v kategoriích mladších žáků nejlepší 
zachovat stávající systém. „Například silné týmy si mohou v zápasech se 
slabšími vyzkoušet věci, které by jindy nezkoušely,“ nastiňuje výsledek dis-
kuse profesionální trenér mládeže Pražského fotbalového svazu Mgr. Zde-
něk Srba.

V roce 2012 kouzlili v ČR s míčem 
například Turci, příští rok se zúčastní  
i Mexičané…

MlÁdež
aNeb CO Se dĚJe Mezi MladýMi 
(a NadĚJNýMi) fOtbaliSty

teXt: LuKÁš vrKoČ  fOtO: archiv

Pel–Mel

INZERCE

góóól
vlámská vláda a divadlo archa uvádějí

www.divadloarcha.cz

Campo /  Het kip: Fotbalová opera

dáme dáme dáme gól!
3.— 6. 2. 2013 / 20.00

divadlo archa

Za podpory

inz Special Fotbal op_210x148-Dar12.indd   1 29.11.12   2:17

 all StaRS CuP 2013 

Ve dnech 14.–16. června 2013 proběhne v areálu SK Slavia Praha už pátý 
ročník mezinárodního žákovského fotbalového turnaje (kategorie U-15) 
s názvem ALL STARS CUP 2013. Finále a zápas o třetí místo se uskuteční 
opět v Eden Aréně (hlavním stadionu Slavie), která bude ve stejném roce 
dějištěm utkání evropského Superpoháru. Turnaj bude řídit tým zkušených 
rozhodčích z Čech i ze zahraničí. Největším tahákem bude účast nejpo-
pulárnějšího mexického týmu Chivas Guadalajara, ovšem návštěvníci se 
tradičně mohou těšit i na špičkové týmy z Evropy a jejich konfrontaci s nej-
lepšími českými kluby v dané kategorii.

 škOleNí tReNÉRů bRaNkÁřů – ROčNík ii. 

Úspěšný projekt školení trenérů brankářů, navíc zastřešený zvučnými jmény českého gólmanského řemesla, bude pokračovat! A v roce 2013 zacílí zejména 
na pražské týmy pracující s mládeží. Hvězdní školitelé Ivo Viktor, Petr Kostelník, Petr Kouba, Martin Vaniak, Zdeněk Hruška, Jiří Krbeček a Stanislav Vahala, 
kteří v letošním roce uchvátili svým vystoupením velký počet posluchačů, z nichž mnoho přijelo z velké dálky, by jistě rádi viděli více zástupců týmů z hlavního 
města, zejména z klubů hrajících nižší soutěže…
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eXtRa

liGa fiReM Slaví 15 let
už JSte vyzkOušeli NeJvĚtší HalOvOu liGu ve StředNí evROPĚ?

teXt: rADIm TrusINA  fOtO: i.s.c. sPorts

Je to něco jako pravidelný team-
building a skvělá možnost, jak 
vylepšit pracovní kolektiv. Navíc 
si ještě zasportujete – stačí se zú-
častnit Golden Tour (GT), což je 
největší halová soutěž ve střední 
Evropě, známá jako „Liga firem“. 
Pravidelné víkendové turnaje, kte-
ré se v Praze konají na Podvinném 
mlýně, ale nejsou jen o fotbale: 
můžete prezentovat svou společ-
nost a získávat zajímavé kontakty 
z ostatních firem.

Zimu si můžete vyplnit zajímavými 
zápasy ve fotbalovo-futsalovém sty-
lu. „Pravidla jsou kombinací futsa-
lu a velkého fotbalu, blíž to má spíš 
k futsalu. Každopádně jsou specific-
ká, hraje se ve čtyřech lidech v poli 
plus brankář,“ zní z pořadatelské 
agentury I.S.C. Sports, která právě 
chystá 15. ročník, jenž proběhne tra-
dičně od ledna do dubna. „Pravidla 
jsou upravena ve prospěch ofenzivní-
ho fotbalu.“
Od roku 2013 budou mít velké vý-
hody všichni držitelé registračního 
průkazu hráče Golden Tour. Ten bude 
přinášet mnoho bonusů, základní je 
sleva 25 % na jízdné ve vlacích Čes-
kých drah – a to celý rok! Souhrn 
všech výhod a slev naleznete v bro-
žuře, kterou každý účastník obdrží při 
předání karty.
Golden Tour je otevřená všem spo-
lečnostem, nezáleží, jestli jde o sou-
kromou či státní sféru. Projektu se 
mohou účastnit všichni amatérští 
sportovci. Zákaz startovat mají  
pouze aktivní fotbalisté z první  
a druhé ligy, dále pak ligoví fut-
salisté. Jinak můžou hrát za firmu  
i lidé, kteří nejsou jejími zaměstnan-
ci, což účastníci využívají tak na 50 
procent.

V Praze se akce, která probíhá for-
mou víkendových turnajů, účastní 
50 firemních týmů. V celém Česku 
a Slovensku je to přes stovku muž-
stev. Součástí GT jsou tradiční spo-
lečenské večery spojené s rozloso-
váním zápasů a předáváním ocenění 
nejlepším hráčům. Pořadatelé také 
nově upravili herní systém, který by 
měl pomoct při snaze o dobývání 
vyšších lig.
Golden Tour vznikla v roce 1998. 
Na první ročník v Praze se podařilo 
získat deset týmů, od té doby každým 
rokem přibýval jak počet mužstev, 

tak počet soutěží i měst (Brno, Plzeň, 
Ostrava, Bratislava). Celý projekt ka-
ždoročně vrcholí turnajem Euro Gol-
den Tour, který se letos uskutečnil 
v Bratislavě (viz rámeček), za účasti 
nejlepších českých a slovenských 
týmů.
Pokud se i vy chcete zapojit do dalšího 
ročníku ligy firem Golden Tour v Pra-
ze či jiném městě, máte ten nejvyšší 
čas – začíná se již v lednu. Aktuální 
informace o volných účastnických 
místech a možném přihlášení získáte 
na webu www.goldentour.info nebo 
na e-mailu: info@isc-sports.cz.

 NeJlePší HRÁč euROfiNÁle? zÁStuPCe PRaHy! 

Pražské týmy při finálovém turnaji halové ligy firem v Bratislavě na me-
dailové pozice nedosáhly. Na EURO Golden Tour 2012 byl z 20 firem-
ních týmů nejlepší výběr Scorpion Elektro, vítěz pražské 4. ligy, který 
skončil na čtvrtém místě (třetí byl bratislavský Špedservis). „Škorpioni“ 
přitom v úvodu play off překvapivě v pražském derby porazili šampio-
na celé Golden Tour Praha, družstvo Policie ČR 3:2. Další výhru už ale 
neurvali. Přesto byl nejlepším hráčem turnaje vyhlášený Tomáš Kounov-
ský. Ve finále se utkal brněnský MON-ING s vítězem ostravské Golden  
Tour, výběrem Vítkovice Power Enginnering. Zápas skončil výhrou  
brněnského celku 2:1, tým tak na Slovensku obhájil prvenství z loňského 
turnaje v Ostravě. Za rok se může pokusit o zlatý hattrick v domácím 
prostředí…

 PřeHled vítĚzů 
 PRažSkÉ GOldeN 
 tOuR Od ROku 2001 

2001: Raiffeisen
2002: Eurotel Praha
2003: Duokeram
2004: Hotel Panorama
2005: Eurotel
2006: Micronix
2007: Micronix
2008: T-Mobile
2009: Policie ČR - Praha
2010: JP Morgan
2011: JP Morgan
2012: Policie ČR

Uspět v Lize firem je otázkou prestiže.
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klub

V 70. letech byl na hřišti Stodůlek sklad 
panelů.

TJ Sokol Stodůlky by se dal charakte-
rizovat jedním slovem: Kolos. Vždyť 
mančaft, který v minulosti hrával 
i druhou nejvyšší soutěž, disponuje 
jedenácti týmy, v nichž aktivně fungu-
je na 500 lidí. Tým, kde fotbalově vy-
rostl například Tomáš Necid, si prošel 
mnoha kotrmelci. Ať už ryze fotbalo-
vými, politickými či úřednickými.

První historické zmínky o fotbalu 
ve Stodůlkách sahají do dvacátých let 
minulého století: v roce 1923 byla za-
ložena Viktoria Stodůlky, od téhož roku 
tu zároveň působil druhý oddíl J.P.T. 
Stodůlky a v roce 1929 začala vyvíjet 
činnost Rudá Hvězda Stodůlky. Na pra-
hu druhé světové války pak tyto týmy 
ukončily svou činnost a v roce 1939 
vznikl Stodůlecký SK.

 PÁd kvůli GOttwaldOvi 
V březnu 1940 byl klub zaregistrován 
na fotbalové župě a tím pádem i zařazen 
do soutěží. Po počátečním rozkoukává-
ní začalo mužstvo šlapat a pravidelně 
postupovat výš a výš. Tehdejší vrchol 
představoval zápas o postup do II. třídy 

se Sokolem Řepy. V roce 1943 sledova-
lo tohle tradiční derby 3440 diváků, tedy 
návštěva, která dosud nebyla překonána. 
A stěží kdy bude.
V historii Stodůlek najdeme dle slov 
předsedy tělovýchovné jednoty Václava 
Sailera tři zásadní milníky. První nastal 
v roce 1950, kdy klub (tehdy přejme-
novaný na JZD Stodůlky) zaznamenal 
zřejmě největší úspěch. V soutěži, jejíž 
vítěz se probojoval do kvalifikace o 1. 
celostátní ligu, dělilo tým jediné vítěz-
ství od bojů o nejvyšší soutěž. Zápas 
s ÚDA Praha (předchůdce Dukly) však 
Stodůlečtí nezvládli. I tak byli v té době 
na vrcholu, patřili k absolutní špičce 

druhé ligy. Významný bod nastal v roce 
1953, kdy byl klub komunistickými 
papaláši potrestán přeřazením do nej-
nižší soutěže. Důvod? „Hráči trénovali 
v době pohřbu Klementa Gottwalda, kdy 
byl v republice nařízen státní smutek. 
Jako důkaz soudruhům postačila fotka 
z inkriminovaného tréninku…“ kroutí 
hlavou Václav Sailer, který se Stodůlka-
mi spojil svůj fotbalový život. Působil tu 
jako hráč a následně se stal sekretářem 
týmu. Tuto funkci vykonává nepřetržitě 
už 25 let a je i předsedou celé TJ Sokol.
Druhým milníkem je účast mladých fot-
balistů v dorostenecké lize, kde Stodůl-
ky působily dva roky. Hráči si tehdy (za-

čátkem šedesátých let) mohli vychutnat 
například předzápas duelu Slavia – Hra-
dec, kdy utkání stodůleckého dorostu 
sledovalo na 40 tisíc lidí! Nejslavnějším 
zápasem je pak přátelské utkání z roku 
1956, kdy Stodůlky těsně prohrály se 
Slavií Praha v čele s hrajícím trenérem 
Pepi Bicanem 4:5.
Třetím mezníkem a zároveň černou 
kapitolou klubu je událost z roku 1991, 
kterou mají mnozí ještě v živé pamě-
ti. Autobus plný stodůleckých fotba-
listů se při cestě na přátelské utkání 
v italské Senigallii zřítil z alpské hory 
Grossglockner. Vozidlu selhaly brzdy 
a tři lidé z dvaatřicetičlenné posádky 
zahynuli. Mezi nimi i manželka ikony 
Sokola Stodůlky Václava Sailera, který 
stejně jako mnoho dalších utrpěl vážná 
zranění.
I kvůli této tragédii Stodůlky sestoupily 
do II. třídy a došlo k výrazným vynuce-
ným změnám a omlazení kádru. Po opě-
tovném návratu do I. B třídy v roce 1994 
bojoval Sokol v dalších letech neustále 
o postup do I. A třídy, což se mu poved-
lo až v roce 2003. Od té doby Stodůlky 
tuto soutěž neopustily, přestože měly 

 tJ SOkOl StOdůlky 

Rok založení: 1923  Vývoj názvu klubu: Viktoria Stodůlky, Stodůlecký 
SK, JZD Stodůlky, TJ Sokol Stodůlky  Úspěchy: účast ve druhé lize za-
čátkem 50. let  Současnost: I. A třída, skupina B  Počet týmů: tři týmy 
mužů („A“ – I. A třída, skupina B, „B“ – I. B třída, skupina B, „C“ – II. 
třída, skupina C, starší dorost, mladší dorost, starší žáci A, starší žáci B, 
mladší žáci A, mladší žáci B, starší přípravka, mladší přípravka 2004, mlad-
ší přípravka 2005 a předpřípravka)

kOlOS kRÁčí 
i PřeS kaRaMbOly
SOkOlu StOdůlky HÁzeli klaCky POd NOHy kOMuNiStÉ 
i PORevOlučNí úředNíCi

teXt: šTěpÁN šImůNeK  fOtO: oNDřeJ hANuš



jít do přeboru. Kvůli administrativním 
chybám a nepochopitelným právním 
úkonům však na jejich úkor postoupi-
lo béčko Meteoru. „Pražský fotbalový 
svaz měl stejný názor jako my, tedy že 
jsme nahoru měli jít my. Mohli jsme se 
soudit, ale nakonec jsme to nechali být. 
Byla by ohrožená celá soutěž, nestálo 
nám to za to,“ vysvětluje Sailer.

 HřištĚ za kORuNu 
Se současností klubu je neodmysli-
telně spjat právě Václav Sailer, který 
mimochodem nedávno od Miroslava 
Pelty převzal plaketu dr. Václava Jíry. 
Ta je udělována osobnostem, které se 
významně zasloužily o rozvoj českého 
fotbalu. Chod týmu však pochopitelně 
nemá „na triku“ pouze on, důležitou po-
stavou je i předseda oddílu Aleš Musil. 
„Pak ještě máme pětičlenný výbor pánů 
Slepičky, Fajkuse, Jančara, Kubína 
a Horešovského, který má klub na sta-
rosti. Zároveň nás zaštiťuje tělovýchov-
ná jednota, která nám ve všem vychází 
vstříc,“ vypočítává Aleš Musil.
Co se financování týče, Sokol Stodůlky 
je živ převážně z grantů. „Není to ide-
ální, ale musím uznat, že městská část 
Prahy 13 nám pomáhá. Ne tak úplně 
co se týče dotací, ale například nám 
rekonstruovali tělocvičnu,“ dodává Sai-
ler. Radnice prý napomohla i při řešení 
patové situace s pozemky, na nichž se 
rozkládá stodůlecký fotbalový areál. 
„Všechny zdejší prostory byly bezpri-
zorní, území nikoho. Sedláci kdysi dali 
kus pastvin, aby se tu mohl hrát fotbal, 

jenže se to na klub nepřepsalo za první 
republiky, za Hitlera ani za komunistů. 
Zkrátka nikde nebyla zmínka o tom, že 
areál patří Sokolu Stodůlky,“ vysvětlu-
je Musil. „Po revoluci si území zabral 
magistrát a hodlal nám ho pronajímat 
za velké peníze, což jsme nechtěli. Na-
konec radnice ustoupila a hřiště nám 
vypůjčila za symbolickou jednu korunu. 
Máme to na patnáct let, momentálně 
uběhlo už dvanáct, takže zanedlouho 
budeme tu smlouvu prodlužovat,“ dopl-
ňuje Sailer.
I přes trable s prostory je stodůlecký 
klub stabilizovaný a úspěšný. Už de-
sátým rokem hraje I. A třídu a myslí 
na vyšší soutěž. „Koneckonců jsme tam 
už jednou byli, ale jenom přes prázdni-
ny,“ připomíná Musil s úsměvem dobu, 
kdy Stodůlky přišly o přebor.
Klub je pyšný i na dlouhodobou kvalitní 
práci s mládeží, kterou dokazují i hráči, 
jež prošli místní líhní a nastartovali tu 
úspěšnou kariéru. Za všechny lze jme-
novat Jiřího Hildebranda nebo Petra 
Musila, kteří hrávali za Slavii, Zdeněk 
Hřebejk a Karel Šafařík si zase vyzkou-
šeli angažmá ve Spartě.  Symbolem 
klubu je i Václav Bernard st., jenž týmu 
zůstal věrný celý život.
Ve Stodůlkách vyrostl i Martin Kolář, 
který si vyzkoušel několik zahraničních 
angažmá – například v Anderlechtu, 
a samozřejmě i současný reprezentant 
Tomáš Necid. A vzhledem k tomu, že 
mládežnických týmů má Sokol opravdu 
hodně, je dost možné, že Stodůlky dají 
českému fotbalu i další klenoty.

Sokol Stodůlky disponuje jediným 
travnatým hřištěm. Je tudíž logic-
ké, že kvůli zápasům a tréninkům 
hned několika týmů dostává plocha 
pořádně zabrat. Šéfové klubu tedy 
doufají, že se jim povede vybudovat, 
respektive dobudovat ještě jedno 
tréninkové hřiště.

Za komunistů musel Sokol předat své 
hřiště ústavu VHMP-výstavba sídlišť 
a ten si z něj udělal skladiště panelů. 
Klub tedy musel vzít zavděk azylu 
na Zličíně a poté provizornímu úto-
čišti na hřišti U Cikánky. Vzhledem 
k tomu, že se výstavba sídliště vlekla, 
hrál na tamním škvárovém hřišti až 
do revoluce. Pak se i přes komplika-
ce (viz hlavní článek) vrátili do areálu 
v Kovářově ulici.
Vzhledem k velké vytíženosti místního 
hřiště musejí hráči Sokola občas jezdit 
trénovat jinam. Například na Klausov-
ku, kde se o plochu dělí s Motorletem, 
občas si půjčí hřiště Uhelných Skladů. 
Přes zimu pak mohou fotbalisté využít 

tělocvičnu, kterou zhruba před deseti 
lety klub díky podpoře magistrátu re-
konstruoval. K dispozici je i umělá 
plocha, jenže ta zatím není dodělaná – 
problémem jsou pochopitelně finance.
Absence tréninkového hřiště není ide-
ální, což ví i šéf Václav Sailer. „Potře-
bovali bychom ještě jedno tréninkové 
hřiště. Vzhledem k obrovskému počtu 
žáků bychom ho rozhodně využili. 
Zkoušíme to přes granty, přes magis-
trát… snad to vyjde,“ věří.
Co se zápasové návštěvnosti týče, lidí 
chodí na Sokol Stodůlky v porovnání 
s ostatními kluby poměrně dost, v prů-
měru okolo sto padesáti. Zhruba třicít-
ka pak tvoří skalní jádro, které navště-
vuje každý mač. Vedení klubu se jim 
samozřejmě snaží vyjít vstříc. „Sna-
žíme se diváky nalákat nejrůznějšími 
způsoby. Děláme tombolu, máme pro-
gramy na každý zápas, různé aktivity 
pro děti,“ vypočítává Musil. „A v ne-
poslední řadě se snažíme hrát dobrý 
fotbal, to je přece největší reklama,“ 
usmívá se předseda Aleš Musil.

Pamětníci si vybaví i účast 
ve druhé lize… … památka je to ale vousatá.

Součástí areálu Sokola je i tělocvična.
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 StadiON tJ SOkOl StOdůlky – PRaHa 5 

Název: areál TJ Sokol Stodůlky  Adresa: Kovářova 1617, Praha 5-Sto-
důlky, 15500  Dopravní spojení: 5 minut pěšky od autobusové zastávky 
Lýskova (linky 214 a 225)  Počet hřišť v areálu: jedno travnaté hřiště, 
jedno s umělou trávou (nedodělané), tělocvična

 ze HřištĚ Sklad PaNelů 
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Mnoho fotbalistů řeší v určitém 
věku dilema, zda se budou živit fot-
balem, nebo prací. PAVEL PUTÍK 
zvládl obojí. Odchovanec Sparty 
platil za velký talent a dlouhá léta 
skutečně strávil v první lize, za-
hrál si dokonce i evropské poháry. 
Pak ale z kariéry vycouval a vrhl 
se do světa byznysu. Dnes je z něj 
úspěšný multipodnikatel. 

Fotbalově ho vychovala Sparta, ev-
ropské poháry si zahrál v dresu Žiliny 
i Olomouce. Pak Pavel Putík zmizel 
na Kypr, a když se vrátil, začal podni-
kat. Vyzkoušel si různá odvětví byz-
nysu, aby si nakonec splnil sen v po-
době vybudování vlastní kavárny, 
která celkem šlape. V budoucnosti 
se možná vrhne na úplně jiné odvět-
ví, protože jak sám říká: „Podnikám, 
kde se dá.“

 byzNyS v GeNeCH 
Co se profesního života týče, Pavel 
Putík měl a má aktivit dost. Dá se říct, 
že je náruživým podnikatelem – vy-
zkoušel si byznys na realitním trhu, 
ale i v pohostinské činnosti. „Podni-
kám, kde se dá. V Říčanech máme ka-
várnu Infinity a podnikáme i v oblasti 
marketingu. To jsou hlavní aktivity. 
Ještě předtím jsme založili realitní 
kancelář, ale z tohohle oboru se po-
malu stahujeme, tam už moc parády 
neuděláme. Poslední rok tomu moc 
nepřála doba, lidi se bojí utrácet pe-
níze, a to je hlavně v realitkách hodně 
znát,“ pokyvuje. V kavárně naštěstí 
existenční problémy nemá. „Celkem 
se nám daří, postupně se to lepší.“

Pro profesní kariéru Pavla Putíka bylo 
zásadní setkání s Václavem Hrdlič-
kou v Roudnici, za kterou před lety 
kopal. „Stali se z nás velcí kamarádi 
a posléze i parťáci v podnikání,“ vy-
světluje. Časem pak začal spolupraco-
vat i s jeho synem Michalem Hrdlič-
kou, rovněž fotbalistou, který je však 
známý především díky moderování 
na Nově.
Není divu, že Pavel je duší podnika-
tel, cit pro byznys zdědil po rodičích. 
„Po revoluci začal táta podnikat, měli 
jsme pár hospod. Takže i proto mě to 
táhlo do oblasti gastra,“ prozrazuje. 
Nápad vybudovat kavárnu v něm zrál 
dlouhá léta, byl to vlastně jeho tajný 
sen. Ten se mu loni v listopadu při 
otevření centra Lihovar v Říčanech 
splnil, získal tu totiž prostory, kde si 
vytoužený podnik mohl otevřít.
Novopečený majitel kavárny inspiraci 
u konkurence příliš nehledal. „Napří-
klad co se výzdoby týče, tak to bylo 
vyloženě intuitivní,“ prozrazuje a po-
hled na originální prostory Infinity Ří-
čany dokazuje, že intuice je jeho silná 
stránka. Pavel má na starosti komplet-
ní chod podniku, dokonce si občas 
vyzkouší i „post“ barmana. „Jasně 

že občas jdu na plac. Ale není to nic 
nového, už dřív jsem za barem pomá-
hal rodičům v hospodách, které měli. 
A navíc je našim barmankám občas 
potřeba ukázat, jak se to má dělat,“ 
směje se.
Dá se nějak popsat běžný den majite-
le kavárny? „Rozhodně nesedím celý 
den na židli. Ráno přijdu do kancelá-
ře, udělám agendu, která je potřeba, 
a v průběhu dne se operativně přemis-
ťuji po schůzkách a podobně. Takže 
je to takové mobilní, i sem do Říčan 
jezdím často,“ prozrazuje. Problémy 
se stíháním tréninků či zápasů Pavel 
nemá. „S fotbalem na úrovni, na kte-
ré se pohybuji teď, to samozřejmě jde 
skloubit úplně v pohodě. A jsem pře-
svědčen, že spousta lidí, kteří tvrdí, 
že práce a sport skloubit nejdou, by 
si ve skutečnosti čas našli. Taková zá-
těž v nižších soutěžích není a alespoň 
dvakrát týdně přijítna trénink se dá,“ 
vzkazuje.
Co se budoucnosti týče, nijak zvlášť 
neplánuje. „Ono to ani nejde. Nikdo 
neví, co bude zítra. Může se naskyt-
nout nová obchodní příležitost v úplně 
jiném oboru a třeba do toho půjdu. 
Kdo ví,“ přemítá.

PROfeSe

Kromě práce a fotbalu samozřejmě 
zbývá čas i na rodinu.

 Pavel Putík 

Věk: 35  Profese: podnikatel
 Klub: FSC Libuš
 Pozice: záložník

POdNikatel, kteRÉHO
SeStřelil Petit
Pavel Putík z fSC libuš Si zaHRÁl Na CHelSea 
a dNeS Je MiMO JiNÉ MaJiteleM kavÁRNy

teXt: šTěpÁN šImůNeK  fOtO: oNDřeJ proChÁzKA



V říčanském Lihovaru loni otevřel 
Pavel kavárnu.

 JakO řePka 
Jako capart začínal Pavel Putík s fot-
balem v rodných Radonicích a už 
jako osmiletého si ho vytáhla Sparta. 
Na Letné vydržel talentovaný hráč až 
do devatenácti. „Prošel jsem celou 
akademií Sparty ročník po ročníku až 
do dospělých chlapů. Do áčka jsem 
se ale bohužel nedostal, takže jsem 
odešel do Krče,“ vzpomíná pětatři-
cetiletý muž. Přestože si fotbalově 
pohoršil, zanedlouho se opět vyšpl-
hal do nejvyšší soutěže. Přes Děčín, 
tehdy druholigové týmy Boleslavi 
a Xaverova se dostal do Olomouce 
a jméno Putík se tak objevilo v první 
lize.
Po angažmá na Hané následovala 
asi nejúspěšnější a nejznámější část 
jeho kariéry – působení v Žilině, se 
kterou si zahrál předkolo Ligy mis-
trů. „Přišel jsem v létě poté, co pod 
Pavlem Vrbou vyhráli titul, takže 
jsem nakoukl do evropských pohárů. 
Nejdřív jsme postoupili přes Tel Aviv 
a pak nám nalosovali Chelsea. Přes 
tu jsme, nevím proč, nepostoupili,“ 
směje se při vzpomínce na zápasy, 
o jakých může většina českých fotba-
listů jen snít.

Pavel si tedy vyzkoušel, jaké to je hrát 
před desítkami tisíc lidí na slavném 
Stamford Bridge. „Ale nijak vykle-
paný jsem z toho nebyl. Přece jen už 
v Olomouci jsem si poháry vyzkoušel,“ 
odmítá, že by byl z hvězdných jmen 

v modrých dresech nervózní. Co se 
mu ze zápasu vybaví? „Asi jeden sou-
boj s Emmanuelem Petitem, po kterém 
jsem chtěl odejít ze hřiště. Bylo to troš-
ku tvrdší a odnesl jsem to já. Ale nijak 
jsem na Petita neřval,“ směje se.

Ze Žiliny se Putík přesunul do Opavy, 
kde byl půl roku. „Trénoval tam můj 
kamarád Pavel Hapal, měli jsme skvě-
lou partu. To bylo příjemné období,“ 
vybavuje si. Další kroky hráče, který 
momentálně hájí barvy FSC Libuš, 
vedly zpátky do Olomouce. Tady se 
však s klubem a tím pádem i s první 
ligou nerozloučil zrovna v nejlep-
ším. „Dokončoval jsem poslední rok 
smlouvy a už to nebylo dobrý. Nastaly 
nějaké spory s vedením, trošku bych to 
přirovnal k Tomášovi Řepkovi a jeho 
aktuálnímu konci v Budějovicích,“ 
usmívá se.
Tehdy zhruba osmadvacetiletý muž 
následně zmizel nejen z fotbalové 
mapy Česka, ale dokonce i ze samot-
né republiky. „S přítelkyní jsme se 
sbalili a na tři a půl roku jsme odjeli 
na Kypr. Tam jsem taky hrál fotbal, 
ale jen druhou ligu.“ Co ho k radi-
kálnímu kroku vedlo? „Chtěl jsem 
vyzkoušet něco nového a získat do ži-
vota jiné zkušenosti. Přítelkyně měla 
práci, já hrál fotbal, nebyl problém,“ 
rekapituluje. Po návratu z Kypru 
v roce 2007 už se Pavel naplno vě-
noval na podnikání, o němž už byla 
řeč…
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 POdNikatelÉ, CelNík i elektRikÁř 

Při pohledu na profese hráčů Libuše to vypadá, že FSC je klub podnika-
telům zaslíbený. Podobně jako Pavel Putík totiž podnikají i Tomáš Klinka 
(v oboru fitness) a Jiří Humpolík (prodejce vína, zároveň se stará o e-shop). 
Další profese? František Brabec pracuje jako celník na letišti, jeho jme-
novec Růžička je elektrikář. Za zmínku stojí i Miloslav Stuchlík ml., syn 
sekretáře a šéftrenéra mládeže Miloslava Stuchlíka, který donedávna dělal 
v České televizi. A stejně jako v každém klubu najdete v Libuši spoustu 
studentů.

Podoba interiéru je Putíkovou prací.
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tRÉNiNk
Jak vyHledat 
taleNtOvaNÉ fOtbaliSty

V Motorletu dlouho pracují s mládeží 
na výborné úrovni a talenty si umějí 
vybrat!

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

Při organizování náborových akcí 
u předškolních dětí a dětí mladšího 
školního věku je třeba si vždy uvě-
domit, že by bylo velmi riskantní 
a nezodpovědné prohlásit, že je dítě 
v tomto věku pohybově nebo fotbalo-
vě nešikovné a nemůže být výborným 
fotbalistou.
Fyzický a mentální vývoj dětí je 
v tomto období velmi bouřlivý. 
Snažme se tedy v tomto věku děti 
od fotbalu neodrazovat pouze proto, 
že momentálně nesplňují úplně naše 
představy. Trenéři by v tomto období 
měli prokazovat velkou trpělivost, jak 
u těch talentovaných, tak u těch, které 
svůj talent zatím neprojevily anebo 

ho prostě nemají. To se však prokáže 
mnohem později.

 CO tO Je taleNt? 
„Ten kluk má talent!“ Často to slýchá-
váme od rodičů, spoluhráčů, trenérů, 
v pozdějším věku od skautů, hráč-
ských agentů nebo novinářů. Co si 
však pod tím představíte?
Obvykle si představíme hráče, který 
ve své věkové kategorii některými 
nebo všemi svými schopnostmi pře-
vyšuje ostatní spoluhráče i protihráče. 
Může být rychlejší, silnější, mít lepší 
zakončování nebo třeba vedení míče. 
Odborná literatura hovoří o talentu 
jako o komplexu vlastností, schopnos-
tí a dovedností, které musí splňovat 
sportovec, aby měl předpoklad udržet 
si vysokou výkonnost i v dospělém 
věku.
Sám si však při tomto popisu musím 
položit otázky: Bude talentovaný 

mládežnický hráč převyšovat ostat-
ní fotbalisty za dva, tři nebo pět let? 
Jsem schopen to jako trenér poznat? 
Odborníci, pedagogové i zkušení tre-
néři se shodují v názoru, že objevení 
a rozvinutí fotbalového talentu je ob-
tížný a dlouhodobý úkol, ale není to 
úkol nemožný.

 etaPy výbĚRu (NÁbORu) 
Proces výběru fotbalových talentů lze 
rozdělit na dva na sebe logicky nava-
zující kroky. Prvnímu kroku se říká 
základní výběr, druhý krok je nazýván 
specializovaný výběr.
Cílem prvních základních náborových 
akcí je vyhledat a zaujmout co největ-
ší počet zájemců pro fotbalový trénink 
a fotbal jako takový.
Obsahem základních náborových akcí 
jsou velmi jednoduché testy, ve kte-
rých trenéři hodnotí základní pohybo-
vé předpoklady hráčů. Důležité je, aby 
zvolené testy byly obecné, tedy aby je 
hráči při náboru mohli absolvovat bez 
přípravy, prakticky bez zácviku, aby 
je mohl zvládnout každý. Náborové 

akce organizované touto formou jsou 
vhodné pro hráče předškolního věku 
až k hranici přibližně deseti, maximál-
ně dvanácti let.
Specializovaný výběr vždy navazuje 
na předchozí základní výběr. Vyu-
žívají se ve velké míře biochemická 
a laboratorní vyšetření, stejně jako dů-
kladné sledování v herních situacích.
Cílem specializovaných testů je potvr-
dit u jednotlivých hráčů předpoklady 
pro konkrétní sport nebo sportovní 
disciplínu, v našem případě pro fotbal. 
Začíná se také přistupovat k hodno-
cení psychické a mentální vyspělosti, 
která ovlivňuje výkon fotbalových 
hráčů.
Specializované výběry je vhodné pro-
vádět ve věkové skupině od deseti 
do šestnácti let hráčů. U věkové ka-
tegorie od deseti dvanácti let je třeba 
přihlížet k probíhajícím výrazným tě-
lesným změnám.

 NÁbOR, NebO výbĚR? 
Klub a jeho jednotliví trenéři, pokud 
chtějí vykonávat trenérskou činnost 

PORadNa JiříHO fORMÁNka, tReNÉRa a PROvOzOvatele 
StRÁNek www.tReNiNk.COM

fOtO: oNDřeJ hANuš

Cílem tohoto článku je pomoci fotbalovým trenérům s přípravou a organi-
zací náboru a výběru malých fotbalistů. Snahou autora je popsat, jak může 
probíhat výběr začínajících fotbalových talentů.



s perspektivou, musejí vytvářet pod-
mínky pro fotbalový růst členů svých 
týmů. Motivovat současné hráče a vy-
hledávat nové. Podle podmínek, ve kte-
rých pracuje konkrétní klub, skaut nebo 
trenér, je třeba rozhodnout, zda noví 
členové týmu budou do týmu zařazeni 
na základě náboru nebo výběru.
Při náboru jde především o dostateč-
ný počet hráčů v týmu, prostor zapojit 
se do tréninkového procesu dostanou 
všichni zájemci. Při výběru hráči pro-
cházejí sadou motorických a fotbalo-
vých testů, které jsou vyhodnoceny 
a hráči jsou do týmu zařazeni podle 
dosažených výsledků.
Přestože se výběr a následné hodno-
cení zda být objektivním, tak je třeba 
stále si opakovat, že se jedná o aktuál-
ní hodnocení, které může být ovlivně-
no kondicí, trémou nebo třeba prodě-
lanou nemocí. V důsledku toho může 
nastat situace, že „talentované dítě“, 
které hladce prošlo výběrem, neudělá 
za rok tréninku takový pokrok jako 
nenápadný hráč, který nebyl při výbě-
ru ničím zajímavý.
Doporučuji tak zvolit vícestupňový 
výběr, kdy šanci v tréninku dostává 
každý hráč, který má zájem, a k výbě-
ru dochází postupně, během procesu.

 Na CO Se zaMĚřit 
 Při teSteCH 
U hráčů, kteří procházejí výběrem, 
respektive zkoumáním, je důležité 

sledovat pět oblastí, které zásadně 
ovlivňují výkon v utkání. První tech-
nickou oblastí rozumíme soubor indi-
viduálních dovedností, jako je přihrá-
vání, výběr místa, vedení a ovládání 
míče nebo zakončování. Druhá oblast 
je taktická, tedy použití výše popsa-
ných dovedností v herních situacích. 
Třetí oblast sleduje kondiční schop-
nosti, kterými hráč disponuje – vy-
trvalost, koordinace, rychlost a síla.  
Čtvrtou qaqje oblast mentální nebo 
psychická, která je důležitá proto,  
aby bylo jasné, jak se hráč cho-
vá v emočně složitých situacích,  
jak je rozhodný a zda je vyrov-
naný. Poslední pátá oblast v sobě  
zahrnuje způsob života nebo životní 
styl. Hráčův přístup k tréninkovému 
procesu, odpovědnost ke stravova-
címu režimu, regeneraci, pasivnímu 
odpočinku a vztahům k rodině a přá-
telům.

 teSty PRO výbĚR 
 MalýCH fOtbaliStů  
– Hráče na náborech i výběrech, stejně 
jako hráče, kteří jsou součástí týmu již 
delší dobu, je možné testovat různými 
způsoby se zaměřením na pohybové 
nebo fotbalové schopnosti. Tyto testy 
je třeba následně vyhodnotit s cílem 
získat přehled o jednotlivých hráčích. 
Získané výsledky je možné porovná-
vat s testy prováděnými po určité době 
(například rok).

 teSty POHybOvýCH 
 SCHOPNOStí 
– Cílem těchto testů je získat pokud 
možno objektivní informace o zá-
kladních pohybových (kondičních) 
schopnostech (vytrvalost, koordinace, 
rychlost a síla). Základním testem je 
člunkový běh 4x 10 m, který je zamě-
řen na rychlostní a obratnostní schop-
nosti. Mezi testy pohybových schop-
ností je možné také zařadit opakované 
cvičení sedů-lehů, které je zaměřené 
na test dynamické, vytrvalostně-silo-
vé schopnosti břišního svalstva.
Testem dynamické, explozivně-silové 
schopnosti dolních končetin je skok 
z místa odrazem snožmo. Dynamic-
ko-silové schopnosti horních konče-
tin a celého trupu je možné testovat 
hodem plným míčem na dálku, bez 
rozběhu z místa. K tomuto cvičení je 
možné použít míč o různé hmotnos-
ti, minimálně však jeden kilogram. 
K testování koordinačních a obrat-
nostních schopností je možné využít 
různě vytvořené překážkové dráhy.

 teSty fOtbalOvýCH 
 dOvedNOStí 
– Cílem těchto testů je získat infor-
mace o individuálních herních doved-
nostech hráčů, jako jsou přihrávání, 
vedení míče nebo střelba.
Testem přesnosti přihrávání může 
být cvičení na přihrávky do malých 
branek, a to buď z místa, po předchá-

zejícím přijmutí přízemní přihrávky, 
po zpracování míče nebo po žonglo-
vání s míčem.
Testem zakončování je cvičení na ve-
dení míče střídavě oběma nohama za-
končené střelbou do branky, která má 
vyznačeny cílové prostory.
Testem vedení míče je vymezení pře-
dem stanovené dráhy, kterou hráč musí 
s míče projít. Může se jednat o přímý 
slalom, nepravidelně postavené kuže-
ly různých barev nebo tvar osmičky. 
U těchto cvičení doporučuji, aby se 
v něm objevily časté změny směru.
Testem techniky a ovládání míče 
může být žonglování. Zde se dopo-
ručuje nechat hráčům několik poku-
sů a výsledky průměrovat. Ocenit je 
třeba při žonglování využívání druhé 
nohy, případně hlavy.

 zÁvĚR 
Cesta k vrcholovému fotbalu je dlouhá 
a složitá. K vysněnému cíli vede hned 
několik směrů, nikdy není možné tvr-
dit, že pouze jeden je ten správný.
Domnívám se, že všichni hráči jsou 
svým způsobem talentovaní. Výkon 
hráče však záleží na mnoha faktorech, 
které rozhodnou, kdo bude nebo ne-
bude úspěšný. K úspěchu však určitě 
vede vnitřní motivace hráče něco do-
kázat, vůle, píle v tréninku a vytrva-
lost. To vše musí být neustále podpo-
rováno pravidelným, systematickým 
a cílevědomým tréninkem.

INZERCE
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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

Pokud si myslíte, že útočníci v pražských soutěžích mají opravdu pořádnou ránu a síť se protrhla po vstřelení 
gólu přímo v zápase, tak se mýlíte. Byl to tedy nějaký kanonýr na tréninku, anebo snad škůdce, kdo ji nožem 
poničil? Jsou v hlavním městě opravdoví TOP střelci, nebo nepřátelé fotbalu? Odpověď znají jen na konkrétním 
stadionu, jehož název ovšem z etických důvodů nezveřejňujeme…

fOCeNO: v LIsTopADu NA uTKÁNí II. TříDY autOR: oNDřeJ hANuš

RÁNa, NebO Nůž?

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla pro Prahu
 a partner Pražského fotbalového svazu

Koho nehřeje fotbal, 
 toho zahřejeme my
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