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Vážení příznivci fotbalu,

v období, kdy je všude v republice velice složité připravit hřiště s umělým trávníkem do hratelného sta-
vu, finišují představitelé Pražského fotbalového svazu s přípravami březnové volební valné hromady, 
na níž se odehraje hlasování o novém vedení.

Mým přáním je, aby si všichni hlasující uvědomili, jakým způsobem výkonný výbor za pouhé tříleté 
období posunul fotbal v Praze vpřed. Za sebe mohu říci, že jsem zprvu vstupoval do kulhající společ-
nosti, která se však v rámci konkrétní práce Dušana Svobody a spol. vyšvihla ve statnou organizaci, 
na niž se mohou spolehnout (a obrátit) všichni, kdo fotbal v hlavním městě s láskou dělají. Nevěříte? 
Pak si nalistujte strany 8-9 a porovnejte povolební sliby předsedy PFS z roku 2010 s realitou doplněnou 
konkrétními údaji i verdikty Speciálu. Alespoň pro mě jde o hezký pohled. A pro vás?

Původně jsem nechtěl, aby tento text vypadal jako předvolební agitace za stávající vedení, nicméně si 
plně uvědomuji, že tak vlastně vyznívá. Ale nakonec proč ne, budu rád, když se mé přání vyplní a Praž-
ský fotbalový svaz povedou šéfové staronoví. A je jedno, zda v kompletním složení Výkonného výboru, 
nebo s několika neokoukanými tvářemi těch, kteří se do něj dostanou namísto současných členů, kteří 
z vlastní vůle už kandidovat nebudou.

Příjemný zbytek zimy!
Lukáš Vrkoč
editor Pražského fotbalového speciálu
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ROZHOVOR

Do PADEsÁTI JE ČAsU DosT
ŘíkÁ úToČNík PAVEL MRÁZ, kTERÝ UDIVUJE cELoU PRAHU:  
VE 44 LETEcH JE NEJLEPšíM sTŘELcEM PŘEboRU

TExT: raDIM trUsIna  foTo: onDŘEJ procháZka, onDŘEJ hanUš
Na střížkovské Bohemce mají  
nejlepšího kanonýra přeboru.

Loni v létě oslavil 44. narozeniny, 
přesto nezadržitelně řádí v Praž-
ská teplárenská přeboru. PAVEL 
MRÁZ z Bohemians Praha B je 
po polovině soutěže nejlepším ka-
nonýrem se dvanácti zásahy. „Nej-
lepšího kanonýra jsem vyhrál na-
posledy někdy v žácích. Bylo by to 
příjemné, kdyby mi na konci sezony 
řekli, že jsem král střelců, ale není to 
pro mě nějak důležité,“ říká nestár-
noucí útočník.

 Už dřív jste řekl: Na hřišti vydr-
žím, dokud mě neodstřelí. Jak jste 
to myslel?
Užívám si to, že můžu hrát přebor 
i v tomhle věku. Tohle je takové poře-
kadlo starších hráčů, jako jsem já. Buď 

na hřišti zkolabuju, nebo mě odstřelí. 
(usmívá se)
 Soupeři na hřišti?

Všichni protihráči se vůči mně chova-
jí perfektně, nemám obavy, že by se 
našel blázen, který by mi zajel do žrá-
dla, jak se říká. Kluci v přeboru hrají 

seriózně, trenéři jim asi říkají, že nej-
sem žádný mladík, aby do mě ošklivě 
nezajížděli, aby se mi na stará kolena 
něco nestalo.
 Myslíte, že jste trenéry soupeře 

„chráněný“?
Myslím, že jo. Pár trenérů znám a ba-
vili jsme se o tom. I oni hrávali fotbal 
a vědí, co to obnáší lítat v tomhle věku 
po hřišti. Kolikrát jsem už měl nohy 
nahoře, to zase jo, fotbal bolí, musí bo-
let, i mě, ale je to v mezích slušnosti.
 Tipnete si, jestli byste mluvil stej-

ně, i kdybyste byl o 15 let mladší se 
stejnou produkcí? Sám jste říkal, že 
byste v takovém případě řádil úplně 
jinak...
To nemůžu posoudit. Když je to boles-
tivější, řeknu tomu klukovi, ať nejančí. 

Každý se chce dostat do sestavy nebo 
se v ní udržet, ukázat se. S tím počí-
tám, někdy to holt bolí.
 Rozmlouváte při zápase s obránci?

Spíš se soustředím na svoji hru. Se 
staršíma klukama občas něco prohodí-
me, ti mě chápou. (směje se)

 „LÉTA PŘIbÝVAJí, MysLíM, ŽE JsEM sE ZkLIDNIL. NAVíc  
  MANŽELkA, PoLIcAJT A RoZHoDČí MÁ VŽDycky PRAVDU.“  

Připravit pozici a... Vystřelit!
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„Tam mi to pošli a zvedni ruce!  
Já dám gól,“ jako by říkal Pavel Mráz.

 Takže má Mráz v přeboru respekt?
To zase ne, neřekl bych, že je to něco 
přehnaného. Jsem rád, když do toho 
mladí občas zajedou, ať taky cítím, že 
to nedostanu zadarmo. Já na hřišti taky 
neznám bráchu, tady žádný respekt 
nehraje roli.
 U hráčů, kteří vás znají jen podle 

jména, je občas slyšet velký údiv, 
když se podívají na datum vašeho 
narození. Slýcháte před zápasy, že 
jste dědek? Jsou tam hlášky typu: 
Co je, dědku? 
Ale to je taková zdravá rivalita, pošťu-
chování, není to myšleno špatně. Ob-
čas mi tak říkají i kluci v naší kabině, 
to mě nerozhodí.
 Co vás ve vašem věku ještě dokáže 

rozhodit?
Přiznávám, že se občas naštvu kvůli 
rozhodčím. Nechci na ně nasazovat, 
každý je omylný, ale když vím, že 
jsem v právu, tak se chovám trochu ji-
nak, než když jdu po zápase na pivko. 
To jsem pak úplně v pohodě.
 Je pravda, že jste na hřišti vždycky 

patřil k impulsivnějším fotbalistům?
Ale léta už přibývají, myslím, že jsem 
se zklidnil. To nemá smysl. Manžel-
ka, policajt a rozhodčí má vždycky 

pravdu, ne? (směje se) Dávám si na to 
pozor, ale mám i chvíle, že si zařvu. 
Člověk by měl být klidnější i kvůli 
ostatním klukům, aby ti mladí neza-
čali jančit. Koukají po nás zkušených, 
když začnu já nadávat, tak se pomalu 
přidávají. To není dobře. Měl bych jít 
trochu vzorem. Snažím se na hřišti ne-
řvat. Když někdo udělá chybu, řeknu 
to až v kabině o poločase, abychom 
po sobě nevyjížděli na hřišti.

 Ještě se vrátím k tomu dědkovi: 
Sice to o sobě před zápasem slýchá-
te, ale na konci zase přicházejí slova 
obdivu, jak na svůj věk válíte. Jak se 
vám to poslouchá?
Když po zápase někdo přijde a řekne: 
„Pojď sem, tobě je tolik a proháníš 
tady ty mladý rypáky!“ tak to mě potě-
ší, i když třeba prohrajeme.
 Nemáte pak nos nahoru?

Ne, ne, ne, to už dávno ne. Ale já ho 
nikdy neměl nahoru, ať jsem byl kde-
koliv.
 Sám o sobě říkáte, že jste starý ko-

řen, cítíte se tak?

Před zápasem ne, po zápase se cítím 
doopravdy jako starý dědek. Kolikrát 
si musím vzít dva brufeny, abych to 
po víkendu rozchodil. Nemám problé-
my s koleny, takže se přebor dá hrát 
do 45 nebo do 46 let.
 Z toho vyplývá, že vám zbývá ještě 

rok a půl?
Mluvil jsem se šéfem klubu panem 
Kaprem a říkal jsem mu, že bych asi 
skončil a našel si něco v nižší soutěži. 

On se jen usmál a říkal: „Mrazíku, ty 
ještě vydržíš dlouho, neboj se. Do pa-
desáti je času dost.“ Takže hraju, do-
kud to jde.
 Kde se láme hranice, kdy se z mla-

dého hráče stává starý?
Jako mladý jsem byl vyjančený, byl 
jsem ulítaný, běhal jsem, bojoval, cho-
dil do všeho. Kolem třicítky si člověk 
uvědomí, že to není nutné. Počká si. 
Tam se to láme, od té doby hraju víc 
rozumem. Neřekl bych, že je fotbali-
sta ve třiceti starý, ale zkušený. To je 
pořád stejné. Jen je dnes jiná doba, 
mladí kluci si ke starším víc dovolí. 

Když jsem šel z dorostu do áčka Mo-
torletu, měl jsem obrovský respekt, 
nevěděl jsem, jestli mám spoluhráčům 
tykat nebo vykat. Nikdo nám nemusel 
říkat, že máme vzít balony, pomůcky. 
To bylo automatické. Dneska ty kluky 
musíte prosit i v dorostu. Někdy člo-
věk zírá. Potřebovali by vojnu jako 
řemen. Rok na vojně by jim vůbec 
neuškodil.
 Posuneme se k vašim střeleckým 

schopnostem. Láká vás vyhrát po-
prvé v mužské kategorii soutěž ka-
nonýrů?
Bylo by to příjemné, v mých letech 
moc hezké. Lidi se mě ptají po kaž-
dém zápase, jestli jsem zase dal gól. 
Je to takové pošťuchování, dělá mi to 
dobře.
 Neuzavřel jste nějakou sázku?

Ne, na tohle nesázím. Dřív jsem bral 
i prémie za góly, i tady, myslel jsem, 
že je to dobré, ale pak se mi vůbec 
nedařilo. Všechny prémie jsem zrušil, 
člověk pak chce dát mermomocí gól 
a hraje na sebe. Teď mám větší radost, 
když na gól nahraju nebo když vyhra-
jeme. Na triumf v soutěži střelců bych 
se nezaměřoval, ani kdybych vedl pár 
kol před koncem. Nehraju na to.

 „MLADí kLUcI sI kE sTARšíM Víc DoVoLí. PoTŘEboVALI  
  by VoJNU JAko ŘEMEN. Rok by JIM VůbEc NEUškoDIL.“   

ZIM A 2013 3



 Ale góly dávat umíte. V čem je vaše 
síla v zakončení?
Člověk už je starší, má nějakou zku-
šenost, víc se dívám na gólmana, 
kde a jak stojí. Ne zavřít oči a narvat 
nesmyslně balon. Brankářů jsem už 
potkal mraky, styl prorvat všechno 
před sebou, to nejsem já. Podívám se 
a míče zkouším uklízet.
 Míváte v šancích vůbec nervy?

Dřív jsem je měl, před penaltami jsem 
se klepal a později jsem na ně necho-
dil. Když jsem hrál v maltské Valettě, 
tak jsem v předkole Ligy mistrů jednu 
neproměnil. Podělal jsem se z ní. Teď 
se zase začínám k penaltám vracet, za-
tím mi v přeboru vyšly všechny.
 A jste ještě nervózní?

Dneska už ne, člověk kouká, co dělá 
brankář ve hře, při penaltě se dobře 
rozmýšlí, kam míč poslat. Musí to být 
hlavně prudká a umístěná rána.
 Zaznamenáváte si někam vaše góly?

Vůbec ne. Gólů jsem dal dost, v ra-
kouské lize docela padaly, to jsem měl 
v mančaftu vedle sebe megafotbalisty. 
Těžil jsem ze své rychlosti, žádná vel-
ká technika, to mi vyhovovalo. V 90. 
letech se tak hrálo.
 Jaký máte gólový rekord z jedné 

sezony?
Myslím, že 24 gólů.
 Tak to jste teď na dobré cestě svoje 

maximum minimálně vyrovnat, ne?

Je to možné, ale jsou tam jiní dobří 
střelci, talenti. Přeju všem, aby to do-
táhli co nejdál.
 Považujete se za dobrého střelce?

Néé, to ne, určitě ne. (překvapeně) 
Na výborného střelce jsem si nikdy 
nehrál a hrát si ani nebudu.
 Ale vedete tabulku kanonýrů, na-

víc góly dáváte i na všech turnajích 
starých gard...

Stará garda je něco jiného. Ale je to 
příjemné, to je jasné.
 Pálí vám to i na tréninku?

Trénuju dorost, takže s béčkem toho 
v týdnu moc nezvládnu. Snažím 
se s nimi hrát aspoň někdy fotbal, 
po kopcích už s nima lítat nebudu. 
Na hřišti jsem dennodenně, od pondělí 
do neděle, takže se nějak udržuju.
 Teď jste tedy vyzradil své tajem-

ství. Trénink každý den.
Každý den jsem na hřišti, to ale nezna-
mená, že trénuju. (směje se)
 Přezdívá se vám Mrazík. Padají 

narážky, že máte v zakončení stejně 
kouzelné schopnosti jako slavná po-
stava z ruské pohádky?
Už jsem to taky slyšel, ta přezdívka se 
mi líbí. Ale stejné vlastnosti nemám. 

Kdyby zamrzlo všechno, na co sáhnu, 
tak si fotbal moc nezahrajeme – míč 
by stál na místě. (směje se)
 Tak aspoň využíváte mrazíkovsky 

ledového klidu, což o vás říká váš 
trenér Kurucz.
Mluví o mně hezky, to je pravda. Sám 
byl vynikající fotbalista, říkalo se mu 
Bílý Pelé, prý to byl megahráč. Já ho 
nezažil, ale všichni to potvrzují. My 

se takhle hecujeme. On je Bílý Pelé, já 
zase Mrazík. Tak už to zůstane.
 Říkáte, že se po zápase dáváte dva 

dny dohromady. Jak to vypadá?
Na hřišti je sauna, vířivka, masér áčka 
Štefan, který se o mě hodně stará. Je 
to ale náročné. Doma mám čtyřletého 
syna, to je zbojník, je blázen do fotba-
lu, pořád si chce kopat. Někdy toho 
mám dost.
 No vidíte, přitom jste na podzim 

odehrál v přeboru 1290 minut ze 
1350 možných...
Snažím se na hřišti vydržet co nejdýl, 
ale těžké je to pro mě na umělkách. 
To je tragédie. Nikdy jsem je neměl 
rád. Už kvůli tomu, že dnes mají de-
setileté děti nákolenky, to je z umělky. 
Za nás byla škvára, furt ji mám za-

rytou v mase, ale pořád to bylo lepší 
než umělka. Já bych se hned vrátil 
na škvarek, člověk byl sice zaprasenej 
jak jetel, ale jako žáček nebo doroste-
nec jsem neviděl chlapa s nákolenkou.
 Kolikrát v životě už jste končil 

s fotbalem?
Říkám to každý rok, ale nesmím 
u toho sedět vedle našeho prezidenta. 
Bez fotbalu vydržím maximálně tý-
den, teď nad koncem nepřemýšlím.
 Jste spokojený s tím, co jste ve fot-

bale dokázal?
Nedokázal jsem nic světového, ale za-
kopal jsem si venku, nic super, takový 
průměrný level. Něco jsem viděl, něco 
procestoval, to mi stačí.
 Paradoxně jste hrál ligu v Rakous-

ku a na Maltě, doma ale ne. Jak se 
to podaří?
Moje angažmá v Linci, to byla velká 
náhoda. Pomohli mi lidi, které jsem 
vůbec neznal. To by bylo na dlouhé 
vyprávění. Z druhé ligy jsme hned 
postoupili. Pak jsem tam hrál dva roky 
ligu, to bylo bombastické.
 V porevoluční době hrát fotbal 

v Rakousku, to věřím.
Byl to jiný svět, i po finanční stránce. 
Za komunistů jsme tady neměli nic, 
najednou jsem bral výplatu ve valu-
tách. Nedám dopustit na všechny man-
čafty, kde jsem působil. Ve 28 letech 
jsem končil v Riedu.

 „HNED bycH sE VRÁTIL NA škVAREk. ČLoVĚk byL sIcE  
 ZAPRAsENEJ JAk JETEL, ALE JAko ŽÁČEk NEbo DoRosTENEc  
  JsEM NEVIDĚL cHLAPA s NÁkoLENkoU.“  

O generaci mladší protihráči mají  
se čtyřiačtyřicetiletým veteránem trápení.
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 Tam jste si i zachytal rakouskou 
ligy, že?
No jo, proti GAK Graz, ještě mám 
doma fotku z novin, kterou mi manžel-
ka schovala. Prohráli jsme 3:0, v brá-
ně jsme se vystřídali tři, každý jsme 
dostal gól. Oba gólmani byli ze hry, 
tak jsem si vzal rukavice. Když jsem 
odcházel ze hřiště, zvedl jsem ruce 
a smál se. Vtom mě vyfotili. Trenér se 
ptal: „Čemu se směješ?“ Já na něj: Ty 
by ses nesmál? Láďa Vízek mi říkal: 
„Pavle, do těch třiceti to jde v útoku, 
pak se zatahuješ do obrany, jak je ti 
čtyřicet, už jen čekáš na rukavice.“ 
(směje se) Já je měl už dřív, můžu 
říkat, že jsem si zachytal rakouskou 
ligu.
 Pak jste se dostal na Maltu. Jak se 

tohle podaří?
Měl jsem manažera z Holandska, který 
mě tam doporučil. Věděl jsem o Maltě 
akorát to, že je někde pod Sicílií, jinak 
nic. On mi říkal, že je tam celoročně 
teplo, ať to zkusím. Přijel jsem tam 
a bylo takové vedro, že jsem chtěl 
pryč. Nakonec jsem tam vydržel pět 
let. Vzpomínky mám výborné, vra-
címe se tam s rodinou na dovolenou. 
Lidi tam jsou bomba. Všude vás zdra-
ví, ve Valettě jsme čtyřikrát vyhráli 
ligu.
 Prý tam byly zajímavé oslavy. Je 

to pravda?
To nebyla oslava, to bylo Rio de Ja-
neiro, karneval. Fotbalista, který tam 

vyhraje titul, to je pro ně bůh. Berou 
to tam velkým stylem. Každé město 
zdobí své auto, to se tam boduje, pak 
se čeká, jestli fotbalisti vyhrají titul. 
Když jo, bum, skočí se na auto a jezdí 
se po hlavní třídě, ale takovým stylem, 
že jsem nevěřil vlastním očím.
 To je na Maltě tak velký zájem 

o fotbal?
Fotbal je tam jasná jednička, pak 
je vodní pólo a kulečník. Děcka si 
tam přitahují židle ke stolu a mydlí  
to tam. Já tam hrál kulečník taky 
hodně. Celý rok se tam dá chodit 
v kraťasech a tričku, jídlo jsem měl 
u prezidenta na hotelu, manželka ani 
nemusela vařit, byt, auto i benzin, 
všechno bylo placené. Dalo se jezdit 
k moři, paráda.
 Nechtěl jste tam zůstat, když vás 

poslouchám?
Uvažoval jsem o tom. Dodnes říkám, 
že mi jednou rupne v kouli, seberu se 
a odjedu tam.
 Ale vrátil jste se do Prahy. Čím se 

dnes živíte?
Jsem na hřišti, dělám takového správ-
ce, pomáhám, s čím je třeba. Kromě 
areálu na Střížkově se staráme i o ča-
kovické hřiště, kde se nehrál fotbal 
a zpustlo to tam. Jsem zaměstnanec 
pana Kapra, pomáhám mu v hospodě, 
jsem správce, trenér, hráč, pingl, ku-
chař, všechno možné. Není to žádná 
rasovina, baví mě to. Navíc se netočím 
k práci zády.

INZERCE

 PAVEL MRÁZ 

Narozen: 31. srpna 1968  Post: útočník  Klub: Bohemians Praha B. 
„Tady už mě zasklí a půjdu do vitríny,“ směje se.  Hráčská kariéra: Lo-
komotiva Praha, Motorlet, Karlovy Vary, LASK Linec (Rakousko), Ried 
(Rakousko), Sliema Wanderers (Malta), FC Valetta (Malta – 4x titul), Sa-
talice, Riedau (Rakousko), Union St. Willibald (Rakousko), Zeleneč, Blša-
ny, Bohemians Praha.  Trenérská kariéra: žáci Bohemians Praha, dorost 
Bohemians Praha

Pište na e-mail: info@agentura-fotoservis.cz
Nebo přímo volejte na tel.: +420 608 980 343

vis.cz
343

• Celorepublikově profesionální fotoslužby pro sportovní kluby a svazy

• Unikátní nabídka služeb a produktů od amatérských po plně
 profesionální sportovce

• Fotoreporty, reportáže, týmové fotografi e, dokumentace besed, tiskových
 konferencí nebo posezonních plesů. Grafi cké práce a úpravy pro web i tisk

• Znamenité ročenky pro každý tým

• To vše za bezkonkurenční ceny v nejvyšší kvalitě

• Každý klub který využije našich služeb navíc dostane unikátní slevovou   
 poukázku na všechny naše ostatní služby pro všechny své členy s platností 1 rok!

www.agentura-fotoservis.cz
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VZPOmÍNKa
NEúsPĚcH TŘEboRADIc? 
MoJE cHybA!
co TAkÉ ŘEkL VÁcLAV DRobNÝ: 
VZPoMíNkA NA HRAJícíHo TRENÉRA TŘEboRADIc

TExT: raDIM trUsIna  foTo: onDŘEJ hanUš

Původně nechtěl po konci profesionální kariéry vůbec trénovat. Jenže ho 
oslovily Třeboradice, kam se VÁCLAV DROBNÝ chodil dívat na kamarády. 
Z domluvené spolupráce na šest měsíců byly tři roky. Trénování Drobného 
chytlo, s klubem postoupil do Pražská teplárenská přeboru a hned se stal 
největší osobností nejvyšší metropolitní soutěže. Jeho život však ukončila 
tragická nehoda, když na konci prosince 2012 narazil při noční jízdě na bo-
bech do stromu. Připomeňme si nejzajímavější výroky z poskytnutých roz-
hovorů za dobu, co vedl Třeboradice. Co řekl o...!?

 o ZAČÁTcícH A PLÁNEcH V TŘEboRADIcícH  

Když mě člověk, který tady vede fotbal, oslovil, jestli bych to 
nevzal, řekl jsem mu, že ano, ale pouze s tím, že se chci dostat 
do přeboru. Jen nějaké hraní mě nezajímá. Připravil jsem si 
mančaft, který jsem chtěl. Na začátku jsme si říkali: Pojďme 
si udělat sen! Jsme malý klub, výš než do přeboru by to asi ne-
šlo, ale nejvyšší pražská soutěž není meta, na kterou bychom 
nemohli dosáhnout.

 o sVÉ ZoDPoVĚDNosTI ZA VÝsLEDky TŘEboRADIc  

Když nepostoupíme do přeboru, tak to bude jenom moje chy-
ba a neumění, že jsem nedokázal kluky dostat do situace, aby 
naši soutěž vyhráli. Jsem totiž přesvědčený, že máme nejlepší 
mužstvo. Hrál jsem fotbal profesionálně, pod tlakem jsem byl 
neustále, to mi nevadí. Řekl jsem, že chci hrát o první místo, 
to platí, nic jiného mě nezajímá. Hráči to chtějí buď taky, nebo 
si můžou jít zakopat někam jinam. Fotbal bez výher nemůže 
nikoho bavit.

 o sVÉM VÝZNAMU NA HŘIšTI 

Soupeři říkají, že moje přítomnost na hřišti bývá rozhodují-
cí. Je to jejich názor, k tomu těžko něco říkat. Hraju přece 
stopera... Je fakt, že tam ta moje zkušenost asi znát je. Na dru-
hou stranu kdybych kolem sebe neměl těch ostatních šestnáct 
sedmnáct kluků, tak nic nezmůžu. Takže je to úspěch celého 
týmu.

 o PENĚZícH V NIŽšíM foTbALE 

Rok jsem to dělal v Třeboradicích úplně zadarmo, teď jsme 
domluvení, že něco málo dostanu, ale živit se tím nedá. V I. 
A třídě jsem trénoval za dva tisíce měsíčně. Nechci si říkat 
nesmyslné podmínky. Někdy zírám, kolik si dovolí požadovat 
hráči. Z toho jsem v šoku. Že hrál někde divizi a chce tři tisíce 
za zápas? Takový hráč u mě nebude! Někteří to na téhle úrovni 
dělají pro peníze, a to je špatně. Kluci v Třeboradicích mají 
jen slíbenou prémii za postup.

 VÁcLAV DRobNÝ 

* 9. září 1980 + 28. prosince 2012  Hráčská kariéra: Blšany, Štrasburk, 
Aston Villa, Sparta, Jablonec, Augsburg, Trnava, Bohemians Praha, Třebo-
radice.  Bilance v české lize: 162 zápasů/2 góly  Bilance v reprezentaci: 
2/0  Úspěchy: Jako kapitán vedl tým mistrů Evropy hráčů do 21 let v roce 
2002, o pět let později vyhrál titul se Spartou. S Třeboradicemi vyhrál jako 
hrající trenér I. A třídu (2011), v přeboru hned skončil na 6. místě a dostal 
se do finále Teskahor Poháru (2012).

Václav Drobný tam, kde to měl hodně  
rád - v Třeboradicích.



Nenudil a neschovával se za alibis-
tické fráze jako spousta jeho kole-
gů trenérů. Václav Drobný byl jiný, 
originální. Na každé setkání s ním 
jsem se těšil – věděl jsem, že řek-
ne něco zajímavého, že obsah jeho 
vět nebude jen prázdné plkání. Uměl 
perfektně přednést a formulovat 
svoje myšlenky. Na posledním zahá-
jení pražské fotbalové sezony jsme 
spolu diskutovali o tom, jestli se má 

v podmínkách pražského přeboru 
hrát na umělé trávě. Byl přesvědče-
ný o tom, že ne. Umělky neměl rád. 
Ač jsem s ním nesouhlasil, po pár 
minutách jsem se čím dál víc začal 
přiklánět k jeho názoru, který doká-
zal podpořit argumenty, na které se 
těžko kontrovalo.
Nezažil jsem, že by se někdy na něco 
vymlouval, vždy byl až nečekaně 
upřímný, dokázal šlehnout kritiku 

také do vlastních řad. I do amatér-
ských podmínek přinesl prvky ab-
solutní profesionality. Nikdy třeba 
neodmítl rozhovor. I když jeho tým 
vybouchnul, postavil se k tomu če-
lem a nehledal chybu někde jinde. 
Neposlal za sebe k hodnocení zápa-
su asistenta nebo vzkaz z kabiny, že 
dnes mluvit nebude. Šel příkladem, 
na hřišti i mimo něj. Pokud jeho tým 
padl, sportovně dokázal ocenit kva-

litu soupeře. Byl vždycky ochotný, 
slušný a maximálně vstřícný.
Viděl jsem v něm naději, že když se 
takhle chová největší hvězda praž-
ského přeboru, budou se časem při-
dávat i další lidé okolo amatérského 
fotbalu. Václav Drobný bohužel 
odešel příliš brzy. Velká škoda. Fot-
bal v jeho podání mě opravdu bavil. 
Snad stačil inspirovat i ostatní... 

Radim Trusina
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 o ToM, kDyŽ sE TŘEboRADIcE DosTALy V LIsToPADU 
 2010 o boD NA PRVNí MísTo I. A TŘíDy  

Vedeme o bod, to ještě nic neznamená. Ale určitě můžeme být 
považovaní za favority soutěže. To, kde jsme, není náhoda, 
soupeři se na nás teď budou chtít vytáhnout.

 o sPokoJENosTI sE šEsTÝM MísTEM Po PoDZIMU,  
 kDy HRÁLy TŘEboRADIcE PREMIÉRoVĚ PŘEboR  

Spokojený bych byl, kdybychom byli první. Šesté místo mě 
neuspokojuje. Bylo tam dost věcí, co se nepovedly, je co zlep-
šovat. Musíme to brát tak, že jsme nováček a nevěděli jsme, 
jak kvalitní je přebor.

 o sVÉ TRENÉRskÉ fILoZofII  

Nesnáším čekání na smrt. Když vedu, chci utkání dotáhnout 
do konce aktivní obranou, ne přestat hrát a čekat na konec. 
Chci, aby můj tým dělal hru a byl dominantní. Líbí se mi 
názory trenéra Csaplára. Nemám rád, že se jinak hraje doma 
a venku, kde se hlavně brání. Z toho jsem hotový, hřiště je 
všude stejné! Kdyby se u nás týmy chtěly prosadit svou hrou, 
dostaneme lidi na fotbal. Ale musí to být ofenzivní a atraktivní 
styl, ne betonáž. Snažím se hrát s kluky fotbal, na který jsem 
byl zvyklý já. Někdo to může brát na lehkou váhu, ale fotbal 
je všude stejný. Nikdo si na hřišti nedělá, co chce. Když hraje-
te systémem, kterému věříte, ve většině případů se prosadíte, 
platí to všude, v I. A třídě i v lize.

 o DůLEŽITosTI TÝMoVÉHo DUcHA V NIŽšícH soUTĚŽícH 

Neviděl jsem v I. A třídě hráče, o kterém bych řekl, že je 
schopný každý týden rozhodovat zápasy. Takhle to ani nejde. 
Týmy, které se spoléhají na jedince, nemají celkově šanci. My 
hrajeme týmově, i proto jsme se dostali na první místo.

 o PRosTŘEDí V ČEskÉM PRofEsIoNÁLNíM  foTbALE 

Kluby u nás neberou hráče jako partnery, prostředí profesi-
onálního fotbalu už mi vadilo. V lize se k vám chovají jako 
k hnoji. Máš smlouvu? Neplníme ji? To nás nezajímá. Když 
vám klub dluží peníze, vymyslí si na vás cokoliv. V tu chvíli 
pro ně nejste partner, ale nepřítel. Takhle to nemůže fungovat.

 o šANcícH AMATÉRů V PRofEsIoNÁLNíM foTbALE 

V I. A třídě už ti kluci umějí kopat, mají kvalitu, jen to ne-
dotáhli výš. Přebor už není daleko od divize nebo třetí ligy. 
Když má hráč v divizi fotbalovou kvalitu, jsem přesvědčený, 
že může z fleku hrát v ligovém týmu. Když absolvujete přípra-
vu a zvyknete si na jiný styl fotbalu, je to možné. Takových 
kluků je podle mě dost, ale ligu může hrát jen pár vyvolených.

 o TRENÉRoVI bRückNERoVI 

Nebavil se o tom, jak hraje soupeř, ale vymyslel takovou tak-
tiku, abychom ho dokázali porazit. Neměl u reprezentace moc 
času pilovat různé věci, ale i to mu stačilo k tomu, abyste po-
znali, jak a co chce jeho mužstvo hrát. Dotáhl to k dokonalos-
ti. To je největší ocenění trenéra a také můj cíl.

 o VÁbENí sLAVNÝcH JMEN Do TŘEboRADIc 

Jsem tady já a Mirek Baranek, to je dostačující. Nechci z toho 
dělat tým, kde by hráli samí exligisté. Je to tady pořád zalo-
žené na klucích, kteří jsou odsud, jsou to kamarádi, tak to má 
být. Chceme v Třeboradicích vytvořit dobré přeborové muž-
stvo. Už nám dali světla na umělou trávu, takže můžeme tré-
novat doma, což je další posun. Věřím, že nějak dáme do po-
řádku i kabiny, třeba najdeme i další sponzory, aby podpořili 
celkový rozmach fotbalu v Třeboradicích. Rádi bychom, aby 
si k nám našli lidé cestu a věděli, že je čeká hezké prostředí, 
že tady nelítají peníze z okna, protože tu hrají Drobný s Ba-
rankem, ale že se tady něco děje a zkulturňuje se prostředí.

 o TRENÉRoVI bíLkoVI 

Nikdy jsem o něm neřekl, že je to špatný trenér, a nikdy to 
neřeknu. Má dobré věci, jeho tréninky mě bavily, ale nelíbilo 
se mi jeho chování k hráčům. On je totiž kamarád jen s ně-
kým, to je špatně. Lidsky jsme si nesedli, proto jsem musel 
ze Sparty pryč.

 o PENĚZícH V NIŽšíM foTbALE 

Rok jsem to dělal v Třeboradicích úplně zadarmo, teď jsme 
domluvení, že něco málo dostanu, ale živit se tím nedá. V I. 
A třídě jsem trénoval za dva tisíce měsíčně. Nechci si říkat 
nesmyslné podmínky. Někdy zírám, kolik si dovolí požadovat 
hráči. Z toho jsem v šoku. Že hrál někde divizi a chce tři tisíce 
za zápas? Takový hráč u mě nebude! Někteří to na téhle úrovni 
dělají pro peníze, a to je špatně. Kluci v Třeboradicích mají 
jen slíbenou prémii za postup.

 o PLÁNEcH V PŘEboRU Po PosTUPU 

V žádném případě nechceme být jen do počtu, chceme hrát, 
co nejvýš to půjde. Neznám naše kvality vzhledem k přeboru, 
ale hodně lidí mi říká, že máme dobré mužstvo. To se ukáže až 
v soutěži, já přebor tolik neznám, netroufám si odhadovat naše 
umístění. Chceme vyhrávat, jako se nám to dařilo v I. A třídě. 
Jestli se ukáže, že máme na to, abychom hráli o první místo, 
tak o něj budeme hrát. Tím nechci v žádném případě snižovat 
kvalitu přeboru, budou tam velice dobré týmy. Za své mužstvo 
chci říct, že půjdeme na hřiště vyhrát každý zápas. Když se 
nám to povede, tak to bude dobré, když ne, budeme se chtít 
zlepšovat, abychom příští rok mohli vyhlásit nějaký cíl.

 o DIscIPLíNĚ 

Že by někomu zazvonil mobil v kabině? To vůbec neexistuje! 
Hráči musí mít zodpovědnost vůči ostatním z týmu, tohle je 
jasné pravidlo. Hráč, který by to nedodržoval a chodil si jen 
tak zapinkat, jak já říkám, neměl by u mě šanci. Zažil jsem 
trenéry, kteří jsou s hráči kamarádi, ale když je potřeba, do-
kážou být přísní. To je moje vize, tak bych to chtěl dělat. Co 
se týče zápasu, kluci si musí plnit své úkoly, když to tak není, 
stačí mi pět minut a jsem schopný střídat. S disciplínou mít 
problém nebudeme, to je základ. Když jsem viděl, že si bere 
náhradník na lavičku sluneční brýle, to mi hlava nebere. Ještě 
si to spolu vyřešíme na tréninku. Tohle je totiž katastrofální 
přístup k zápasu. Někomu se to může zdát jako maličkost, ale 
když jde do zápasu někdo s tím, že si s sebou bere brýle jako 
na výlet, tak může jít rovnou za klandr.

 byL oRIGINÁL, 
 foTbAL V JEHo PoDÁNí MĚ bAVIL 



šÉf Pfs DUšAN sVoboDA HoDNoTí kRoky, kTERÉ sLíbIL UČINIT 
NA PosLEDNí VoLEbNí VALNÉ HRoMADĚ

VoLby 2013

TExT: lUkáš vrkoč  foTo: onDŘEJ hanUš, archIv

 PoMoc kLUbůM  
 2010: 
„Chci připravit poradní orgány pro 
jednotlivé kluby, které budou za-
měřené na právní věci související 
s grantovou politikou.“
 2013: 
„Co se týká grantové politiky, tak tam 
došlo k  zásadním změnám díky no-
vele tzv. loterijního zákona a celkové 
změně konceptu poskytování dotací 
a grantů. Dnes má ta oblast dvě rovi-
ny, a sice individuální žádosti oddílů 
do jednotlivých programů a potom 
nově vytvořené a preferované ucele-
né projekty celopražského významu. 
Aktuálně PFS zpracoval projekt sys-
témové podpory zaměřený zejména 

na oblast zkvalitnění trenérského zá-
zemí v klubech a podporu klubů, kte-
ré mají sportovní centra a střediska 
mládeže, v dalším období bych rád 
zpracoval podobný projekt zaměřený 
na  podporu v oblasti infrastruktury. 
Jinými slovy, dříve to bylo spíše tak, 
že každý klub se sám snažil získat pro-
středky z různých zdrojů, já si ale spí-
še myslím, že bychom měli jít cestou 
„zastřešujících“ projektů, kde PFS 
bude plnit roli zpracovatele a hlav-
ně garanta projektů, které postupně 
pokryjí celou škálu oblastí činnosti 
fotbalového oddílu. Prostě PFS jako 
zastřešující organizace, která má 
v Praze cca 15 tisíc aktivních členů, 
je schopna vyjednat lepší podmín-

ky než 100 jednotlivých klubů, které 
budou vystupovat každý sám. Máme 
dnes jasně zkalkulováno, kolik stojí 
zhruba činnost jednoho oddílu za se-
zonu, kolik stojí trenéři, vybavení, 
energie, hřiště atd. A je třeba si říci, 
kdo a co by měl zaplatit. Co mají platit 
rodiče, co má platit oddíl, co by měl 
platit svaz, ať už pražský, nebo „ten 
velký“, a na co by měla přispívat sa-
mospráva, případně MŠMT. Vycházím 
totiž z předpokladu, že celospolečen-
ským zájmem je, aby děti sportovaly. 
Osobně jsem přesvědčený, že v Praze 
tento zájem jednoznačně je, a způsob 
alokace finančních prostředků z výtěž-
ku z loterií je toho důkazem Ale nerad 
bych to zakřiknul.“
VERDIkT sPEcIÁLU:  

 PŘísUN fINANcí  
 2010: 
„Okamžitě zadám právní analýzu, 
jak nejlépe založit marketingovou 
společnost, Pražský STES. Chtěl 
bych, aby v prvním roce byl finanč-
ní přínos v úrovni tří až čtyř milionů 
korun.“
 2013: 
„Myslím si, že tento cíl se podařilo 
naplnit. Společnost funguje, získala 
partnery i peníze pro fotbal. Myslím, 
že celková bilance získaných ko-

merčních příjmů ať už přímo do PFS 
nebo do PFS marketing je dobrá,  
ale osobně vidím ještě rezervy a mu-
síme se snažit nadále. Připravuje-
me další projekty a věřím, že budou 
úspěšné.“
VERDIkT sPEcIÁLU:  

 PoDPoRA MLÁDEŽE  
 2010: 
„Chci představit projekt Fotbal zá-
klad života. Měl by být zaměřený 
na popularizaci a propagaci fotba-
lu na prvních stupních základních 
škol.“
 2013: 
„Otázka podpory mládeže a propa-
gace fotbalu u nejmenších dětí a roz-
šíření členské základny by měla být 
hlavním úkolem celé asociace a ne-
jen PFS, podle mě je to podceňované 
téma, které se ale projeví až za pár let 
a pak bude bohužel dlouho trvat vše 
napravit. V rámci PFS jsme připravili 
tři projekty, které se realizovaly nebo 
jsou těsně před spuštěním. Prvním je 
Dětský fotbalový pohár pro žáky I. 
a II. tříd základních škol a jeho tře-
tí ročník právě probíhá. Účastní se 
ho několik set dětí z třiašedesáti škol 
a oddílů. Tento projekt má dva hlavní 
cíle, a to jednak zprostředkovat pro 
malé děti fotbalový zážitek a „před-

TŘI Roky s PŘEDsEDoU
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Únor 2010. Předsedou Pražského fotbalového svazu se stává Ing. DUŠAN 
SVOBODA. Samozřejmě má hlavu plnou plánů, kam by se měl fotbal 
v hlavním městě ubírat. Únor 2013. Tři roky panování jsou za ním a na mís-
tě je zhodnotit čtveřici konkrétně vytyčených cílů: pomoc klubům, přísun 
financí, podporu mládeže a pravidelné vydávání časopisu. „Když jsem byl 
volen před třemi lety, měl jsem nějaké představy, co chci dělat, ale v prostředí 
jsem nebyl etablovaný a neměl detailní znalosti, což se později ukázalo být vý-
hodou. Ale to nejdůležitější dle mého názoru je, že se situace v Praze uklidnila, 
že tady snad už nejsou nějaké znepřátelené tábory atd. Určitě ne každé rozhod-
nutí VV PFS je přijímáno všemi s nadšením, ale pevně věřím, že snad nikdo 
nemá pocit, že by bylo vedeno nějakou snahou někoho zvýhodnit na úkor ně-
koho jiného. A taky jsem rád, že jsme s kolegy z VV našli společnou řeč a snad 
za celou dobu jsme neměli žádnou vyhrocenou situaci. Rád bych jim taky po-
děkoval za kus práce, který odvedli, “ říká na úvod šéf PFS.



Uvidíme vedení PFS v tomto složení  
i po březnové volební valné hromadě? 
Zleva: místopředseda Michal Fischer, 
předseda Dušan Svoboda, místopřed-
seda Tomáš Cigánek a šéf soutěží 
František Vítovský.

stavit“ jim fotbal a pak by to měla být 
platforma pro jednotlivé kluby, které 
by zde měly být schopny získat děti 
do svých řad. Druhý projekt se jmenu-
je Neberte nám naši hru a jeho cílem 
je všeobecně kultivovat prostředí zá-
pasů v těch nejmladších kategoriích. 
Chceme, aby si rodiče uvědomili, že 
nejdůležitější není od první třídy dítě 
vychovávat k tomu, aby hrálo za Real 
Madrid, ale aby ho fotbal a obecně 
sport bavil. V dobrém se snažíme vy-
chovávat rodiče ke zdravé podpoře 
dětí v jejich sportování. Naší třetí ak-
tivitou je projekt s pracovním názvem 
Tour de Club, v rámci něhož chceme 
vzdělávat trenéry a rodiče, jak malé 
fotbalisty správně trénovat a moti-
vovat nejen na hřišti, ale taky mimo 
trávník, jak by je rodiče měli správ-
ně připravit na trénink, jak s nimi 
správně doma cvičit, jaké jim vštěpit 
stravovací návyky atd. Je alarmující, 
kolik mladých fotbalistů má nejrůzněj-
ší zdravotní problémy, kolik jich musí 

třeba od fotbalu odejít, buď k jinému 
sportu, nebo dokonce úplně přestat 
sportovat.“
VERDIkT sPEcIÁLU:  

 VyDÁNí ČAsoPIsU  
 2010: 
„Podniknu kroky s avizovaným ob-
novením vydávání periodika Pražský 
fotbal.“
 2013: 
„Časopis jsme přejmenovali na Praž-
ský fotbalový speciál a za sebe musím 
říci, že jsem nadstandardně spokoje-
ný s jeho úrovní a kvalitou. Po ob-
sahové a produkční stránce nemám 
výhrad, rezervy ale vidím v oblasti 
distribuce. Mimo to jsme výrazným 
způsobem změnili hlavní informační 
kanál - webové stránky. Myslím si, že 
jdeme hodně dopředu a k popularitě 
stránek hodně pomohly i živé inter-
netové přenosy z přeboru. I zde jsem 
hodně spokojený.“
VERDIkT sPEcIÁLU:  

Předseda PFS si rád dává složité úkoly!
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 VoLEbNí VALNÁ HRoMADA 

Datum konání: 2. března 2013
Místo konání: budova VŠ ekonomické na Jižním Městě
Účastníci: statutární zástupci popř. členové VV klubů

Před třemi lety vstupoval do svě-
ta pražského amatérského fotbalu 
jako nováček. Dnes, po třech letech 
v pozici šéfa PFS, má detailní pře-
hled, jak a co funguje. A protože vidí 
další potenciál v rozvoji PFS, chce 
DUŠAN SVOBODA v čele svazu po-
kračovat.

 Co očekáváte od březnové volební 
valné hromady?
Teď v době vzniku rozhovoru ani ne-
vím, kdo bude mým protikandidátem 
a kdo bude usilovat o zvolení do VV, 
ale přál bych si, aby volba celkově byla 
kultivovaná a měla úroveň takovou, ja-
kou si zaslouží. A protože někteří ko-
legové z výkonného výboru svazu už 
kandidovat nebudou, tak si hlavně pře-
ji, aby nové složení VV bylo alespoň 
stejně kvalitní, jako to stávající. Všem 
dosavadním kolegům z VV i členům 
komisí bych rád poděkoval, že to se 
mnou ty tři roky vydrželi, ale hlavně 
za jejich odvedenou práci a nasazení.
 Uvítal byste silného protikandidáta?

To je dobrá otázka! Ale takhle před 
volbou nepřemýšlím, jestli silného 
nebo slabého. Pro další volební období 
budu prezentovat svůj vlastní program 
a bude na delegátech, jestli je zaujme. 
Mám jasnou představu, co bych chtěl 
s PFS dále dělat, kam jeho činnost na-
směrovat a co prosadit.

 Můžete ve stručnosti naznačit 
vaši příští vizi, nebo neodhalíte 
trumfy před volbou?
Zatím nic nechci prezentovat, ješ-
tě na některých věcech pracuji, ale 
představím ho v dostatečném předsti-
hu. (směje se)
 Tak alespoň prozraďte, proč 

do boje o post předsedy PFS jdete 
znovu, když ne jen pro funkci.
Vidím ještě nevyužitý potenciál 
v práci PFS a myslím, že fotbal obec-
ně má v dnešní době dva problémy 
- nedostatek financí a členskou zá-
kladnu. První se dá vždycky nějak 
řešit, ale fakt, že mají kluby čím dál 
méně dětí, už je závažnější. Nejde 
o chybu rodičů, jak je někdy prezen-
továno, že rodiče nechtějí, nemůžou 
atd., ale fotbalu jako takového. Má 
to mnoho různých příčin, o kterých 
bychom mohli debatovat hodně dlou-
ho, nicméně mým primárním cílem, 
od něhož se budou odvíjet případ-
né kroky v dalším období, musí být 
práce na zlepšení a zvýšení členské 
základny mládeže. A to jednoduché 
nebude!
 Máte něco, co byste před valnou 

hromadou vzkázal těm, co budou 
volit, nebo protikandidátovi?
Rád bych všem popřál pevné zdra-
ví v roce 2013, to ostatní už přijde 
samo.

 sNAD ZNoVU ZAUJMU! 
 DUšAN sVoboDA: 



HIsToRIE

kAPIToLA Z HIsToRIE PRAŽskÉHo foTbALoVÉHo sVAZU: 
o kLUbEcH, kTERÉ ZMIZELy Z MAPy (NEbo ZMĚNILy MísTo)

TExT: MIloslav JEnšÍk  foTo: archIv aUtora

Kdyby stále existovala, kdepak 
by dnes byla doma Staroměstská 
Olympia? Mívala hřiště na nábřeží 
u mostu Svatopluka Čecha. Kde SK 
Bubeneč, který sídlíval na Letné hned 
vedle Slavie, ale už za první republiky 
musel ustoupit do Podbaby? A kde 
někdejší žižkovské kluby? Vedle Vik-
torky a Unionu tam hrávaly i Slavoj, 
Čechie, Sparta, Olympia, Vítkov, Me-
teor, PSS, Slovan, Žižkovský SK, Žiž-
kovský Team, Amatérský a Lev (ty 
se pak sloučily), Rapid, Studentský 
SK… Kde je jim všem konec?

Před první světovou válkou budily 
modrobílé dresy Staroměstské Olym-
pie respekt i mezi elitou; a jak by 
ne, mužstvo vodili jako na drátkách 
velmistr české uličky Václav Pilát 
v centru útoku a tvůrce hry Antonín 
Fivébr uprostřed zálohy. Oba časem 
získala Sparta a položila tak pevné 
základy poválečnému Železnému 
týmu; Staroměstským ta dvojí ztráta 
nastartovala ústup ze slávy.
Díky fenomenálnímu střelci Janu 
Koškovi se i dnes občas připomíná 
Union Praha. Neměl pranic společ-

ného se žižkovským jmenovcem. Ten 
je čilý dodnes, kdežto Koškova ma-
teřská parta se rozešla už roku 1904. 
Kromě Jendy a několika dalších bor-
ců, kteří přešli do Slavie, a obnošené 
kolekce červenobíle pruhovaných 
dresů po ní nezbylo nic. Oněch deset 
triček s povděkem převzala Sparta, 
v té době chudá jako kostelní myš. 
Její hráči je oblékali až do roku 1906, 
kdy se jednou provždy převlékli 
do rudého.
Mimochodem: ještě roku 1935 na-
počítala ročenka Středočeské župy 

na území metropole sedm Unionů. 
A dokonce po jedenácti Spartách 
a Viktoriích. Kupodivu Slavia byla 
v té době v Praze jediná.

 HVĚZDy ZE skRoMNÝcH  
 PoMĚRů 
Ještě kolem první světové války zís-
kávala i obě „S“ většinu posil v ma-
lých klubech z nejbližšího okolí. 
Povětšinou tak přicházeli už hotoví 
borci a na řadu let se stali pilíři se-
stav. Do Železné Sparty tak třeba Ho-
jerové přišli z SK Letná; Antonín pak 

oZVĚNy DÁVNÝcH ZÁPAsů
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1/ Franci Svoboda z vinohradského Rapi-
du se ve Slavii hned zařadil mezi obávané 
ligové kanonýry. František Plánička, je 
nejcennější (ale zdaleka ne jediný) odcho-
vanec SK Bubenče.
2/ Zleva Kolenatý, Káďa, Červený  
– záloha (či dnešní fotbalovou řečí středo-
vá formace) Železné Sparty
3/ Václav Pilát, královský dar Staroměst-
ské Olympie českému fotbalu
4/ I Vlastimil Kopecký patřil mezi 
velikány slávistické historie. Stejně jako 
Plánička se však málem stal sparťanem…
5/ Antonín Puč přišel mezi sešívané 
z Císařské louky.
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 DoboVÉ sTŘíPky 
 s TÁToVÝM PoDPIsEM 
– Antonín Puč začínal ve smíchovské Čechii, už třináctiletého jej však přetáhli 
na Císařskou louku, do SK Smíchov. Brzy začal zajímat Slavii, jenže Smíchovští 
nechtěli o přestupu ani slyšet. Reálnou šanci dal slávistům až přechod k profesi-
onalismu – podpis profismlouvy automaticky rušil dosavadní členství hráče. Ale 
zase tu byl háček: nadějnému ostrostřelci bylo roku 1925 teprve osmnáct – a hra-
nicí plnoletosti bylo jedenadvacet let. Nezbývalo než přimět otce k souhlasnému 
spolupodpisu. Pan Puč dlouho odolával, horoval pro čistý amaterismus, ale na-
konec se nechal přesvědčit...

 PosT PRo koPEckÉHo  
– Sparta ho chtěla už osmnáctiletého, ale jeho otec, velký fanda Slavie, mu 
to zatrhl. Vyjednavači pěticípé hvězdy přišli za Vlastíkem až ve dvaceti. To 

už dokonale dozrál pro velký fotbal a po dvou ligových zápasech ho povolali 
do národního mužstva! Hrál levou spojku, ta v sešívaném dresu do té doby pa-
třila Pučovi. Stalo se tak nevídané: o pět let starší ostřílený internacionál kvůli 
nováčkovi přešel na křídlo! Vydělali oba, vytvořili skvělou dvojici – a Puč 
se pak přesunul víc doleva i v reprezentaci, aby mohl mít po boku sparťana 
Oldřicha Nejedlého.

 kŘEsT JAko HRoM!  
– Od čtyřicátých let už extratřída většinou hledala posily mezi osvědčenými di-
vizními harcovníky – a obě „S“ i ve skromnějších ligových klubech. Výjimky 
ale dál potvrzovaly pravidlo. Šestnáctiletý Ota Hemele z Radlického AFK se 
v pouhopouhých šestnácti letech roku 1942 zčistajasna ocitl ve smyčce slávis-
tického lasa. A postavili ho rovnou na pravou spojku vedle Pepi Bicana! Obstál 
a dvanáct let poté si zahrál i na světovém šampionátu.
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tvrdil obranu rudých jedenáct let, za-
tímco mladší František měl kopačky 
z toulavého telete – hrával pak ligu 
(o dalších štacích nemluvě) i za Vik-
torii Žižkov, Slavii, Čechii Karlín, 
SK Libeň a Čafku!
A sparťanská záložní řada, která se 
tu představuje i obrazem? František 
Kolenatý sice poprvé oblékl dres 
v klubovém dorostu a do prvního 
týmu pronikl už coby šestnáctiletý, 
ale mezitím dva roky zrál v SK Let-
ná a Olympii VII. Karel Pešek-Káďa 
přišel z Čafky, v té se však ohřál jen 

rok; vyrostl ve vinohradském Mete-
oru, který se později proměnil v Ra-
pid. Jaroslav Červený, to byla také 
Olympia VII. Na levém halvu s ním 
alternoval Antonín Perner, odchova-
nec smíchovské Čechie. Ani jeden 
tím nikterak netrpěl, protože Červe-
nému to stejně dobře šlo i na křídle 
a Pernerovi na beku.
Z Olympie navíc pocházel i útoč-
ník František Sedláček a z Viktorky 
přetažený obránce Karel Steiner, za-
tímco Antonín Janda-Očko přišel ze 
sousední SK Prahy VII.

I Františka Pláničku nejprve ulovila 
Sparta – v Bubenči. Už měl i člen-
skou registraci. V klubu si však potr-
pěli na gólmany vyšších postav, a tak 
na něm někteří funkcionáři nenechali 
suchou nit. Šanci dostal až ve Slavii 
– a stal se jednou z nejskvostnějších 
ikon její slavné historie!

 PRVNí V AfRIcE  
Víte, který český klub se jako první 
vypravil na černý kontinent? Nebylo 
to žádné z legendárních „S“, ani AFK 
Vršovice, který to roku 1927 vzal 

z jedné vody načisto až do Austrálie 
a vrátil se domů jako Bohemians. 
Na Afriku došlo až v následujícím 
roce a první české góly tam nastřílel 
Rapid Vinohrady!
Nedali je František Svoboda ani Ru-
dolf Dolejší, protože v té době už dva 
roky ten první válel za Slavii a druhý 
za Spartu – ani šestnáctiletý Vlasti-
mil Kopecký, kterého sice  mužstvo 
chtělo na turné vzít s sebou, ale proti 
byl nejen přísný vedoucí rapidovské-
ho dorostu, ale i ještě přísnější otec  
vycházející hvězdy…
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JAk ŽIJE

Na Staroměstském náměstí zažil 
Václav Němeček ještě jako fotbalista 
velkou party...

Dal gól Barceloně, prožil skvělá za-
hraniční angažmá, dlouhá léta nosil 
kapitánskou pásku v nároďáku. 
VÁCLAV NĚMEČEK toho za svou 
kariéru stihl dost a podobně je 
na tom i v současnosti. Legendární 
sparťan toho totiž má na krku až 
až. Nedaleko Liberce před třemi lety 
otevřel horský areál, podniká s cuk-
rovinkami a k tomu se nadále částeč-
ně věnuje práci hráčského agenta.

Když v Číně dopisoval poslední kapi-
tolu své bohaté kariéry, bylo mu jasné, 
že u fotbalu zůstat nechce. „Důvod byl 
zásadní, nehodlal jsem přijít o rodin-
ný život. Během hráčské dráhy jsem 
byl od rodiny dost často, chtěl jsem 
prostě být doma,“ vysvětluje. „Když 
jsem skončil, tak jsem v podstatě rok 
nic nedělal. A to bohužel ani fyzicky, 
takže jsem přibral nějaká kila, s čímž 
bojuju dodnes,“ usmívá se Václav 
Němeček, který je dnes vytíženým 
podnikatelem. 

 VíNo JAko LIbůsTkA 
Z fotbalu však úplně nezmizel. Udělal 
si licenci a stal se hráčským agentem. 
Dnes u něj tento džob zdaleka není 
na prvním místě, ale ruce pryč od něj 
ještě nedal. „Licenci mám pořád, ka-

marádi z Francie mi neustále volají 
o radu, když shánějí hráče od nás 
nebo ze Slovenska. Když ta možnost 
je, rád poradím. Jinak mám pod křídly 
ještě pět mladých hráčů, které bych 
chtěl někam dotáhnout, takže s tím ne-
chci seknout úplně. I proto, že pořád 
hodlám alespoň trošku u fotbalu zů-
stat, přece jen jsem ho hrál odmala,“ 
prozrazuje.
Je logické, že aby mohl podat zná-
mým z Francie relevantní informace 
o daném hráči, musí nadále sledovat 
tuzemskou ligu. „Chodím zejména 
na Spartu, tam jsem poměrně často. 
Na jiná mužstva se vydám jen málo-
kdy. Občas ale koukám i v televizi,“ 
doplňuje.
„Dohazování“ hráčů už zdaleka není 
jeho prioritou, tou se stal areál Obří 
sud nedaleko Liberce, který otevřel 
společně s kamarádem před třemi lety. 
„Je to areál pro rodiny s dětmi s celo-
ročním provozem. V zimě jede naplno 
lanovka pro lyžaře a máme i bobovou 
dráhu, penzion s restaurací,“ vypočí-
tává. „Jsme i dobře přístupní, žádný 
podobný areál neleží blíž u Prahy,“ 
vzkazuje s tím, že o klienty prý nou-
zi nemá. „Lidi chodí často a vypadají 
spokojeně. Jsou víkendy, kdy za den 
projdou třeba tři tisíce lidí,“ hlásí.

Se známým, se kterým Obří sud ote-
vřeli, se vrhli ještě na jedno podni-
kání. „Obchodujeme s cukrovinkami, 
zejména s perníkem a hořickými tru-
bičkami. Pak také prodáváme víno, 
jak české a moravské, tak francouzské. 
To je taková libůstka,“ směje se.
Pokud jde o budoucnost, žádné zá-
sadní změny Václav Němeček ne-
plánuje. „Fotbalu se víc než teď asi 
určitě věnovat nebudu. Minimálně 
na konzultační úrovni u něj ale zůsta-
nu. Obří sud je vlastně teprve v začát-
cích, takže tomu se budeme věnovat 
hodně. A víno? To je koníček, takže 
ten za hlavu taky zahazovat nebudu,“ 
usmívá se.
Co se klubového fotbalu týče, není 
moc co řešit – nejpamátnější roky 
zažil Václav Němeček pochopitelně 
ve Spartě. Dohromady tam s několika-
letou pauzou strávil osm let. „Potkal 
jsem tam skvělé fotbalisty, měl jsem to 
štěstí hrát se dvěma generacemi vý-
tečných fotbalistů, navíc jsme měli do-
cela dost úspěchů,“ připomíná mimo 
jiné slavnou sezonu 1991/92, ve které 
Letenští dokráčeli do finálových bojů 
nultého ročníku Ligy mistrů. „To řa-
dím na klubové úrovni určitě nejvýš. 
Hlavně domácí zápas s Barcelonou, 
kterou jsme porazili 1:0. To jsou mo-

menty, které se počítají. Sice to nebyla 
ta dnešní Barca, ale pořád šlo o skvělé 
mužstvo.“
Katalánský velkoklub představoval 
pro Němečka, který byl na začátku 
devadesátých let pevným členem re-
prezentace, jakýsi mezník. Nejenže si 
proti němu za Spartu zahrál na konci 
osmdesátých let jako teenager, ale 
v památném zápase v roce 1992 mu 
dokonce na jeho půdě dal gól. „Bylo 
to jenom takové doklepnutí, ale každý 
gól se počítá,“ usmívá se. „Navíc při 
tom utkání seděli v hledišti zástup-
ci Toulouse, které jsem zaujal a kam 
jsem vlastně díky tomuhle zápasu pře-
stoupil,“ prozrazuje.

HÁDkA s VEDENíM sPARTy
Ve Francii jeho výborná kariéra po-
kračovala. „Užíval jsem si to nejen 
proto, že se mi dařilo. Měl jsem štěstí, 
že jsem trefil na lidi, kteří ve vás něco 
zanechají. Našel jsem tam spoustu 
kamarádů, se kterými se dodnes stý-
kám. Navíc Toulouse je nádherné 
město, kam se rád vracím,“ shrnuje. 
Po francouzském angažmá přišlo 
švýcarské období v Servette Ženeva. 
„Ten klub má sice historii, ale ten-
krát nebyl úplně top, takže ve finále 
to angažmá bylo trošku zklamáním,“ 

NĚkDEJší REPREZENTAČNí kAPITÁN VÁcLAV NĚMEČEk MÁ 
AREÁL NA HoRÁcH, PoDNIkÁ s cUkRoVINkAMI A NADÁLE  
JE I HRÁČskÝM AGENTEM

TExT: štěpán šIMůnEk  foTo: onDŘEJ procháZka

ZIMA 201312

fRANcoUZůM RADíM, 
koHo koUPIT
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Bývalý kapitán reprezentace bydlí 
přímo v centru.

... dnes je z něj podnikatel.

vysvětluje někdejší záložník, který šel 
raději po dvou letech zpátky do Spar-
ty. Jenže tam mu pšenka moc nekvet-
la. „Vrátil jsem se hlavně kvůli tomu, 
že se nám narodila dcera. Jenže pak 
jsem se nepohodl s tehdejším vede-
ním Sparty, které nás osočilo, že jsme 
zápas v Dortmundu (1:4) sabotovali. 
Dostal jsem se s nimi trochu do křížku 
a od té doby jsem nehrál,“ vybavuje 
si.
Následovala série telefonátů kamará-
dům do Francie a Němeček se mohl 

chystat na své poslední a notně exotic-
ké angažmá – do Číny. „Toho vůbec 
nelituju, bylo to obrovsky přínosné. 
Jiná kultura, styl života, mentalita 
lidí. Člověku se otevřou nové obzory,“ 
vypočítává. „Navíc jsme byli ve finále 
Asijského mistrovství klubů, prohráli 
jsme až na penalty. Pak ale přišly pro-
blémy s chrupavkou v koleni a už to 
nešlo,“ dodává.
A reprezentace? Dlouholetému ka-
pitánovi nároďáku v hlavě nejvíc 
utkvěly dva turnaje, které jeho pů-

sobení v dresu se lvíčkem lemovaly. 
Vzpomíná víc na Itálii 1990, nebo 
Anglii 1996? „Možná to je paradox-
ní, ale větší zážitek mám z mistrov-
ství v Itálii. Tam tehdy žili fotbalem 
úplně všichni, vlajky z každého auta, 
úžasná atmosféra. Navíc pro mě to byl 
první velký turnaj, byl jsem nejmladší 

v týmu,“ připomíná. „Kdežto v Anglii 
jsem s reprezentací končil, a přesto-
že jsme dosáhli většího úspěchu, tak 
to nebylo takové. Byli jsme izolovaní 
v hotelu mimo město, neměli kontakt 
s prostředím. Taky mi přišlo, že atmo-
sféra byla jiná, studená,“ bilancuje 
vrcholy kariéry Václav Němeček...

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.“

 INŽENýr A sPOl. 
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Miroslav Klose

Pohodu našel

ve Věčném městě

T. Fleischmann

Panteři získali

nového lídra
27

30

Miroslav Pelta 

Jak neznáte

předsedu FAČR!
10

ROZHOVOR         PLZEŇSKÉ OHLÉDNUTÍ  8    SOCHA VAN PERSIEMU?   22    NABITÝ PROGRAM ALEŠE KOTALÍKA  28     

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

2

4

„Teď rehabilituju v Německu

a budu v kurýrování zraněného

svalu pokračovat i přes svátky

v Praze. Chci stihnout soustředění

v Kataru! “ JAN MORÁVEK,

záložník Schalke 04, má

vánoční program jasně daný.

Vánoční rozbalování dárků je 

teprve před námi, ale ten největší 

už čeští fanoušci předčasně 

dostali! Má jméno PETR JIRÁČEK 

a radost nadělil tuzemským 

příznivcům skvělými výkony 

v dresu Plzně i národního týmu. 

Houževnatý i tvořivý záložník

má obrovský podíl na tom, 

že se Viktoria probojovala 

do základní skupiny Ligy mistrů, 

kde rozhodně nezklamala, a že 

česká reprezentace změnila 

předchozí tápání v postup 

na mistrovství Evropy! 
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Krásné prožití

vánočních svátků

a spokojený nový 

rok 2012 přeje

svým čtenářům

redakce

časopisu Gól!

EXKLUZIVNĚ

Petr Jiráček 

Největší
vánoční dárek
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Thierry Henry
Zachrání ikona 
Arsenal?

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

14

ROZHOVOR                 FOTOSTORY FOTBALU 2011  12     MOURINHŮV UČEŇ TÁPE   18     JAK BICAN ODMÍTL JUVE  17     

Jen třináct gólů dělí Jiřího Štajnera od Klubu ligových kanonýrů. Na penaltu v Liberci nikoho nepustí!
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„Na Letné jsem prožil nejkrásnější 

roky kariéry. A teď se tady zase

chci radovat z mistrovského titulu! “ 

říká nový vedoucí sparťanského

týmu MIROSLAV BARANEK. 

Po pěti hráčských by to byl

první titul funkcionářský…

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

kopačkami povyšoval a stále povyšuje fotbal na umění. Po návratu 

z bundesligového Hannoveru se JIŘÍ ŠTAJNER okamžitě stal 

lídrem Liberce a jednou z nejvýraznějších osobností Gambrinus 

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

probojovat do nominace na letošní mistrovství Evropy!
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EXKLUZIVNĚ

Jiří Štajner 

Mám cíl ,
jet na EURO!

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS 

 PREMIER LEAGUE: 

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

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

 Konec tradiční
 Big Four?

BUNDESLIGA:
Po vzpouře se

 vrátily staré časy

SERIE A:
 Buffon by vsadil
 na AC Milan?

Marco Reus
Dortmund jednal,
Bayern váhal!

Jaroslav Modrý
Rodina pochopila
návrat k hokeji!

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

2

4

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

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

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS  |  VYCHÁZÍ VE ČTVRTEK    Čtvrtek 19.1.2012  |  10 Kč  |  2/2012

EXKLUZIVNĚ

Jaroslav
PLAŠIL 

Třicetiny 
slavil dvakrát!

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

 SERIE A:   
 Inter vyhlásil
 „Grande ritorno“!

Fotbal je o gólech, GÓL je o fotbale!

Právě vychází
NEJSTARŠÍ ČESKÝ 

SPORTOVNÍ ČASOPIS!

GÓL jen za 10 korun!

pražský fotbalový svaZ také naJDEtE na  :

www.facebook.com/fotbalpraha

INZERCE



PoD PALboU

RoZHoDČí RADEk HLAVNIČkA V PRAVIDELNÉM DoTAZNíkU 

TExT: lUkáš vrkoč  foTo: pavEl JIŘÍk st.
Radek Hlavnička dlouho nepískal, 
pro jaro ale chystá návrat.

Na tradiční otázky už odpovídal 
jeho bratr, teď však dostal prostor 
RADEK HLAVNIČKA, který sice 
poslední dobou moc nepískal, ale 
na trávník se vrací. Místa využil 
dokonale a nebál se podrobně po-
psat trapas s nesprávně udělenou 
žlutou kartou.

 Co vás vedlo k tomu stát se roz-
hodčím a proč to vlastně děláte?
Asi to, že jsem celý život hrál fot-
bal a velkou část fotbalového života 
to bylo za Viktorii Žižkov. Ta byla 
v době pana Vratislava Čekana jako 
jeden z klubů v 1. lize na takzvané 
černé listině v podobě úplatků pro 
rozhodčí. Já v té době hrál divizi 
za dorost a každé mužstvo v této 
soutěži, které hrálo i chlapskou ligu 
a byli soupeři Žižkova, tak nás vždy 
jako malé kluky venku zařízli, a to 
ve mně vyvolávalo pocit křivdy. Proč 
já malý kluk mám trpět za to, že v 1. 
lize si páni honí triko, aby měli své 
kluby v horních příčkách tabulky. 
Tak po skončení hráčské kariéry jsem 
si řekl: jdeš pískat a něco s tím udělej.

 Jaké bylo vaše první utkání v roli 
rozhodčího a jak se vám povedlo? 
A naopak, které se vám nepovedlo?
Mé první utkání bylo asi jako u každé-
ho nováčka. Zápas mladších přípravek 
a musím říct, že mi to tenkrát opravdu 
připadalo jako hodně těžké utkání. Jest-
li se mi povedlo, tak to se musíte zeptat 
těch rodičů, co tam byli? A jaké se mi 

nepovedlo? Takové není. (směje se) Ba 
ne, vážně, bylo jich dost, ale já jsem 
v tom neviděl vždy nějakou tragédii. 
Z každého nepovedeného utkání se dá 
spousta věcí probrat a vyhodnotit si, co 
je špatně a jak se toho příště vyvarovat. 
Myslím, že špatné utkání k rozhodčím 
patří, jsme jenom lidi a máme také své 
problémy, a ty někdy přeneseme do zá-
pasu. Ale i tak se dá z chyb poučit.
 
 Stal se vám na hřišti někdy něja-

ký trapas?
Ano, a docela velký. Je to asi rok, 
co jsem na Stodůlkách pískal a asi 
ve 20. minutě byl na domácího beka 
skluz, který byl jasně na žlutou kartu. 
On ale stačil odkopnout míč dopředu 
a já nechal výhodu, ze které málem 
padl gól. Nastřelili tyč. Poté jsem 
se chtěl vrátit k situaci a faulujícího 
hráče potrestat, ale dal jsem ji omy-
lem tomu, na koho byl faul. Měl sa-
mozřejmě nějaké protesty, ale já byl 
jasně přesvědčen, že jsem kartu udě-
lil správnému hráči, a pokračovalo 
se ve hře. Pak mi to ale došlo. Říkal 
jsem si, co teď!? Deset minut do po-
ločasu a co budu vyprávět delegáto-
vi, až se bude ptát? Ale to bych nebyl 
já, abych něco nevymyslel. V kabině 
se mě delegát zeptal, hele, nedal jsi 
tu kartu náhodou opačně? Já úplně 
jasně říkám ne! Co by chtěl, faul to 
byl, nepopírám, ale já jim nechal tak 
krásnou výhodu, až málem dali gól, 
a ten blbec za mnou běží přes celé 
hřiště a má ještě kecy, tak ji dostal. 

A delegát řekl: Tak to jo, to si nemůže 
dovolit. (směje se)
 
 Co říká vaše rodina na to, že jste 

rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas sprostě nadávají?
Můj otec je fotbalista, a tak je rád. 
Nadávky už hodně dlouho neposlou-
chám a musím říct, že jich na mou 
osobu není moc. Máme s bratrem do-
cela dobré jméno u klubů, lidé z nich 
vědí, že pískat umíme a že s námi 
není jakákoliv řeč. Nepřipouštíme 
debaty a nějaké kompromisy.

 Který z hráčů, jež jste pískal, je 
(nebo byl) největším gentlema-
nem?
Je jich hodně a musím říci, že se 
chování hráčů k rozhodčím hodně 
zlepšilo. Asi je to tím, že jsme se 
i my rozhodčí hodně posunuli do-
předu a neděláme chyby, které by 
někdy zbytečně ovlivnily zápasy. Ale 
takový můj favorit je pan Vízek. Je 
to hráč, ke kterému chovám na hřišti 
respekt a úctu. A on vám ji vždy vrátí 
a hodně na hřišti pomůže. Je to pan 
hráč!
 
 Kde mají nejlepší zázemí – od hři-

ště až po kantýnu?
Zázemí... No musím říct, že nejsem 
ten, co by si potrpěl na luxus a pře-
hnané nároky na kluby a kantýny. 
Mám rád k fotbalu párek, a to mi 
stačí. V některých klubech se po zá-
pase chodí na jídlo a já myslím, že 

opečený buřt je prostě buřt. Musím 
říct, že chování klubů z hlediska po-
hostinnosti je na dobré úrovni a ně-
kde je to lepší, někde zas jiné. Každý 
má nějaké možnosti, ale když přijde-
te a chováte se slušně, tak to kafčo 
a párek vždy dostanete. Na otázku 
zázemí odpovím, že rád jezdím 
do Třeboradic, kde je nádherné hřiště 
a dobrá studená mísa. Pak také Krč, 
D. Počernice a další... Ale tato místa 
mi sedí nejvíce.

 Čím se živíte a jaké máte vzdělá-
ní?
Mé vzdělání je hotelová škola za-
končená maturitou. Dělal jsem 14 let 
v centru Prahy a teď už necelé dva 
roky dělám obchodního manažera 
pro Office-centrum. Zabývám se pro-
dejem multifunkční techniky. Je to 
pro mě změna z předchozího zaměst-
nání, ale peru se s tím.

 Co jste si naposledy koupil za vý-
dělek v pozici rozhodčího?
No přece dres! Pískání pro mě není 
o penězích, baví mě být o víken-
du mezi lidmi. Budu k tomu vést 
i oba mé syny. Chtěl bych, aby byli 
oba fotbalisti. Starší Oliver už hraje 
za přípravku v Kounicích, kde máme 
baráček a já dělám trenéra mladší 
přípravky. Druhý syn Alex začne ten-
to rok v létě, jsou mu sice teprve tři 
roky, ale kope do balonu jak vzteklý. 
Kluci jsou oba nadaní na míčové hry, 
asi po tátovi. (usmívá se)
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 16. kolo 
sobota 9. března 2013
10.15	 Uh.	Sklady	–	ČAFC
10.15 Boh. Praha B – Háje
10.15 Meteor B – Libuš
10.30	 Zličín	–	Vršovice
13.00	 Třeboradice	–	Uhříněves
neděle 10. března 2013
10.15	 Bílá	Hora	–	Královice
14.30	 V.	Žižkov	B	–	Tempo
14.30	 Motorlet	–	Zbraslav

 17. kolo 
sobota 16. března 2013
10.15 Libuš – Boh. Praha B
10.30	 Zličín	–	V.	Žižkov	B
10.30	 Vršovice	–	Bílá	Hora
10.30 Háje – Uh. Sklady
10.30	 ČAFC	–	Třeboradice
15.00	 Královice	–	Motorlet	B
neděle 17. března 2013
15.00	 Zbraslav	–	Meteor	B
15.00	 Uhříněves	–	Tempo

 18. kolo 
sobota 23. března 2013
10.00	 V.	Žižkov	B	–	Uhříněves
10.15 Uh. Sklady – Libuš
15.00	 Tempo	–	ČAFC
neděle 24. března 2013
15.00	 Třeboradice	–	Háje
15.00	 Boh.	Praha	B	–	Zbraslav
15.00	 Meteor	B	–	Královice
15.00	 Motorlet	B	–	Vršovice
15.00	 Bílá	Hora	–	Zličín

 19. kolo 
sobota 30. března 2013
Libuš	–	Třeboradice
Bílá	Hora	–	V.	Žižkov	B
Zličín	–	Motorlet	B
10.30	 Vršovice	–	Meteor	B
10.30	 Háje	–	Tempo
10.30	 ČAFC	–	Uhříněves
16.00	 Královice	–	Boh.	Praha	B

Pondělí 1. dubna 2013
16.00	 Zbraslav	–	Uh.	Sklady

 20. kolo 
sobota 6. dubna 2013
10.15	 Uh.	Sklady	–	Královice
15.00	 Meteor	B	–	Zličín
16.30	 Tempo	–	Libuš
neděle 7. dubna 2013
10.15	 Boh.	Praha	B	–	Vršovice
16.30	 V.	Žižkov	B	–	ČAFC
16.30	 Uhříněves	–	Háje
16.30	 Třeboradice	–	Zbraslav
16.30	 Motorlet	B	–	Bílá	Hora

 21. kolo 
sobota 13. dubna 2013
10.15	 Libuš	–	Uhříněves
10.30	 Háje	–	ČAFC
10.30	 Zličín	–	Boh.	Praha	B
10.30	 Vršovice	–	Uh.	Sklady
16.30	 Bílá	Hora	–	Meteor	B
16.30	 Královice	–	Třeboradice
neděle 14. dubna 2013
16.30	 Zbraslav	–	Tempo
16.30	 Motorlet	B	–	V.	Žižkov	B

 22. kolo 
sobota 20. dubna 2013
10.15	 Uh.	Sklady	–	Zličín
10.30	 ČAFC	–	Libuš
17.00	 Tempo	–	Královice
17.00	 Boh.	Praha	B	–	Bílá	Hora
neděle 21. dubna 2013
15.00 Meteor B – Motorlet B
17.00	 V.	Žižkov	B	–	Háje
17.00	 Uhříněves	–	Zbraslav
17.00	 Třeboradice	–	Vršovice

 23. kolo 
sobota 27. dubna 2013
10.15 Libuš – Háje
10.30	 Zličín	–	Třeboradice
10.30	 Vršovice	–	Tempo
17.00	 Královice	–	Uhříněves

neděle 28. dubna 2013
15.00	 Meteor	B	–	V.	Žižkov	B
17.00 Motorlet B – Boh. Praha B
17.00	 Bílá	Hora	–	Uh.	Sklady
17.00	 Zbraslav	–	ČAFC

 24. kolo 
sobota 4. května 2013
10.15 Uh. Sklady – Motorlet B
10.30	 Háje	–	Zbraslav
10.30	 ČAFC	–	Královice
17.00 Boh. Praha B – Meteor B
17.00	 Tempo	–	Zličín
neděle 5. května 2013
17.00	 V.	Žižkov	B	–	Libuš
17.00	 Uhříněves	–	Vršovice
17.00	 Třeboradice	–	Bílá	Hora

 25. kolo 
sobota 11. května 2013
10.30	 Zličín	–	Uhříněves
10.30	 Vršovice	–	ČAFC
17.00	 Královice	–	Háje
17.00	 Boh.	Praha	B	–	V.	Žižkov	B
neděle 12. května 2013
15.00 Meteor B – Uh. Sklady
17.00	 Motorlet	B	–	Třeboradice
17.00	 Bílá	Hora	–	Tempo
17.00	 Zbraslav	–	Libuš

 26. kolo 
sobota 18. května 2013
10.15 Uh. Sklady – Boh. Praha B
10.15	 Libuš	–	Královice
10.30	 Háje	–	Vršovice
17.00	 V.	Žižkov	B	–	Zbraslav
17.00	 Tempo	–	Motorlet	B
neděle 19. května 2013
17.00	 ČAFC	–	Zličín
17.00	 Uhříněves	–	Bílá	Hora
17.00	 Třeboradice	–	Meteor	B

 27. kolo 
sobota 25. května 2013
10.15	 Uh.	Sklady	–	V.	Žižkov	B

10.30	 Zličín	–	Háje
10.30	 Vršovice	–	Libuš
17.00	 Královice	–	Zbraslav
neděle 26. května 2013
10.15	 Boh.	Praha	B	–	Třeboradice
15.00	 Meteor	B	–	Tempo
17.00	 Motorlet	B	–	Uhříněves
17.00	 Bílá	Hora	–	ČAFC

 28. kolo 
sobota 1. června 2013
10.15	 Libuš	–	Zličín
10.30	 Háje	–	Bílá	Hora
17.00	 Tempo	–	Boh.	Praha	B
neděle 2. června 2013
17.00	 ČAFC	–	Motorlet	B	!
17.00	 Uhříněves	–	Meteor	B
17.00	 Třeboradice	–	Uh.	Sklady
17.00	 V.	Žižkov	B	–	Královice
17.00	 Zbraslav	–	Vršovice

 29. kolo 
sobota 8. června 2013
10.15	 Uh.	Sklady	–	Tempo
10.30	 Třeboradice	–	V.	Žižkov	B
10.30	 Vršovice	–	Královice
10.30	 Meteor	B	–	ČAFC
17.00	 Boh.	Praha	B	–	Uhříněves
17.00	 Bílá	Hora	–	Libuš
neděle 9. června 2013
17.00 Motorlet B – Háje
17.00	 Zl ič ín 	– 	Zbras lav 	
(Zbraslav)

 30. kolo 
sobota 15. června 2013
10.00	 V.	Žižkov	B	–	Vršovice
10.30	 Královice	–	Zličín
10.30 Libuš – Motorlet B
10.30 Háje – Meteor B
10.30	 ČAFC	–	Boh.	Praha	B
17.00	 Tempo	–	Třeboradice
neděle 16. června 2013
17.00	 Zbraslav	–	Bílá	Hora
17.00	 Uhříněves	–	Uh.	Sklady

roZpis jarní části
praŽsKá tEpLárEnsKá pŘEBorU MUŽŮ

 poZnáMKy:  Tým	Viktoria	Žižkov	B	hraje	domácí	zápasy	v	Horních	Měcholupech.  	Tým	Bohemians	Praha	B	hraje	domácí	zápasy	v	Březiněvsi	(s	výjimkou	16.	a	18.	kola	na	střížkovské	UMT).  	Tým	
Uhelné	Sklady	sehraje	domácí	zápasy	16.,	18.	a	20.	kola	na	motorletské	UMT.  	Tým	Meteor	B	sehraje	domácí	zápasy	16.,	18.	a	20.	kola	na	UMT	Štěpničná.  	Tým	Třeboradic	sehraje	domácí	zápas	16.	kola	na	střížkovské	
UMT.  	Tým	Bílá	Hora	sehraje	domácí	zápas	16.	kola	na	UMT	Aritma.  	!	Utkání	28.	kola	ČAFC	-	Motorlet	B	se	hraje	na	Motorletu.

Zajímavé souboje o postup, ale i napínavé bitvy o udržení, slibuje odvetná část Pražská teplárenská přeboru 
mužů. Jarní polovina sezony startuje už 9. března. Podívejte se, kdy a s kým se utká váš oblíbený tým. I podle 
toho můžete plánovat program víkendů. Termíny duelů jsou bez záruky, ještě se mohou v následujících týdnech 
a měsících měnit.
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 sKUpina a 
 14. kolo 
sobota 23. března 2013
15.00	 Kbely	–	Újezd	n.	L.
15.00	 Chabry	–	D.	Počernice
17.00	 Praga	–	Hostivař
neděle 24. března 2013
15.00	 Dubeč	–	Vyšehrad	B
15.00	 Kyje	–	Admira	B
15.00	 Ďáblice	–	PSK	Union
15.00	 Štěrboholy	–	Loko	B

 15. kolo 
sobota 30. března 2013
10.30	 Hostivař	–	Štěrboholy
16.00	 D.	Počernice	–	Dubeč
neděle 31. března 2013
10.15	 Loko	B	–	Ďáblice
10.30	 Praga	–	Kbely	
Pondělí 1. dubna 2013
15.00	 Vyšehrad	B	–	Újezd	n.	L.
16.00	 Admira	B	–	Chabry
neděle 28. dubna 2013
PSK	Union	–	Kyje

 16. kolo 
Pátek 5. dubna 2013
19.00	 Štěrboholy	–	Praga
sobota 6. dubna 2013
16.30	 Kbely	–	Vyšehrad	B
16.30	 Chabry	–	PSK	Union
neděle 7. dubna 2013
Kyje	–	Loko	B
16.30	 Ďáblice	–	Hostivař
16.30	 Újezd	n.	L.	–	D.	Počernice
16.30	 Dubeč	–	Admira	B

 17. kolo 
Pátek 12. dubna 2013
19.00	 Štěrboholy	–	Kbely
sobota 13. dubna 2013
10.30	 PSK	Union	–	Dubeč
10.30	 Praga	–	Ďáblice
10.30	 Hostivař	–	Kyje
16.30	 D.	Počernice	–	Vyšehrad	B
neděle 14. dubna 2013
10.15	 Loko	B	–	Chabry
16.30	 Admira	B	–	Újezd	n.	L.

 18. kolo 
sobota 20. dubna 2013
17.00	 Chabry	–	Hostivař
17.00	 Kbely	–	D.	Počernice
neděle 21. dubna 2013
13.00	 Vyšehrad	B	–	Admira	B
17.00	 Újezd	n.	L.	–	PSK	Union
17.00	 Dubeč	–	Loko	B
17.00	 Kyje	–	Praga
17.00	 Ďáblice	–	Štěrboholy

 19. kolo 
Pátek 26. dubna 2013
19.00	 Štěrboholy	–	Kyje
sobota 27. dubna 2013
10.30	 Praga	–	Chabry
10.30	 Hostivař	–	Dubeč
10.30	 PSK	Union	–	Vyšehrad	B
neděle 28. dubna 2013
10.15	 Loko	B	–	Újezd	n.	L.
17.00	 Ďáblice	–	Kbely
17.00	 Admira	B	–	D.	Počernice

 20. kolo 
sobota 4. května 2013

17.00	 Kbely	–	Admira	B
17.00	 D.	Počernice	–	PSK	Union
17.00	 Chabry	–	Štěrboholy
neděle 5. května 2013
13.00	 Vyšehrad	B	–	Loko	B
17.00	 Újezd	n.	L.	–	Hostivař
17.00	 Dubeč	–	Praga
17.00	 Kyje	–	Ďáblice

 21. kolo 
sobota 11. května 2013
10.30	 Praga	–	Újezd	n.	L.
10.30	 Hostivař	–	Vyšehrad	B
10.30	 PSK	Union	–	Admira	B
neděle 12. května 2013
10.15	 Loko	B	–	D.	Počernice
17.00	 Kyje	–	Kbely
17.00	 Ďáblice	–	Chabry
17.00	 Štěrboholy	–	Dubeč

 22. kolo 
sobota 18. května 2013
17.00	 Kbely	–	PSK	Union	
17.00	 D.	Počernice	–	Hostivař
17.00	 Chabry	–	Kyje
neděle 19. května 2013
17.00	 Admira	B	–	Loko	B
17.00	 Vyšehrad	B	–	Praga
17.00	 Újezd	n.	L.	–	Štěrboholy
17.00	 Dubeč	–	Ďáblice

 23. kolo 
Pátek 24. května 2013
19.00	 Štěrboholy	–	Vyšehrad	B
sobota 25. května 2013
10.30	 Praga	–	D.	Počernice
10.30	 Hostivař	–	Admira	B
17.00	 Chabry	–	Kbely

neděle 26. května 2013
10.15	 Loko	B	–	PSK	Union
17.00	 Kyje	–	Dubeč
17.00	 Ďáblice	–	Újezd	n.	L.

 24. kolo 
sobota 1. června 2013
10.30	 PSK	Union	–	Hostivař
17.00	 D.	Počernice	–	Štěrboholy
neděle 2. června 2013
17.00	 Kbely	–	Loko	B
17.00	 Admira	B	–	Praga
17.00	 Vyšehrad	B	–	Ďáblice
17.00	 Újezd	n.	L.	–	Kyje
17.00	 Dubeč	–	Chabry

 25. kolo 
Pátek 7. června 2013
19.00	 Štěrboholy	–	Admira	B
sobota 8. června 2013
10.30	 Praga	–	PSK	Union
17.00	 Hostivař	–	Loko	B
17.00	 Chabry	–	Újezd	n.	L.
neděle 9. června 2013
17.00	 Dubeč	–	Kbely
17.00	 Kyje	–	Vyšehrad	B
17.00	 Ďáblice	–	D.	Počernice

 26. kolo 
sobota 15. června 2013
10.30	 PSK	Union	–	Štěrboholy
17.00	 D.	Počernice	–	Kyje
neděle 16. června 2013
10.15 Loko B – Praga
17.00	 Kbely	–	Hostivař
17.00	 Admira	B	–	Ďáblice
17.00	 Vyšehrad	B	–	Chabry
17.00	 Újezd	n.	L.	–	Dubeč

roZpis jarní části 
i. a tŘídy

 poZnáMKy:  Tým	Admira	B	hraje	domácí	zápasy	na	ZŠ	Hovorčovická.  	Tým	Praga	odehraje	zápasy	14.	+	15.	kola	na	střížkovské	UMT.

Nejen Pražská teplárenská přebor mužů nabízí zajímavý fotbalový program na víkendy v hlavním městě. 
O úroveň níž, v I. A třídě, bude na jaře k vidění také spousta zajímavých soubojů. Obzvláště vyrovnané se zdá 
být zápolení o postup do přeboru ve skupině B. Dvě skupiny I. A třídy startují 23. března. Termíny duelů jsou 
bez záruky, ještě se mohou v následujících týdnech a měsících měnit.
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 sKUpina B 

 14. kolo 
sobota 23. března 2013
10.15	 Braník	–	Slivenec
10.30	 Střešovice	–	Stodůlky
11.00	 Chuchle	–	Nebušice
15.00	 1999	Praha	–	Krč
15.00	 Radotín	–	Cholupice
neděle 24. března 2013
15.15	 ČAFC	B	–	Podolí
volno	 Kunratice

 15. kolo 
sobota 30. března 2013
10.30	 Podolí	–	Chuchle
16.00	 1999	Praha	–	Radotín
16.00	 Nebušice	–	Střešovice
neděle 31. března 2013
16.00	 Slivenec	–	ČAFC	B
16.00	 Stodůlky	–	Cholupice
Pondělí 1. dubna 2013
16.00	 Kunratice	–	Braník
volno	 Krč

 16. kolo 
sobota 6. dubna 2013
10.15	 Braník	–	Krč
10.15	 Střešovice	–	Podolí
11.00	 Chuchle	–	Slivenec
16.30	 Radotín	–	Stodůlky
neděle 7. dubna 2013
13.00	 ČAFC	B	–	Kunratice
16.30	 Cholupice	–	Nebušice
volno	–	1999	Praha

 17. kolo 
sobota 13. dubna 2013
10.15	 Krč	–	ČAFC	B
10.30	 Podolí	–	Cholupice
16.30	 1999	Praha	–	Braník
16.30	 Nebušice	–	Stodůlky
neděle 14. dubna 2013
16.30	 Kunratice	–	Chuchle
16.30	 Slivenec	–	Střešovice
volno	 Radotín

 18. kolo 
sobota 20. dubna 2013
10.30	 Střešovice	–	Kunratice
11.00	 Chuchle	–	Krč
17.00	 Radotín	–	Nebušice	!
neděle 21. dubna 2013
15.15	 ČAFC	B	–	1999	Praha
17.00	 Stodůlky	–	Podolí
17.00	 Cholupice	–	Slivenec
volno	 Braník

 19. kolo 
sobota 27. dubna 2013
10.15	 Braník	–	Radotín
10.15	 Krč	–	Střešovice
10.30	 Podolí	–	Nebušice
17.00	 1999	Praha	–	Chuchle
neděle 28. dubna 2013
17.00	 Kunratice	–	Cholupice
17.00	 Slivenec	–	Stodůlky
volno	 ČAFC	B

 20. kolo 
sobota 4. května 2013
10.30	 Střešovice	–	1999	Praha

17.00	 Radotín	–	Podolí
17.00	 Nebušice	–	Slivenec
neděle 5. května 2013
17.00	 Stodůlky	–	Kunratice
17.00	 Cholupice	–	Krč
17.00	 ČAFC	B	–	Braník
volno	 Chuchle

 21. kolo 
sobota 11. května 2013
10.15	 Braník	–	Chuchle
10.15	 Krč	–	Stodůlky
17.00	 1999	Praha	–	Cholupice
neděle 12. května 2013
15.15	 ČAFC	B	–	Radotín
17.00	 Kunratice	–	Nebušice
17.00	 Slivenec	–	Podolí
volno	 Střešovice

 22. kolo 
sobota 18. května 2013
10.30	 Podolí	–	Kunratice
10.45	 Střešovice	–	Braník
11.00	 Chuchle	–	ČAFC	B
17.00	 Radotín	–	Slivenec
17.00	 Nebušice	–Krč
neděle 19. května 2013
17.00	 Stodůlky	–	1999	Praha
volno	 Cholupice

 23. kolo 
sobota 25. května 2013
10.15	 Krč	–	Podolí
10.30	 ČAFC	B	–	Střešovice
11.00	 Chuchle	–	Radotín
17.00	 1999	Praha	–	Nebušice

17.00	 Kunratice	–	Slivenec
neděle 26. května 2013
17.00	 Braník	–	Cholupice	!
volno	 Stodůlky

 24. kolo 
sobota 1. června 2013
10.30	 Podolí	–	1999	Praha
11.00	 Střešovice	–	Chuchle
17.00	 Radotín	–	Kunratice
neděle 2. června 2013
17.00	 Slivenec	–	Krč
17.00	 Stodůlky	–	Braník
17.00	 Cholupice	–	ČAFC	B
volno	 Nebušice

 25. kolo 
sobota 8. června 2013
10.15	 Krč	–	Kunratice
10.30	 ČAFC	B	–	Stodůlky
11.00	 Chuchle	–	Cholupice
17.00	 Střešovice	–	Radotín
17.00	 Braník	–	Nebušice
17.00	 1999	Praha	–	Slivenec
volno	 Podolí

 26. kolo 
sobota 15. června 2013
10.30	 Podolí	–	Braník
15.00	 Cholupice	–	Střešovice
17.00	 Radotín	–	Krč
17.00	 Kunratice	–	1999	Praha
17.00	 Nebušice	–	ČAFC	B
17.00	 Stodůlky	–	Chuchle
volno	 Slivenec

 poZnáMKy:  Tým	1999	Praha	hraje	domácí	zápasy	v	Nuslích.  	!	Utkání	18.	kola	Radotín	-	Nebušice	se	hraje	v	Nebušicích.  	!	Utkání	23.	kola	Braník	-	Cholupice	se	hraje	v	Cholupicích.

roZpis jarní části 
i. a tŘídy



NABÍDKA PRO PFS 12011

Bulharsko – Primorsko

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

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

Vážení přátelé,

jedním ze základních cílů Pražského 

fotbalového svazu je rozvoj a podpora 

mládežnického fotbalu. Jsme rádi, že se 

k této podpoře můžeme připojit, a proto 

se cestovní kancelář ALEXANDRIA 

stala hrdým partnerem nového projektu 

Neberte nám naši hru. 

Další informace k této nabídce získáte v našich pobočkách

PRO UPLATNĚNÍ SLEVY PRO ČLENY A PŘÍZNIVCE PRAŽSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU VYPLŇTE TENTO KUPON:

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

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

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

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

14 %  na zájezdy z katalogu CK Alexandria „Léto 2013 
– letecké zájezdy“

  9 %  na zájezdy z katalogu CK Alexandria „Léto 2013 
– zájezdy autobusovou a vlastní dopravou“ 

  5 %  na zájezdy z Last minute nabídky 
CK Alexandria 

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

AX_INZ_PFS_2013.indd   1 17.1.2013   7:08:08



ZŠ Eden a ZŠ Jiřího z Lobkovic  
se utkaly v základní skupině DFP 2013.

Názory tvůrců Dětského fotbalové-
ho poháru už tu byly, stejně tak bo-
haté fotogalerie, ale jak na celý za-
jímavý projekt koukají ti, kterých 
se turnaj přímo týká? Učitelé I. 
a II. tříd základních škol už třetím 
rokem stavějí týmy z chlapců i děv-
čat. „Chceme si akci hlavně užít!“ 
shodují se MIROSLAV JÍRA ze ZŠ 
Eden a ROMANA KOBLASOVÁ 
ze ZŠ Jiřího z Lobkovic.

 Zš JIŘíHo Z LobkoVIc 
Třetí ročník DFP znamená třetí účast 
základní školy z Prahy 3. Jak by ne, 
když zástupkyní ředitele bývala paní 
Ivana Černohorská, která s celkovou 
organizací turnaje zástupcům Pražské-
ho fotbalového svazu pomáhá...
Přípravu dětí na konkrétní akce ovšem 
zaštiťuje Romana Koblasová. „Ale 
nejde o nic speciálního, na turnaje se 
chystáme jen v rámci hodin tělesné vý-
chovy a dobrovolného kroužku fotba-
lu,“ prozrazuje. Podobně jako většina 
trenérů zbylých účastníků má v kádru 
zastoupena i děvčata. „Každý rok ale-
spoň jedna dívka hrála a ani letos to 
není jinak!“
S počtem hráčů na Základní škole Ji-
řího z Lobkovic problémy nemají, 

přestože je účast v týmu pro Dětský 
fotbalový pohár dobrovolná a žáky I. 
a II. tříd od sportu lákají i jiné zájmy. 
„Ještě se nám nestalo, aby někdo od-
mítl účast v týmu. Naopak musím při-
znat, že máme mnohem více zájemců, 
než se může skutečně zúčastnit,“ říká 
Romana Koblasová a dodává, že si 
s výběrem dětí, které se turnaje účastní, 
nekladla dopředu žádné cíle. „Chceme 
se zúčastnit, zasportovat si a pokud 
možno si i celou akci užít...“

 Zš EDEN 
Stejným počtem odškrtnutých účastí 
jako „Lobkovic“ se mohou pochlubit 
i v ZŠ Eden ve Vladivostocké ulici 
na Praze 10. A nejen tím, jelikož jde 

s instituci se sportovním zaměřením, 
je logické, že celému projektu s ná-
zvem DFP přikládají velký význam. 
„Pro kategorii I. a II. tříd základ-
ních škol chyběl fotbalový turnaj. Je 
to skvělá příprava na McDonald´s 
Cup pro druhé až páté třídy. Je krás-
né vidět nejmenší kluky či holky, jak 
intenzivně prožívají nejpopulárnější 
hru u nás. Ta radost v očích a vášeň 
při hře je patrná. Často to prožívají 
intenzivně s nimi i učitelé či učitelky, 
a to vše dokazuje, že tento turnaj je 
nejen o radosti, ale i o emocích při 
hře,“ nabízí zajímavý pohled Miro-
slav Jíra - učitel na ZŠ a trenér mlá-
deže ve Slavii v jedné osobě.
Ačkoliv jde o sportovní školu, přípra-

va se příliš neliší od té, kterou jsme 
popsali u konkurence. „Speciální 
není žádná, na škole vždy dáme do-
hromady kluky, kteří mají fotbal rádi 
a trošku jim to jde...“ překvapuje 
stavitel týmu z Edenu, který ovšem 
na rozdíl od konkurence bere spíše 
kluky, kterých má podle svých slov 
na škole šikovných dost. „A také nám 
účast nikdo neodmítá,“ potvrzuje 
fakt, že místo na akci je lákavé.
Co se týká ohlasů, Jíra tvrdí, že jsou 
pozitivní. A to výhradně: „Rodiče se 
jezdí na turnaje i dívat a pyšně sledu-
jí ratolesti při hře. Je dobře, že vedou 
děti už v takhle nízkém věku ke spor-
tu, a myslím si, že to je v dnešní po-
čítačové době dokonce i nezbytné. 
Právě u sportu se odmala vytvářejí 
správné životní návyky a hodnoty.“ 
Sympatické přitom je, že ani v této 
škole neupřednostňují výsledky, 
a lidé kolem výběru jsou tam od toho, 
aby děti chválili, i když jim to třeba 
tolik nepůjde. „Cílem je jako vždy 
užít si hru od začátku až do konce. 
A důležité je vrátit děti rodičům zdra-
vé a šťastné po skvělém sportovním 
zážitku. Tím si myslím každý turnaj 
v rámci DFP bezesporu je!“ posílá 
sympatický vzkaz Miroslav Jíra.
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MLÁDEŽ

TŘETí RoČNík DĚTskÉHo foTbALoVÉHo PoHÁRU  
PRo I. A II. TŘíDy Zš JE V PLNÉM PRoUDU I s REkoRDNíM 
PoČTEM 63 úČAsTNíků

TExT: lUkáš vrkoč  foTo: pavEl slavÍčEk

PRVŇÁcI A DRUHÁcI 
(oPĚT) V AkcI!

 DĚTskÝ foTbALoVÝ PoHÁR 2013 

Počet účastníků: 63  Systém turnaje: od 16. 
do 30. ledna bylo odehráno osm základních sku-
pin, z nich postoupily vždy tři týmy do tří skupin 
semifinále (6.-13. 2.). Na finále (13. 3. Hala Petřiny) 
se mohou těšit opět tři nejúspěšnější týmy z každé 
skupiny.  Haly, ve kterých se hrálo/hraje: Radlice, 
Jižní Město, Braník, Petřiny, ZŠ Jiřího z Lobkovic.
Další informace: www.detskypohar.cz



Jednotlivé turnaje provází přátelská 
atmosféra...

... a místo v týmech mají i děvčata.Důležité je, aby si děti turnaj užily.
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 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



MLÁDEŽ

TALENT MIcHAL ČERNÝ Z fc HÁJE JM A JEHo DoTAZNík

TExT: lUkáš vrkoč  foTo: archIv M. čErného
Dorostenec roku v FC Háje Michal 
Černý.

Naposledy získal cenu Hráč roku 
2012 v kategorii mladší dorost, 
kterou stejně jako každý rok inter-
ně vyhlašoval klub FC Háje Jižní 
Město. Coby čtrnáctiletý navíc 
MICHAL ČERNÝ nastupuje pra-
videlně mezi staršími, a tak není 
divu, že byl členem Komise mláde-
že PFS a trenérem mládeže oddílu 
z Prahy 11 Otmarem Mansourem 
doporučen jako talent...

 Fotbalové začátky:
S fotbalem jsem aktivně začal v roce 
2006 v týmu FC Háje, kde jsem do-
posud.

 Důležité kroky v kariéře:
Již třikrát po sobě jsem byl vyhlášen 
jako nejlepší hráč roku v kategorii, 
v níž jsem nastupoval.

 Nejoblíbenější trenér:
Pan Jiří Dupal.

 Fotbalový vzor:
Leo Messi.

 Oblíbený hráč v ČR:
Václav Kadlec ze Sparty Praha.
 
 Oblíbený klub:

Mám dva - FC Barcelona a AC Sparta 
Praha.

  Poslední výsledek týmu FC Háje 
v sezoně:
FC Háje - Chodov 8:0.

 Nejlepší spoluhráč v týmu:
Adam Šejnost.

 Sportovní cíl:
Dotáhnout to do nějakého slavného 
týmu, nejlépe rovnou do Sparty!
 
 ... a kdyby to nevyšlo ve fotbalu  

- čím chce být:
Kriminálním inspektorem.
 
 Mimofotbalové zájmy:

Florbal.
 
 Nejlepší relax a odpočinek:

V létě koupání, v zimě lyžování, brus-
lení, a samozřejmě čas strávený u po-
čítače a s kamarády.
 
 Prospěch ve škole:

Doposud vždy s vyznamenáním, a to 
i v 9. třídě.
 
 Počet přátel na facebooku:

Přes 320.

 Typ holky, který se mu líbí:
Sportovní typ, štíhlá postava, pro-
stě dobře rostlé brunetky. (směje 
se)

NEJLÉPE RoVNoU Do sPARTy

Talent z Prahy 11 by se jednou rád 
fotbalem živil.

ZIMA 201322





 ZA foTbALEM Do šPANĚLskA? 

Ve španělských městech si v probíhající sezoně Evropské 
ligy zahrály A týmy Sparty Praha i Viktorie Plzeň. Teď je 
tady nabídka i pro mládežnické celky. Ve městě Vitoria 
na severu Španělska se od 7. do 13. července 2013 uskuteč-
ní turnaj Gasteiz Cup, na nějž mohou vyrazit i týmy z České 
republiky. Pro chlapce je připraveno sedm věkových kate-
gorií stejně jako pro dívky. Pořadatelé přitom slibují plný 
servis... Máte zájem? Pište na PFSpecial@seznam.cz.

Na turnaji Motorletu byly k vidění 
kvalitní výkony.

 VoLÁNí PokRAČUJE: RoDIČE, VZDĚLÁVEJTE sE! 

V období, kdy ve fotbalových vodách vládne „okurková sezona“, apelu-
je Pražský fotbalový svaz na rodiče začínajících fotbalistů, aby neváhali 
a v případě chuti získali trenérskou licenci. A ti, co mají třeba jen základní, 
aby ji povýšili na tzv. Grassroots. „Laikové dětem do věku 10 let spíše ubli-
žují. Jejich metody jsou nevhodné a zdraví škodlivé. Bez potřebné osvěty 
se tak bohužel bude dít dál,“ tvrdí rezolutně profesionální trenér mládeže 
PFS Mgr. Zdeněk Srba. Získat licenci přitom není vůbec složité, stačí se 
informovat například na webu www.fotbalpraha.cz.

 TURNAJ U19 V RADoTíNĚ - NoVÁ TRADIcE s PoDPoRoU Pfs 

Druhý ročník má za sebou turnaj kategorie dorostenců do 19 let v Radotíně. Pořadatelský Motorlet jej zařadil do už tak bohatého programu zimních halových 
podniků. „Poprvé jsme jej připravili vloni a dvoudenní turnaj se vydařil. A jelikož měl velmi dobrou odezvu, tak jsme pro letošní sezonu připravili druhý roč-
ník s tím, že jsme z toho chtěli vytvořit tradici,“ řekl ke zrodu akce šéf Motorletu Vladimír Kubert. Patronem se navíc stal předseda PFS Ing. Dušan Svoboda. 
„Turnaj oslovil i řadu bývalých fotbalistů, které jste mohli vidět v hledišti. Například Martin Hašek se společně s místopředsedou Pražského fotbalového svazu 
Michalem Fischerem ujal i role při předávání cen,“ doplnil pořadatel. Na zahájení příští zimní sezony se připravuje účast týmu možná i ze zahraničí. Slušná 
tradice tedy nabírá na obrátkách!

 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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MLÁDEŽ

ANEb co sE DĚJE MEZI MLADÝMI 
(A NADĚJNÝMI) foTbALIsTy

TExT: lUkáš vrkoč  foTo: lUbor MÍrEk
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Modřanský stadionek leží v ústraní, 
kouzlo ale má i v zimě.

V sedmdesátých letech byl mod-
řanský fotbal na vrcholu. Klub, 
který profitoval z úspěšné symbiózy 
s tamním obřím cukrovarem, bojo-
val o třetí ligu a jeho zápasy láka-
ly stovky diváků. Jenže s koncem 
cukrovaru se SK „zakonzervoval“ 
a dnes jen vzpomíná na úspěšnou 
minulost. Na sídlišti s více než tři-
ceti tisíci obyvateli zkrátka fotbal 
netáhne. A nic nenasvědčuje, že bu-
doucnost bude růžovější.

Fotbal se v Modřanech začal hrát oko-
lo roku 1900, když se tamní nadšenci 
proháněli po ladem ležících pastvi-
nách na Cholupickém vrchu a poz-
ději na loukách V Lipinách. V roce 
1914 pak založili Sportovní kroužek 
fotbalový. Modřanští hráli dlouhé 
roky na pronajatém pozemku u poz-
ději postavené Školy T. G. Masaryka, 
kde se však otevřela obecní pískovna 
a v roce 1932 se proto SK musel pře-
stěhovat na místo, kde sídlí dodnes – 
na hřiště U Cukrovaru.
Na začátku třicátých let byl v Modřa-
nech založen fotbalový klub Viktorie, 
který se roku 1934 sloučil s SK Klub 
hrajícím I. A třídu, a zažíval v násle-

dujících letech úspěšné období. Neby-
lo výjimkou (zejména po válce), když 
se na zápas přišly podívat i více než tři 
tisícovky diváků.

 koNEc cUkRoVARU 
Začátkem padesátých let, v časech 
reorganizací, se však začaly fotbalové 
oddíly budovat u všech větších mod-
řanských závodů a rozdrobené týmy 
neměly šanci na větší výkonnost. Až 
na jaře roku 1955 došlo ke sjednocení 
klubů pod názvem Slavoj Modřany – 
ten tehdy trénoval legendární František 
Plánička. V roce 1956 se mančaft pře-
jmenoval na Spartak Modřany a pod 
koučem Bedřichem Vackem načal dal-
ší úspěšné období. V roce 1960 měl do-
konce postoupit do divize, což se však 
z vůle vyšších orgánů neuskutečnilo.

Přesun na vyšší úroveň se tak pove-
dl až v roce 1968, když se Modřany 
staly součástí Prahy. Začátek sedm-
desátých let pak znamenal historicky 
nejúspěšnější období tamního fotbalu, 
Modřanští (už opět pod staronovým 
názvem SK) dokonce bojovali o tře-
tí ligu, nakonec však skončili těsně 
za postupovými příčkami. „Klub teh-
dy fungoval hlavně díky cukrovaru, 
který měl tisíce zaměstnanců. Chla-
pi, co tam pracovali, za nás hráli, ta 
kombinace byla vzájemně prospěš-
ná,“ vybavuje si sekretář SK Dalibor 
Svoboda.
Zánik cukrovaru na začátku devade-
sátých let pak logicky znamenal i za-
čátek komplikací pro klub, který dnes 
bojuje v I. B třídě. „Odešla spousta 
hráčů, nastaly problémy s financová-

ním. K tomu si připočtěte, že z dneš-
ního pohledu máme hřiště vlastně 
zastrčené v území nikoho. Okolo není 
vůbec nic, jen ten bývalý cukrovar. 
Areál je na velkém sídlišti, ale přitom 
ho nikdo nevidí, je téměř nemožné 
sem někoho nalákat. Ani diváky, ani 
hráče,“ bilancuje Svoboda a pro 
ilustraci přidává konkrétní případ. 
„Před dvěma lety jsme sháněli gól-
mana, který dělal v jednom nedale-
kém týmu trojku a my ho chtěli na půl 
roku. Nabídli jsme, že mu zaplatíme 
i cesťák, dáme mu tisíc korun za zá-
pas a bude mít jistotu, že si zachytá. 
A on řekl, že mu nestojí za to se sem 
táhnout tramvají a radši si to odsedí 
tam, kde působí.“

 VELkÉ síDLIšTĚ, MALÝ ZÁJEM 
S pomocí v podobě finanční injekce 
nemohou v modřanském SK počí-
tat ani ze strany radnice. „Magistrát 
má zkrátka jiné priority. Dává peníze 
na kulturu, hodně se tu budují parky,“ 
vypočítává sekretář. „Prostě je za-
jímá něco jiného, fotbal moc neřeší. 
Ale to jim člověk nemůže vyčítat, je 
těžká doba, nedá se nic dělat,“ vy-
světluje smířlivě. „My skládáme roz-

 sk MoDŘANy 

Rok založení: 1914  Vývoj názvu klubu: SK Modřany, Slavoj Modřany, 
Spartak Modřany, TJ SK Modřany, SK Modřany  Úspěchy: Účast v divizi 
v 70. a 80. letech, boj o třetí ligu v sezoně 1970/71  Současnost: I. B třída, 
skupina A  Počet týmů: dva týmy mužů („A“ – I. B třída, skupina A, „B“ 
– II. třída, skupina A), starší přípravka, mladší přípravka
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kLUb

sk MoDŘANy boJUJE s NEDosTATkEM HRÁČů I s PLÁNoVANoU 
DosTAVboU sJEZDU Z PRAŽskÉHo okRUHU

TExT: štěpán šIMůnEk  foTo: pavEl slavÍčEk

ČEkÁNí NA DÁLNIcI



počet po nějakých pěti tisících. Peníze 
do klubu spíš cpeme,“ krčí rameny 
Svoboda.
Problém tkví i v tom, že ač jsou Mod-
řany velké sídliště, děti to k fotbalu 
moc netáhne. „Nemáme ani žáky. Tře-
ba dorost jsme měli celkem úspěšný, 
ale ten před dvěma lety skončil. Když 
jich bylo dvacet, tak na trénink jich 
přišlo pět šest a zápasy jsme dohráva-
li v osmi. To opravdu nemělo smysl,“ 
sumíruje muž, který funkci sekretáře 
zastává nejen u modřanského fotbalo-
vého klubu, ale i u futsalových Bohe-
mians 1905.
S „klokany“ však Modřanští nijak ne-
spolupracují, celkem logicky se „dru-
ží“ spíš se svými sousedy. „Třeba 
s Cholupicemi si často vyměňujeme 
hráče, zejména ty mladé. Většinou to 
bývá tak, že kdo hrál za Cholupice, 
objevil se i u nás a naopak. Částeč-
ně spolupracujeme i s Tempem nebo 
Libuší,“ vypočítává Svoboda, jenž 
je zároveň členem výboru, který má 
klub na starosti. „Je nás tam sedm, 
přičemž nejvyšší slovo má pochopi-
telně předseda Petr Šimončík, který 
je v klubu odmala. Členové výboru se 
mění každé dva roky po valné hroma-

dě, ale většinou se to týká vlastně jen 
jednoho z nich. Třeba někoho od pří-
pravky, která odroste,“ vysvětluje 
poměry.
Modřanský SK provází slovo nedo-
statek. Jak hráčů, tak peněz. I proto si 
musejí často vypomáhat svépomocí. 
„Občas organizujeme různé brigády, 
kluci jdou třeba natřít zábradlí, něco 
poupravit v kantýně nebo vymalovat 
šatny,“ vysvětluje s tím, že ruku k dílu 
někdy přidávají i samotní funkcionáři. 
Ti pak v případě potřeby přispěchají 
i s finanční záplatou z vlastních kapes. 
„Někdy to ani jinak nejde. Musíme 
z něčeho zaplatit alespoň elektřinu 
a plyn, abychom tam mohli fungovat,“ 
pokračuje.
SK je zkrátka klubem žijícím hlavně 
díky srdcařům, kteří do něj cpou čas, 
energii i peníze. Navzdory nepřízni-
vým okolnostem a nejisté budouc-
nosti. „Netuším, co bude za dva roky, 
za pět… Hodně to souvisí s dálnicí, 
která má vést okolo našeho hřiště. Ale 
pevně věřím, že klub nezahyne. I díky 
nadšení a elánu těch, kteří ho vedou. 
Zejména pana Šimončíka, bez které-
ho by to nešlo,“ uzavírá optimisticky 
Svoboda.

SK Modřany hraje domácí zápasy 
v prastarém areálu U Cukrovaru. 
Zhruba před šestnácti lety dostalo 
místní hřiště nový travnatý povrch, 
několik roků poté se díky grantu 
Pražského fotbalového svazu dobu-
doval systém zavlažování. Toť vše. 
Například o tréninkové hrací ploše 
nebo „umělce“ si Modřanští mo-
hou nechat jen zdát. I kvůli nejisté 
budoucnosti, spojené s možnou do-
stavbou dálnice.

Podle slov Dalibora Svobody součas-
ná situace rozhodně není ideální, je 
však zvladatelná. „Nemáme zase tolik 
mužstev, takže tráva se tak nepoškodí. 
Navíc kluci můžou využít ještě škvá-
rový tréninkový plácek,“ prozrazuje 
sekretář, podle nějž nekomplikuje pří-
padné rozšíření areálu jen nedostatek 
peněz, ale i sjezd z Pražského okruhu, 
který by tu měl v následujících letech 
vyrůst.
Funkcionáři SK kvůli tomu mají svá-
zané ruce. „Jeden pruh má vést v mís-
tech, kde máme historické kabiny, o 
které bychom logicky přišli. Plánovali 
jsme proto, že bychom hřiště vlastně 

přetočili na šířku, pak by se tam vešla 
dálnice i kabiny,“ popisuje.
Momentálně se čeká, až se inkrimino-
vaný sjezd začne stavět. „Prý by tam 
jednou měl určitě být, ale je to kom-
plikované. I proto, že ochránci přírody 
našli v těch místech nějaký druh čolka, 
takže to vypadá na dlouho. Moc neví-
me, na čem jsme,“ krčí rameny muž, 
kterého alespoň netrápí žádné ma-
jetkové tahanice ohledně vlastnictví 
areálu. „Patří radnici Prahy 12, kte-
rá nám ho pronajímá za symbolickou 
korunu na pětadvacet let. Tam žádné 
trable naštěstí nejsou.“
Už několik let se navíc rýsuje mož-
nost, že „mrtvé“ okolí modřanského 
fotbalového areálu oživí stavba ná-
kupního centra na místě bývalého cuk-
rovaru. „To by nebylo špatné, protože 
najednou bychom se jako by šoupnuli 
víc do centra dění. Lidi, kterých by na-
jednou byla daleko větší koncentrace, 
by to měli jen nějakých sto metrů na 
hřiště. Pak by chodilo víc lidí než těch 
současných zhruba třicet. Ale už se 
mělo začít stavět a zatím nic. Uvidíme, 
zase nám nezbude než čekat,“ uzavírá 
Dalibor Svoboda.

O umělém povrchu si v Modřanech 
(zatím) mohou nechat jen zdát.

V klubové historii figuruje i jméno 
František Plánička.

 sTADIoN U cUkRoVARU – PRAHA 4 

Název: areál U Cukrovaru  Adresa: Komořanská 47, Praha 4-Modřany, 
14300  Dopravní spojení: 2 minuty pěšky od autobusové zastávky Cuk-
rovar Modřany (linky 139, 165, 205)  Počet hřišť v areálu: jedno travnaté 
hřiště, tréninkový „plácek“

 oŽIVí AREÁL 
NÁkUPNí cENTRUM? 
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Česká republika je velmoc. Tedy ales-
poň co se týče počtu čerpacích stanic, 
kterých je u nás v přepočtu na obyva-
tele suverénně nejvíc ve střední Evro-
pě. PAVEL REZEK, který dvě z nich 
provozuje, má proto velkou konku-
renci. Ale nežehrá. Naopak, klienty 
se snaží získat lidským a pozitivním 
přístupem, tedy něčím, co unifikova-
nému světu pump schází.

Je dost pravděpodobné, že jste si 
benzin z „jeho“ pumpy do nádrže 
už někdy natankovali. Charakteris-
ticky žlutá „edžipka“ ve Vršovické 
ulici je totiž značně vytížená. „Ta 
druhá, kterou máme jenom o kousek 
dál na Bělehradské, je menší, tam 
takový provoz není,“ hodnotí dlou-
holetá opora cholupického mančaf-
tu, která by však sama na časově 
náročnou práci nestačila. „Nešlo by 
to zvládat nebýt mého bratra Petra, 
jsme společníci už hrozně dlouho, 
taková nerozlučná dvojice,“ vy-
světluje Pavel.
 

Do PRÁcE VE ČTyŘI RÁNo 
Co přesně vlastně jeho profese obná-
ší? „Jde o kompletní zaštítění provozu. 
Od počítání tržeb, kontroly dodržování 
standardů Agip až po zaškolování po-
kladních. A třeba když přijede cisterna 
stáčet palivo do nádrží, musím zkont-
rolovat dodáky, jestli dovezli správné 
množství,“ uvádí příklad. „Součástí je 
i naskladňování věcí do počítače, ob-
jednávání zboží a podobně. Co se roz-
ložení sil týče, tak brácha má na sta-
rosti spíš věci spojené se shopem, tedy 
obchodem a zbožím na pumpě, komu-
nikuje s dodavateli, sleduje konkuren-

ci. Já hlavně jednám s centrálou na-
příklad ohledně reportování prodejů,“
Ač je Pavel Rezek jako podnikatel pá-
nem svého času, příliš volna si neužije. 
„S tím má problém každý podnikatel, 
který jede na sebe. Máme otevřeno 
nonstop sedm dní v týdnu a jsem pře-
svědčen, že k tomu, aby to nějak fun-
govalo, je tady moje nebo bratrova 
účast nezbytná. Alespoň na chvíli se 
na pumpě objevím každý den, přije-
du třeba ve čtyři ráno, do desíti si tu 
pracuju a pak se vrátím odpoledne,“ 
prozrazuje.
Denně prý – hodně hrubým odhadem – 
stráví v práci asi osm hodin. „Ale mož-
ná víc, radši to ani nepočítám,“ směje 
se. Přesto si čas na fotbal i rozrůstající 
se rodinu (ke čtyřletému synovi Jaku-
bovi zanedlouho přibude další capart) 
najde. „Snažím se to skloubit, je to 
o dohodě a komunikaci s partnerkou. 
A to se daří, Markétka je totiž hodně 
tolerantní. Navíc Jakub teď začal cho-
dit do školky, takže to máme časově 
trošičku volnější,“ usmívá se.
Přestože je z části manažerem a admi-
nistrativním pracovníkem, neštítí se Pa-
vel ani práce za pultem. Naopak. „Nej-
víc mě naplňuje komunikace s lidmi 

PRofEsE

Na place. I zde potkáte Pavla Rezka, 
provozovatele benzinky.
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 bRÁcHA TRÉNUJE bRÁcHU 

Pavel Rezek není jediným mužem s tímto příjmením, který v Cholupicích 
působí. Jeho „pravá ruka“ a zároveň bratr Petr je totiž asistentem trenéra. 
Takže jeden Rezek trénuje druhého. „Lidi se kolikrát ptají, jestli už si ne-
lezeme na nervy. Ale kdepak, jsme přece rodina,“ směje se mladší z dvoji-
ce Pavel. V týmu mají Cholupičtí tudíž hned dva provozovatele čerpacích 
stanic. Dva tu jsou i obchodní zástupci (Tomáš Svoboda a Josef Masner), 
našli byste tu i provozního a číšníka v restauraci (Aleš Burda) nebo třeba 
celníka (Radek Zavadil). Za zmínku stojí ještě Lukáš Habart, který se živí 
jako likvidátor v pojišťovně. A samozřejmě kolorit každého fotbalového 
klubu – mraky studentů.

 PAVEL REZEk 

Věk: 36  Profese: podnikatel
 Klub: TJ Sokol Cholupice
 Pozice: obránce

LIDI sE k NÁM 
VRAcEJí NA PokEc
PAVEL REZEk Z TJ sokoL cHoLUPIcE JE PRoVoZoVATELEM 
DVoU bENZINoVÝcH PUMP

TExT: štěpán šIMůnEk  foTo: onDŘEJ hanUš



na shopu. Jsme velká čerpačka, takže 
dveře se tu netrhnou, a to mě baví. Rád 
jsem i za pokladnou, dělám kafe, na-
bídnu něco z naší pekárny, popovídám 
si se zákazníky,“ vypočítává. „Myslím, 
že i díky tomu tady máme nastolenou 
pohodovou a přátelskou atmosféru, 
skoro až rodinnou. To by samozřejmě 
nešlo bez kvalitního týmu spolupracov-
nic a spolupracovníků. Většina pump 
je unifikovaná, vypadají stejně, a po-
kud se vám do tohohle byznysu podaří 
přinést lidskou, pozitivní atmosféru, je 
to příjemné. Lidi se rádi vracejí, poke-
cáme třeba i deset minut,“ poukazuje 
na fakt, že se do zdánlivě fádního světa 
pump snaží vnést svěží vítr.

 HoDILA by sE 
 „MEZIsoUTĚŽ“ 
Žádné extra výhody Pavlovi jeho prá-
ce nepřináší. Má sice VIP kartu, díky 
níž si koupí benzin o pár haléřů lev-
něji, ale víc nic. I proto musel odrážet 
popichování spoluhráčů z Cholupic, 
kteří po něm chtěli výhodně sehnat po-
honné hmoty. „Hlavně když jsem před 
sedmi lety s tímto podnikáním začínal, 
tak podobné špičkování probíhalo po-
řád: Tak nám natoč pár litrů do bare-

lu, to nikdo nepozná,“ směje se. „Ale 
na čerpačce je pochopitelně všechno 
hlídané jak elektronickými, tak manu-
álními počítadly, takže není šance.“
Fotbal je pro Pavla především relax 
od časově náročné práce. Vyčistí si 
při něm hlavu, odreaguje se, vypne. 
To vše už více než deset let v dresu 
Cholupic. „V A týmu jsem asi nejdéle 
souvisle hrajícím fotbalistou. Předtím 
jsem kopal za Modřany, kam jsem 
v mládežnickém věku přestoupil z vr-
šovické Bohemky. Pak jsem se v tele-
cích letech, někdy kolem patnácti, asi 
na tři roky od fotbalu úplně odmlčel,“ 
shrnuje.

Pár let poté, co Pavel znovu nazul ko-
pačky (ještě v dresu Modřan), k němu 
přilétla nabídka z Cholupic. „Tehdy 
za pana Váchy hráli přebor, takže 
to bylo výkonnostně výš. Proto jsem 
neváhal. Když jsem tam přišel, tak 
jsme dokonce přebor tři čtvrtě sezo-
ny vedli,“ vzpomíná. Momentálně 
Cholupičtí balancují na hraně mezi 
A třídou a právě přeborem. „Pořád 
se pohybujeme mezi, jsme na rozhra-
ní. Jak říká kamarád, asi bychom po-
třebovali nějakou další mezisoutěž,“ 
usmívá se. „Ale kvalita v cholupickém 
fotbalu byla a je. Myslím, že pokud se 
to nepodaří letos, tak příští rok už po-

stoupíme. Máme nového trenéra pana 
Rudolfa Kahleho, pracujeme koncepč-
ně,“ je přesvědčen muž, který během 
let „zacouval“ sestavou z útoku až 
do obrany.
Ač mu to jeho profese příliš neu-
snadňuje, čas na tréninky si prý najde 
vždycky. „Jsem přesvědčen, že mini-
málně dva tréninky týdně jsou povin-
nost. Pokud někdo chce hrát fotbal 
na úrovni A třídy nebo přeboru, tak 
by to měl zvládnout, naplánovat si to. 
Jinak to moc nemá smysl,“ vzkazuje. 
„Já to sice mám časově komplikované, 
ale čas si udělám, přizpůsobím si ho. 
Jedu třeba z práce na trénink a zase 
zpátky na čerpačku. Zápasy stíhám 
vždycky.“
Na působení v bílo-černém klubu si 
cení jak sportovní kvality, tak atmo-
sféry. „Zní to jako klišé, ale parta 
jsme tam fakt velmi dobrá. A na to, jak 
jsou Cholupice malý oddíl, tak fungují 
skvěle, od předsedy Polaneckého, vý-
boru klubu, přes A i B tým až po práci 
s mládeží. I to je možná jeden z důvo-
dů, proč jsem tam zůstal, když jsem 
měl nabídky z vyšších soutěží. Viděl 
jsem rozdělanou práci, od které jsem 
nechtěl odcházet,“ rekapituluje.

Tak co to bude? Naturálek? Kdepak, 
cholupický fotbalista lidem do aut 
palivo netankuje.
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Zejména v kanceláři tráví Pavel 
pracovní dobu.



TRéNINK

Motivovat hráče je nutné pořád. 
I do zimní přípravy.

Pokud chce být trenér úspěšný, a je 
jedno, jestli se jedná o mládežnický 
fotbal nebo fotbal dospělých, musí pra-
covat s psychologickou složkou her-
ního výkonu fotbalistů, jejíž nedílnou 
součástí je motivace hráčů. Navíc lze 
konstatovat, že motivaci hráčů je při-
kládán čím dál větší význam.
Motivace každého z nás ke všem našim 
každodenním činnostem je různá, ob-
dobné to je ve fotbale. Podněty je však 
třeba rozlišovat. Hlavním kritériem je 
věková kategorie a úroveň soutěže, 
ve které se hráči pohybují. Je jasné, že 
motivace profesionálního fotbalisty, 
pro kterého je fotbal povoláním, je vý-
razně odlišná od hráčů, kteří hrají fot-
bal na výkonnostní úrovni nebo pouze 
pro zábavu.
Motivace u mládežnických hráčů, pře-
devším mladšího věku, je pak zcela 
mimo tyto kategorie. U dětí, pro hraní 
fotbalu a k vytvoření si pevného pou-
ta, které je bude provázet celým jejich 
životem, může být odlišná. Mohou jí 
být rodiče, sourozenci, úspěch repre-
zentačního mužstva nebo oblíbeného 
klubu. Je třeba nepodcenit žádnou 
možnost, která by děti mohla motivo-
vat a přilákat k fotbalu.
Obecně však platí, že trenér musí 
v hráčích vzbudit takovou individuální 
motivaci, aby hráče vedla k dobrému 

individuálnímu výkonu, který pomůže 
k celkovému výkonu týmu a v celko-
vém výsledku celému klubu.
Pro příklad uveďme zkušenost, se kte-
rou se setkali všichni trenéři. Velice 
často podává v utkání lepší výkony 
hráč, který nemusí být talentovanějším 
nebo lépe trénovaným, ale ten, který je 
ke svému výkonu, tedy hře, lépe mo-
tivován.

 RůZNÉ DRUHy MoTIVAcí 
Základní rozdělení motivací je 
na vnitřní a vnější. Pod vnější si před-
stavme například hmotnou odměnu 
v podobě profesionální smlouvy, zís-
kané trofeje nebo nehmotné podoby 
v podobě možnosti cestování, pochva-
ly a mediální známosti.
Vnitřní je naopak důležitá pro hráče, 
kteří trénují a hrají fotbal z toho důvo-
du, že ho mají rádi. Vede také k tomu, 
aby se zlepšovali, zvládli některou her-
ní činnost, aby měli svůj vlastní pocit 
hrdosti ze zvládnutého úkolu. Vnitřní 
motivace je velice důležitá i pro profe-
sionální fotbalisty.
Nastávají ovšem situace, kdy se hráči 
musejí vyrovnat s přílišnou motiva-
cí. Můžeme se s ní setkat tehdy, kdy 
je hráč účastníkem důležitého utkání, 
a v případě jednotlivců se může jed-
nat o finále Ligy mistrů, stejně jako 

o poslední kolo okresního přeboru. 
S přemotivovaností se často setkává-
me tehdy, pokud je za určitý výsledek 
vypsána vysoká finanční odměna, nebo 
v případech, kdy tým odehrál sérii buď 
vítězných nebo prohraných utkání. 
Poté působí na hráče negativně a je 
na trenérech, aby tento stav rozpoznali 
a pokusili se ho korigovat.
U hráčů se v některých situacích se-
tkáváme s negativní motivací, která 
se projevuje obavami buď z očekáva-
ného vítězství, nebo z prohry. Nastává 
i v případě obav či strachu ze zranění, 
případně z reakce trenéra, protihráčů 
nebo dokonce i vlastních spoluhráčů.

 MoTIVÁToR = TRENÉR 
V úvodu článku bylo řečeno, že trenér 
může s týmem dosáhnout úspěchu pou-
ze, pokud dokáže pracovat s motivací.
Hráče k lepším výkonům může trenér 
motivovat, pokud je jím naordinovaný 
tréninkový proces promyšlený, je po-
staven na základě odborných znalostí 
a zkušeností, opírá se o nejnovější teo-
retické poznatky, které jsou poté efek-
tivně převedeny do tréninkové praxe.
V případě, že hráči cítí zájem trenéra 
neustále zlepšovat své odborné zna-
losti a vzdělávat se, pak se trenér sám 
stává motivujícím faktorem.

 INDIVIDUÁLNí PLÁN 
Po podzimním soutěžním období se 
někteří trenéři rozhodují, zda zařadit 
přechodné období či nikoliv. Toto roz-
hodnutí bych nechal na každém trené-
rovi, který se rozhoduje podle podmí-
nek, ve kterých se pohybuje, jaké hráče 

má k dispozici a jaký má stanoven cíl 
pro následující část sezony.
Moje doporučení směřuje k tomu, aby 
každý hráč týmu obdržel po sezoně 
individuální tréninkový plán. Hráč by 
měl podle tohoto plánu vedle pasivní-
ho tělesného a psychického odpočinku, 
který je také zapotřebí, absolvovat ak-
tivní individuální (skupinový) odpoči-
nek. Aktivní odpočinek musí zohled-
ňovat potřeby a specifika jednotlivých 
hráčů. Individuální tréninkový plán, 
vedle předpokladu zvýšené motiva-
ce, přináší bonusy v podobě relativně 
snadné adaptace na velký tréninkový 
objem v přípravném období.
Podnětem hráčů držet se individuální-
ho tréninkového plánu může být, když 
na úvodní dny zimního přípravného 
období je naplánováno absolvování 
zátěžových testů a vyšetření ve specia-
lizovaných laboratořích, které prokáže, 
v jaké fyzické připravenosti se hráč 
nachází.

 JAk MoTIVoVAT V ZIMĚ? 
Zimní přípravné období lze teoretic-
ky rozdělit na čtyři na sebe navazující 
a částečně i překrývající se tréninkové 
bloky. Jedná se o přípravný, kondiční, 
smíšený a vylaďovací blok. Každý 
tento blok má svůj specifický obsah 
částečně zřejmý i z jeho pojmenování, 
který je upraven, dle konkrétních po-
třeb týmu, se kterým trenér pracuje.
Hráči ocení, pokud trenér program 
zimního přípravného období připraví 
tak, že na sebe vyjmenované bloky 
logicky navazují. Přestože se jedná 
o zimní přípravné období, tak by veš-

PoRADNA JIŘíHo foRMÁNkA, TRENÉRA A PRoVoZoVATELE 
sTRÁNEk www.TRENINk.coM

foTo: onDŘEJ hanUš, pavEl JIŘÍk st.

Cílem tohoto článku je pomoci fotbalovým trenérům s plánováním zimní-
ho přípravného období, především pak z pohledu motivace u jednotlivých 
hráčů, ale také i celého týmu. Rádi bychom ukázali možnosti, které trenér 
má k dispozici, a kdy, kde a jak je možné vzbudit u hráčů motivaci, aby se 
individuálně zlepšovali. Tým bez motivovaných hráčů nemůže opakovaně 
dosahovat úspěšných výsledků.

ZIMA 201330

MoTIVAcE HRÁČů



keré tréninkové jednotky měly vychá-
zet z požadavků, které na hráče kladou 
mistrovská utkání, protože to je cíl, 
ke kterému by měl směřovat tréninko-
vý proces.
Motivace hráčů se zvyšuje, pokud se 
tým připravuje ve vhodných klima-
tických podmínkách, což může trenér 
a vedení klubu ovlivnit pouze částeč-
ně, ale také na kvalitních tréninkových 
plochách, halách a posilovnách, což 
v silách realizačního týmu je.

 NEsPEcIfIckÉ PoHyboVÉ   
 AkTIVITy 
Stejně jako do individuálního trénin-
kového plánu, tak i do plánu týmového 
zimního přípravného období je důleži-
té zařadit vedle specifických prostřed-
ků i nespecifické pohybové aktivity.
Důležité je to z toho důvodu, že fotbal 
je vysoce komplexním sportem, kte-
rý vyžaduje, aby hráči zvládali různé 
pohybové dovednosti, které je možné 
intenzivněji trénovat v jiných sportech.
V hale nebo tělocvičně je možné pro 
stimulaci těchto pohybových doved-
ností zařadit do tréninku cvičení s ex-
pandéry nebo aerobary, v posilovně 
vedle spinningu nebo aerobiku, který 
osobně nedoporučuji, je například při 
balančních cvičeních možné využít 
bosu.
Ve všech výše popsaných případech je 
pro hráče motivující, že se nepohybují 
ve stále stejném prostředí, ale že toto 

prostředí změní a že v tréninku použí-
vají pomůcky, ke kterým se v běžném 
tréninku nedostanou.
Trenér by měl mít vždy na paměti, že 
je trenérem fotbalového týmu a při plá-
nování tréninkových jednotek v mikro-
cyklech musí vždy převládat specifická 
činnost. Nespecifická činnost musí být 
vždy jako doplňková, nikdy nesmí pře-
vládat.
Pokud se však specifická a nespecific-
ká cvičení podaří dobře skloubit, pří-
prava je pestrá a zábavná, tudíž je pro 
hráče motivující. A to je jeden z před-
pokladů pro týmový úspěch.

 RADosT ZE HRy 
Mé zkušenosti jsou takové, že jakéko-
liv hry jsou faktorem, který zvyšuje 
hráčskou motivaci v tréninkovém pro-
cesu. Výhodou her je, že do tréninko-
vého procesu je mohou zařazovat tre-
néři u všech věkových kategorií s tím, 
že je potřeba pravidla her upravit dle 
věkové kategorie, psychické a fyzic-
ké úrovně jednotlivých týmů. Špatně 
nastavená pravidla mohou být naopak 
velmi demotivující.
V případě, že se trenéři rozhodnou pro 
zařazení her do tréninkových jednotek, 
tak jejich cílem nesmí být pouze to, 
aby hráče trénink bavil, ale aby po-
chopili smysl a cíle hry, naučili se řešit 
konkrétní herní situace a uvědomili si, 
k čemu je trenér zařazením této hry 
chtěl motivovat....

INZERCE

Důležitá je i radost ze hry!



AtrAKtIvNÍ 
wEb Pfs

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

www.fotbalpraha.cz

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

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

fOtO MĚsÍcEfoTo MĚsícE

Fotbalový klub FC Tempo Praha uspořádal v lednu halový turnaj pro hráče narozené po 1. 1. 2006. Caparti, 
kterým bylo maximálně sedm let, sváděli zajímavé boje a rodičům i divákům dokazovali, jaká monstra jsou 
nejsilnější. V tomto případě na sebe narazili Tempodraci a Temposauři. O výsledky ovšem až tolik nešlo!

focENo: v halE DDM MoDŘany 20. lEDna 2013 AUToR: pavEl slavÍčEk

kDo JE sILNĚJší?
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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


