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Vážení fotbaloví přátelé,

slovo DÍKY je tím, které mě napadá jako první a nejvýstižnější v souvislosti s mým opětovným zvole-

ním za předsedu Pražského fotbalového svazu. Nesmírně si vážím tak silné podpory klubů v hlavním 

městě a velmi rád budu společně s kolegy ve výkonném výboru pokračovat v rozdělané práci.

Rád si namísto jednoduchých úkolů dávám složitější, a ty konkrétní pro startující čtyřleté období jsem 

už stanovil. Prioritně bych rád rozšířil členskou základnu zejména u mládeže, nastavil systémové prvky 

financování pražského fotbalu a vybudoval sportovní středisko PFS. Věřím, že se vytyčené cíle podaří 

splnit podobně jako ty z předešlého období.

Během března jsme se kromě volební valné hromady odhodlali ještě k jedné, podle mě důležité věci.  

Zavedli jsme pro pražský fotbal cenu Fair play a pojmenovali ji po tragicky zesnulém Václavu Drob-

ném. Věřím, že důležitost principů Fair play vnímáte stejně intenzivně jako já.

Přeji úspěšný start do jarní části sezony!

Ing. Dušan Svoboda

předseda PFS
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ROZHOVOR

PsY a HaDY JsEM NEJEDL
BývaLý GóLMaN MicHaL ŠiLHavý sE Z BraNkY PŘEsuNuL  
Na Lavičku – MuŽ sE ZkuŠENostMi Z viEtNaMskÉ LiGY NovĚ 
vEDE PŘEBorový ZLičíN

TExT: raDiM trusina  foto: onDřeJ Procházka, archiv M. Šilhavého
Vzpomínky na exotické angažmá 
dovedou pobavit.

Před lety se jako první český fotba-
lista vydal na fotbalově zcela nepro-
bádané území: brankář MICHAL 
ŠILHAVÝ se fanouškům vybaví 
i díky exotickému angažmá ve Viet-
namu, kde strávil tři roky. Ze země, 
kde stále vládne socialismus, také 
nedávno jednal o své první trenér-
ské štaci. Ve 37 letech skončil s chy-
táním a pokusí se pozvednout Zličín, 
který čeká boj o záchranu v Pražská 
teplárenská přeboru.

 Takže z hráče už je definitivně tre-
nér?
Asi jo. Ale jsme domluvení, že mě Zli-
čín udělá na hostování z Kunic, abych 
byl k dispozici jako brankář, kdyby 
byl nějaký problém. Rozhodně se ne-

budu cpát do brány, budu až ten po-
slední na řadě, aby byl někdo v záloze. 
Chci se už soustředit na trénování.
 Je vám 37 let, což je u brankáře 

věk, kdy se dá ještě v pohodě chytat. 
Není vám líto, že končíte tak brzo?
Líto mi to je, ale už jsem cítil, že ne-

mám takovou perspektivu jako dřív. 
Všude jsem chytal s tím, že se můžu 
posunout dál. Vždycky jsem měl ně-
jaký cíl a sen, to už teď není. Když 
jsem se vrátil z Vietnamu, byl jsem v  
Kunicích, poměrně se nám dařilo, ale 
bylo jasné, že to pro mě bude v mých 
letech strop. Pak přišla spolupráce 
s Duklou, Kunice se staly její farmou, 
Dukla poslala svého gólmana a ze mě 
by byla dvojka. Šel jsem tedy ze třetí 
ligy na půl roku do Dobřichovic, které 
hrají středočeský přebor. Tam jsme se 
už dál nedohodli. Vtom přišla nabídka 
Zličína a já se rozhodl, že zkusím být 
dobrý trenér.
 Takže se Zličín trefil do chvíle, kdy 

jste nevěděl, jestli dál chytat, nebo 
ne?

Asi tak. Plánoval jsem, že ještě budu 
chytat, pořád mě to baví, ale už to 
v poslední době nemělo takovou šťá-
vu. Pak přišla nabídka zkusit trénovat.
 Co vás na nové roli láká?

Vystudoval jsem FTVS, dělal jsem si 
trenérskou licenci, moc jsem o tom 

 „NEcHci trÉNovat PraŽský PŘEBor tak, aBYcHoM BYLi  
 ZaLEZLí Na svÉ PůLcE a čEkaLi, JEstLi NÁHoDou DÁME GóL.“  

S dětmi na motorce po Vietnamu? 
Proč ne!?
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Bude ze Šilhavého juniora také 
gólman?

nepřemýšlel a vzal to. Láká mě vidět 
fotbal z druhé strany. Každý hráč je 
hrozně chytrý a ví, jak by se to mělo 
trénovat. (usmívá se) Chci si vyzkou-
šet, jaké to je.
 Jste z toho nervózní?

Nejsem, pokud bych byl, bylo by to 
špatně. Když jsem byl v Krči, dělal 
jsem asistenta a sportovního ředitele, 
takže nějaké zkušenosti mám. Vím, co 
bychom chtěli hrát.
 Prozradíte to? O gólmanech se 

říká, že jako trenéři nemůžou naučit 
svůj tým ofenzivní hře.
To bych právě já chtěl zkusit. (usmívá 
se) Hrát zajímavě, dopředu, napadat. 
Ale dál to moc nebudu rozebírat, chce-
me ostatní překvapit. Nechci trénovat 
pražský přebor tak, abychom byli za-
lezlí na své půlce a čekali, jestli náho-
dou dáme gól nebo ho dostaneme. To 
by nikoho nebavilo, hrát na 0:0. Bude-
me se snažit být aktivní.
 Máte na to mužstvo?

Myslím, že mám. Kluci jsou hodně in-
teligentní, navíc jsou kondičně velmi 
dobře připravení, za což patří poklo-
na mým předchůdcům. Můžeme hrát 
fyzicky náročný fotbal a kluci pořád 
můžou.

 Ještě bych se vrátil k vašim ná-
mluvám se Zličínem. Opravdu vaše 
jednání s vedením probíhala z Viet-
namu?
Ano, byl jsem se tam s bráchou (bran-
kář Střešovic Martin Šilhavý – pozn. 
aut.) podívat po nějakých věcech, 
které by se eventuálně daly přivézt 
a zobchodovat, snažil jsem se tam na-
vázat na kontakty, co mi zůstaly. Byli 
jsme tam i týden u moře, ale kývl jsem 

v podstatě hned. Chtěl jsem to zkusit. 
Syn hraje za starší přípravku Zličína, 
občas jsem tam pomáhal s tréninky, já 
tam působil v roce 1997 ještě v I. A tří-
dě, takže ten klub znám.
 Do Vietnamu jezdíte pravidelně?

Byl jsem tam poprvé od doby, co jsem 
tam přestal chytat. Na jednu stranu mi 
bylo líto, že jsem ve Vietnamu skončil, 
na druhou stranu je to vyřešená věc.
 Proč jste tam vůbec skončil?

Kluk šel do školy, manželka do práce, 
poslední rok jsem tam byl sám, ví-
dal jsem rodinu jednou za tři měsíce, 
to bylo špatně. Když jsme tam byli 

pohromadě, bylo to dobré, i když to 
někdy nebylo lehké. Bez rodiny už to 
bylo horší.
 Jak tohle angažmá ovlivnilo váš 

život?
Bral jsem to jako normální angažmá, 
akorát to bylo v exotické zemi. Na za-
čátku to byl šok, ale pak jsem si zvykl. 
Zažil jsem tam zajímavé věci. Nejdřív 
jsem byl v Hanoji, pak asi tři sta kilo-
metrů na jih, na konci pak v takových 

polohorách na kambodžsko-vietnam-
sko-laoských hranicích. Do prvního 
klubu si mě vytáhl trenér, pod kterým 
jsem byl v Honvédu Budapešť, ten 
po roce skončil, přišel nový kouč, 
chtěl nové cizince, tak jsem šel dál. 
Ve druhém klubu jsem chtěl zůstat, 
ale byly tam nejasné vztahy. Vtom 
mě oslovil po vzájemném zápase třetí 
klub. S manželkou jsme byli domluve-
ní, že tam ještě rok vydržím. Naštěstí 
jsem pokaždé sehnal angažmá, byl 
jsem hodnocený jako jeden z nejlep-
ších gólmanů, dokonce mě v nějakých 
novinách vyhlásili jako nejlepšího. Já 

tomu nerozuměl, padlo to v kabině. 
(usmívá se)
 Byla to ve Vietnamu velká exoti-

ka?
Život exotický byl, to je úplně něco 
jiného. Je tam vedro, podmínky jsou 
jiné klimaticky, ale i ve společnosti. 
Jen fotbal je všude stejný. Tady teda 
nebyl tak běhavý – když se hrálo v půl 
čtvrté, bylo padesát stupňů na sluníč-
ku. Jít se před zápasem rozcvičovat 
v červenci nebo srpnu, to bylo hrozné.
 Na Kypru z tohoto důvodu trénují 

a hrají až večer...
Tady ne, protože se v šest hodin večeří. 
To je železné pravidlo. V jedenáct je 
oběd, v šest večeře. Do té doby se musí 
všechno stihnout. Když se hrálo třeba 
v pět hodin, tak se jedlo až po sedmé 
a to už se moc nelíbilo. Ve Vietnamu 
to takhle funguje. V půl čtvrté byly 
tréninky i zápasy, ač bylo nesnesitelné 
vedro. V určitých dnech se nedalo ani 
vylézt ven, a my jsme hráli.
Takže jste do branky nešel bez kšil-
tovky?
Čepici jsem nepoužíval, hodně jsem se 
mazal krémem, člověk si zvykne. Hor-
ší byly ty tréninky. Byl jsem s man-
čaftem třeba půl hodiny, pak jsem šel 

 „kDYŽ si čLovĚk vZaL NĚJakÉ vĚci, MusEL si JE BrÁt  
 Na Lavičku, ProtoŽE kaBiNY sE taM NEvYuŽívaLY.“   
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do tribuny a připravoval se sám. Když 
to srovnám s tou zimou tady, tak je ve-
dro a vlhkost lepší.
 Jací jsou Vietnamci národ?

Jsou přátelští, obyčejní lidé až moc. 
Bílé Evropany někdy ve vesnicích 
viděli poprvé, chtěli si brát naše děti 
do ruky, to už bylo moc. Jinak to bylo 
bez problémů, spoluhráči v pohodě. 
Obecně jsou ale Vietnamci hodně 
neukáznění. Předbíhají ve frontách, 
v letadle už stáli u východu, když se 
přistávalo, aby mohli být první venku. 
(směje se)
 Taky se tam prý dost špatně řídí.

Asi mají nějaká pravidla silničního 
provozu, ale nedodržují se. I když se 
to za poslední roky zlepšilo, pořád vás 
tam některé věci překvapí. Než aby 
objeli kruháč, švihnou to protisměrem. 
Teď jsme si s bráchou půjčili motorku, 
jel jsem ve svém pruhu na silnici, která 
byla od druhého směru oddělená plů-
tkem. A najednou se proti nám vyřítili 
ti, kteří nechtěli jet až na místo, kde se 
dá otočit, protože sjížděli o něco dřív. 
Aby si nezajeli třeba kilometr, jedou 
druhou stranou v protisměru.
 Policie to neřeší?

Ne, vůbec. Co jsem zažil, hlídají tam 
jenom červenou a rychlost. Já tam 
vlastně teď naposledy ani neviděl po-
licajta. Když jsem hrál v Hanoji, měli 
jsme dokonce zakázáno jezdit na mo-
torce. Bouračky s náklaďáky, to tam 
bylo běžné. Pak jsem šel do menšího 
města, tam už jsem motorku měl.
 Proč ne auto?

Auta tam jsou hrozně drahá, jezdí jich 
málo. Mají nějakou daň z luxusu nebo 

co, údajně tam auto stojí dvakrát tolik 
co normálně. Kdo ho má, ten už něco 
znamená. To motorky jsou cenově 
dostupné, může se na nich jezdit celý 
rok, i benzin je tam levný.
 Stejně jako taxíky, že?

Na začátku stál kilometr taxíkem asi 
sedm korun, teď je to už za patnáct. 
Benzin byl taky za sedm korun, teď 
za dvaadvacet. Pořád je to ale hodně 
málo. I když je pravda, že ve Vietnamu 
je velký rozdíl mezi chudými a boha-
tými. Z devadesáti milionů obyvatel je 
na tom pár milionů dobře, ostatní žijí 
v bídě.

 Fotbalisté patří k boháčům?
Ano, ti jsou ve Vietnamu bohatí. Jsou 
tam dobře placené hvězdy, fotbal je 
ve Vietnamu populární. Jednou na náš 
zápas přišlo 35 tisíc diváků, někde 
chodilo na ligu pravidelně kolem dva-
ceti tisíc.
 Jak bylo o hráče postaráno mimo 

hřiště?
U mě všechno fungovalo bez problé-
mů, i když někdy to taky bylo těžké. 
Třeba byt jsem si sháněl sám. Řekli 
mi, že máme den volna, ať si jedu najít 
nějaké bydlení. O to se moc nestarali. 
Jinak to tam funguje na bázi kempů. 
Tým společně bydlí u hřiště, mají spo-
lečné oblečení, cestuje se s klubem, jí 
se s klubem. Je to jako ruská báza, ale 
tady jsou ti hráči pořád. Myslím, že 
doma mohli spát tak jednou v týdnu. 

Privilegia měli jen starší hráči a ci-
zinci. Já byl normálně doma, jen noc 
nebo dvě před zápasem jsem musel 
být s ostatními. Když se hrálo na druhé 
straně země, létalo se i na týden.
 Jak jste ve Vietnamu komuniko-

val?
Anglicky vůbec. To uměli jen trochu 
reprezentanti. Byl tam překladatel, 
i na tréninku, pořád. Pár základních 
pokynů na hřiště jsem se naučil, snažil 
jsem se i o vietnamštinu, ale bylo to 
fakt těžké na výslovnost. Navíc jsem 
měl pocit, že ani nikdo nestál o to, aby 
cizinci mluvili vietnamsky.

 Byli spoluhráči nedisciplinovaní 
i na hřišti?
Byli. Hlavně při tréninku, když se hrá-
lo na dvě, chodili tři nebo čtyři frajeři 
na jednoho obránce a nikomu to neva-
dilo.
 Co vy na to?

Nenaštvalo mě to, to by nikam ne-
vedlo. Člověk to musel vzít a snažit 
se chytat co nejlíp, aby to fungovalo. 
Některé věci jsem neřešil, to nešlo.
 Jak je takovéhle angažmá zajíma-

vé finančně?
Pro mě to bylo zajímavé, jinak bych 
tam nešel. Navíc co řekli, to splnili. 
V tomhle nebyl problém. Strach jsem 
měl jenom z toho, abychom byli zdra-
ví, protože s lékařskou péčí to tam 
není nejlepší. Ve velkých městech jsou 
francouzské nemocnice, které fungují 

jako u nás, ale jsou šíleně drahé. Nám 
to hradila pojistka, ale když jsme byli 
v tom menším městečku, bylo to horší. 
Dcera měla velkou horečku, čtyřicítky. 
Překladatel nám řekl, že v nemocnici 
bychom se nemuseli dostat na řadu, 
tak nás vzal k nějakému doktorovi 
do domu. Otřel ji hadrem, nakoupili 
jsme nějaké prášky a druhý den jí bylo 
dobře. Ale byly to velké nervy.
 Taky jste dřív říkal, že jste si musel 

brát při zápase věci na lavičku. To 
mi vysvětlete.
Tam se hráči oblékají na své základně 
nebo v hotelu. Na zápasy jezdí oble-
čení, někteří i v kopačkách. Když si 
člověk vzal nějaké věci, musel si je 
brát na lavičku, protože kabiny se tam 
nevyužívaly.
 To nezní moc profesionálně.

Někde tam ani neteče voda, zažil jsem 
i záchod, kde se splachovalo kýblem. 
V posledním klubu byl krásný nový 
stadion, sprchy, záchody, všechno. 
Stejně jsme se tam ale nepřevlékali.
 A co sázení na zápasy? Setkal jste 

se s něčím? O asijských sázkařských 
skupinách se teď hodně mluví.
Oficiálně se tam sázet nedá. Slyšel 
jsem, že si jednou reprezentace do 21 
let domluvila, že vyhraje proti Singa-
puru 1:0. Policie to rozkryla, většinu 
mužstva zavřeli na tři roky do vězení. 
Jeden kluk, co si to odseděl, s námi tré-
noval. Moc se s nimi nepárali.
 Co jídlo? To jste si oblíbil?

Oni tam jedí psy i hady, což jsem ni-
kdy nezkusil. Jestli nám to teda neu-
vařili v jídelně, já ale nic nepoznal. 
(usmívá se)

 „viEtNaMci Jsou HoDNĚ NEukÁZNĚNí. PŘEDBíHaJí vE froN-  
 tÁcH, v LEtaDLE uŽ stÁLi u výcHoDu, kDYŽ sE PŘistÁvaLo, 
 aBY MoHLi Být PrvNí vENku.“  

Cíl je jasný: aby se nad Zličínem  
nezačalo smrákat.
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 Zpět k vašemu trénování. Jaký 
chcete být typ kouče?
Komunikace s hráči je velmi důleži-
tá. Pro mě je ideální, abychom byli 
kamarádi, kteří mají společný cíl. 
Chci některé věci řešit dohromady, 
aby i hráči byli schopní na sebe vzít 
za něco odpovědnost, i když ta největ-
ší samozřejmě leží na mně. A to kama-
rádství do takové míry, aby toho nikdo 
nezneužíval. To je důležité si ohlídat, 
aby to mělo určité hranice. Jako hráči 
mi vyhovovalo být v takovém vztahu 
s trenérem, nikdy bych toho nezneužil.
 Takže vám hráči tykají?

Řekl jsem jim, že kdo chce, ať mi tyká. 
O tom ten respekt a výkon na hřišti 
není.
 Kolik hráčů toho využívá?

Hlavně ti starší. Se stoperem Radkem 
Šourkem jsem chodil do třídy, tomu 
jedinému jsem přikázal, že mi bude 
vykat. (směje se)
 Trénujete s týmem?

Ne, máme dva brankáře. Já si dám tře-
ba bago. Chci vidět trénink z pozice 
trenéra.
 Co čekáte od Pražská teplárenská 

přeboru?
David Lukeš (trenér Motorletu B – 
pozn. aut.) mi říkal, že budu překva-
pený, jak tady funguje všechno okolo, 
propagace, organizace, prý je to dobrá 
soutěž i fotbalově. O nějakých cílech 
jsme se s vedením víceméně nebavili. 
Jsme pár bodů nad sestupem, situace 

není růžová. Pro mě je nejdůležitější, 
abychom zvládali naši hru a systém, 
co budu chtít, pak by se výsledky měly 
dostavit. Taky chci spolupracovat 
s ostatními trenéry v klubu, abychom 
v áčku, béčku i dorostu hráli podobně. 
Všichni hráči, kromě těch několika 
starších, by měli mít ambice zahrát si 
výš. Tak by k tomu měli přistupovat.
 Vy jste si zachytal za Žižkov v roce 

1994 PVP proti Chelsea. Byl to nej-
větší zápas vaší kariéry?
Asi ano. Měli jsme výborné mužstvo, 
byl tam Vrabec, Bílek, Poborský. Já 
byl mladý, doma jsem chytal, na Chel-
sea jsem seděl na lavičce. Někdy si ří-
kám, že ta moje kariéra mohla vypadat 
trochu jinak. (usmívá se)
 Vždyť máte titul s Libercem...

Ten si nepočítám, byl jsem v kádru, 
ale nechytal jsem. Něco jsem v kariéře 
dokázal, vážím si toho. Poznal jsem 
i nějaké trenéry, takže mám představu, 
co funguje a co ne.
 Který trenér vás nejvíc oslovil?

Jednoznačně trenér Csaplár, ten mě 
hodně ovlivnil. Moje přemýšlení je 
podobné. Výborný byl trenér Poštul-
ka, pak Koubek mi dal šanci v lize, 
když jsem byl v Plzni. Nerad bych 
na někoho zapomněl. Prošel jsem dost 
klubů, což není dobrá vizitka. Já ale 
často nechtěl odcházet, jen se situace 
vyvinula tak, že bych nechytal. A to já 
chtěl. Lavička pro mě nikdy neměla 
smysl.
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 MicHaL ŠiLHavý 

Narozen: 29. května 1976  Hráčská kariéra: Dukla, Sparta, Viktoria 
Žižkov, Motorlet, Brandýs nad Labem, Mělník, Benešov, Čechie Karlín, 
Zličín, Mladá Boleslav, Český Brod, Příbram, Sparta Krč, Viktoria Plzeň, 
Liberec, Most, Honvéd Budapešť, Krč, The Cong Viettel, SLNA Vinh, 
HAGL FC (Vietnam), Kunice, Dobřichovice.  Trenérská kariéra: Krč 
(asistent trenéra), Zličín  Úspěchy: V české lize nastoupil k 17 zápasům – 
16 jich bylo v Plzni, dvě ligové minuty si připsal na Žižkově. Byl v kádru 
mistrovského Liberce v sezoně 2001/2002, ale na hřišti se neobjevil. „Titul 
si nepočítám,“ říká.  Zaměstnání: Vystudoval FTVS, živí se jako učitel 
tělesné výchovy a francouzštiny. Také překládá trenérům při studiu licence 
UEFA z angličtiny.  Rodina: S manželkou Zuzanou má syna Michala (10 
let) a dceru Marii (6,5).

 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



POD PALBOU

roZHoDčí JiŘí MusiL v PraviDELNÉM DotaZNíku

TExT: lukáŠ vrkoč  foto: Pavel Jiřík st. I Musil okusil fotbal nejprve jako hráč.

Komunikace s hráči? Žádný problém...Dres rozhodčího začal oblékat  
už jako teenager.
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ProkLEtý kotNík

K pískání ho přivedl děda v době, 
kdy dumal, jak zůstat u fotbalu, 
když to neustále zlobící kotník nedo-
volil v pozici hráče. Ovšem ani jako 
rozhodčí se JIŘÍ MUSIL zranění ne-
vyhnul...

 Co vás vedlo k tomu stát se rozhod-
čím a proč to vlastně děláte?  
Asi v patnácti letech jsem si přivodil 
velké zranění kotníku na halovém tur-
naji a od té doby se to se mnou již vlek-
lo. Kotník jsem měl zraněný neustále 
a pořád byl v sádře. Stále jsem přemýš-
lel co dál dělat, až jsem seděl se svým 
dědou, který mi řekl, abych zkusil za-
čít pískat. Dodnes jsem mu za to moc 
vděčný a věřím, že přesto, že nedávno 
bohužel opustil tento svět, tak mi drží 
palce a stále tam odněkud ze shora 
nade mnou drží tu ochrannou ruku.
 
 Jaké bylo vaše první utkání v roli 

rozhodčího a jak se vám povedlo? 
A naopak, které se vám nepovedlo?
První utkání jsem měl na hřišti Braní-

ku, byli to mladší žáci, a pamatuji si, že 
jsem tenkrát byl zmatený jak lesní vče-
la. Zapomněl jsem si v kabině hodin-
ky a tužku. Na druhý poločas jsem si 
sice hodinky vzal, ale zapomněl jsem 
je zase zapnout. Naštěstí se tam byli 
podívat moji rodiče a ti mi tužku půj-
čili a čas stopovali. Utkání, které by se 
mi vyloženě nepovedlo, si nevybavuji. 
V každém utkání se stávají chyby a je 
potřeba si vzít ponaučení, aby se příště 
nestávaly, což se daří i díky radám ko-
mise, zkušených delegátů a kamarádů 
kolegů.

 Stal se vám na hřišti někdy nějaký 
trapas?
Nějaké pády do bahna či něco podob-
ného nemám. Kdy jsem se opravdu cí-
til nedobře, bylo, když jsem byl jako 
asistent na přátelském utkání na Slavii 
Praha a špatně jsem tam došlápl, spadl 
a už se nemohl postavit. Byl to opět ten 
prokletý kotník. Naštěstí to byl jen přá-
telák, takže kolega Vašek Novotný mě 
naložil a odvezl do nemocnice. Znovu 

sádra a smutek, že jsem čtyři měsíce 
bez fotbalu.

 Co říká vaše rodina na to, že jste 
rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas sprostě nadávají?
Jak jsem již říkal, velmi se o moje 
rozhodování zajímal zejména děda. 
Ale kupříkladu máma i bratr mi velmi 
fandí a pokaždé se mě ptají, jak se mi 
daří a podobně. Fotbalu velmi rozumě-
jí, a tak se s nimi mohu i o tom poba-
vit. Myslím si, že mít pevné zázemí, 
je v každém sportu podstatné, protože 
připravenost po psychické stránce je 
nesmírně důležitá. To, že mi lidé nějak 
nadávají, neberou přímo na mou oso-
bu, bohužel společnost u nás je natolik 
nevyspělá, že to k tomuto patří. Lidé 
nás mají za veřejné nepřátele.

 Který z hráčů, jež jste pískal, je 
(nebo byl) největším gentlemanem?
Když beru z těch, co nyní ještě hrají, 
tak mě napadají jména jako Honza 
Šimr, Tomáš Moravec, Jiří Novák či 

Pavel Rezek. Z mé pozice spíše hodno-
tím, jak se chovají ke mně. Je příjemné, 
když vám tu roli v utkání usnadní a po-
můžou i v těžkých chvílích. Dokážou 
zkorigovat svůj tým, když se rozhod-
nete ne úplně správně.

 Kde mají nejlepší zázemí – od hřiš-
tě až po kantýnu?
Zde bez váhání mám trojku Bohemians 
Praha, Libuš a Vršovice.

 Čím se živíte a jaké máte vzdělání?
Vystudoval jsem obchodní akademii 
Dr. Edvarda Beneše. Momentálně se 
s dlouholetým známým pokoušíme na-
startovat fungující podnikání, ale z po-
věrčivosti to nechci zakřiknout, takže 
nic neprozradím. (směje se)

 Co jste si naposledy koupil za vý-
dělek v pozici rozhodčího? 
Výdělky nejsou tak velké, abych za to 
jezdil na nějaké dovolené. Takže jsem 
patrně šel s kolegy na něco dobrého 
k jídlu a pití.





TÉMA

 vrŠovicE 
PůvoDní tiP sPeciálu: 12
uMístění Po PoDziMu: 1
Úlet. Uznáváme. Buďte ale upřímní – 
kdo z vás čekal, že nováček soutěže 
proletí podzimem s jednou porážkou 
a šesti inkasovanými góly? I v klubu 
byli z takových výsledků překvape-
ní. „Nevěřím, že bychom mohli zažít 
stejně úspěšné jaro,“ říká trenér Karel 
Jeřábek, který přišel o tvůrce hry Vo-
řechovského, navíc přemlouvá bran-
káře Michala, aby pokračoval. Přebor 
Vršovice asi nevyhrají, ale v nejlepší 
trojici se udrží.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 2

 

krÁLovicE 
PůvoDní tiP sPeciálu: 2
uMístění Po PoDziMu: 2
Trefa. Královice měly velmi dobrý 
tým i ambice, které potvrdily. Ale 
v zimě se postaraly o rozruch „výko-
ny“ mimo hřiště. Víc než o výsledcích 
a změnách v kádru se po Praze mlu-
vilo o kuriózním odchodu, návratu 
a dalším odchodu trenéra Jana He-
gedüse. S ním skončilo i trio hráčů 
Novák, Votava, Kahuda. Obzvláště 
záložník Novák, který byl vyhlášený 
hvězdou podzimu celé soutěže, bude 
hodně scházet – Královice se lehce 
propadnou.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 4

 BoHEMiaNs PraHa B 
PůvoDní tiP sPeciálu: 4
uMístění Po PoDziMu: 3
Těsně vedle. Nevyzpytatelná rezerva 
druholigových Bohemians Praha patří 
mezi nejlepší celky Pražská tepláren-
ská přeboru. Gólově ji překvapivě táh-
ne veterán Pavel Mráz, který je ve 44 
letech nejlepším kanonýrem soutěže 
se 12 góly. Na jaře půjde tým ještě 

nahoru – obrovskou výhodou je mož-
nost posílení druholigovými fotbalis-
ty, s čímž se počítá. „Když přijdou tři 
kluci na každý zápas, tak si dovolím 
říct, že s nimi bychom přebor mohli 
i vyhrát,“ myslí si trenér Ladislav Ku-
rucz.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 1

 viktoria ŽiŽkov B 
PůvoDní tiP sPeciálu: 3
uMístění Po PoDziMu: 4
Těsně vedle. Zápasy na hřišti soupeře 
v druhé polovině sezony, to nebyla ex-
celentní disciplína mladíků v bíločer-
vených pruhovaných dresech. Kvůli 
pěti porážkám z těchto střetnutí je tým 
o kousek zpět za vedoucím triem. Ač 
skončil trenér Jan Hušbauer, jehož 
nahradil exhostivařský Petr Procház-
ka, tým bude na jaře těžit z výborně 
fungující spolupráce s Horními Mě-
cholupy. Hráči mají na přebor nad-
standardní tréninkové podmínky, což 
se projeví.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 3

 LiBuŠ 
PůvoDní tiP sPeciálu: 1
uMístĚNí Po PoDZiMu: 5
Chyba. Libuš měla ambice i velmi 
kvalitní kádr, ten se jí ale na konci 
podzimu zcela rozpadl. Výsledkem je 
12bodová ztráta na vedoucí Vršovice. 
Tohle manko už svěřenci bývalého re-
prezentačního brankáře Zdeňka Hruš-
ky budou dohánět těžko, ale jaro pro 

ně bude bodově úspěšnější. V tabulce 
však zůstanou „na svém“. Útok na ví-
tězství v nejvyšší pražské soutěži mů-
žou plánovat až na příští sezonu.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 5

 MOTORLET B 
PůvoDní tiP sPeciálu: 13
uMístění Po PoDziMu: 6
Úlet. Mladíky z Jinonic jsme hrubě 
podcenili. Počítali jsme s nimi spíš 
do bojů o záchranu, ale oni se nená-
padně vyšplhali až na šestou pozici 
s minimální ztrátou na týmy před se-
bou. A trenér David Lukeš chce ješ-
tě výš. „Čekám, že by jaro mělo být 
vydařenější,“ říká k zisku 23 bodů. 
Zásadnímu zlepšení nevěříme, ale 
Motorlet B si udrží nastolené tempo, 
i když si ve vyrovnané tabulce pohorší 
o jednu příčku.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 7

 uHŘíNĚvEs 
PůvoDní tiP sPeciálu: 5
uMístění Po PoDziMu: 7
Těsně vedle. Tým se statečně vypo-
řádává se ztrátou střelců Nykla s Bě-
hounkem: i bez nich patří do horní 
poloviny tabulky. Poslední vítěz 
Teskahor Poháru PFS střídá lepší 
výsledky s horšími, ve sledovaných 
statistikách má vyrovnanou bilanci, 
včetně skóre 23:23. Mužstvo má do-
statečný náskok na sestupové pozice, 
jaro si bude moci v klidu užít a mírně 
poskočí nahoru.

BŘEZEN 20138

Tipování patří k fotbalu. V létě vyšel v Pražském fotbalovém speciálu u pla-
kátů všech mužstev Pražská teplárenská přeboru odhad na umístění v této 
sezoně. Někdo se cítil ukřivděný, protože si věřil na vyšší mety, než mu byly 
přisouzeny, další celky zase nenaplnily očekávání. V polovině sezony se 
k původním tipům vracíme (rozdělili jsme je do čtyř kategorií: trefa, těsně 
vedle, chyba a úlet) – upravili jsme je podle vývoje podzimu i všeobecných 
předpokladů pro jaro. Jedna věc se ale změnit nedá: zase bude muset být 
někdo na sestupových příčkách. Berte to jako hru. Na trávníku se navíc dají 
veškeré prognózy dokonale vyvrátit...

trEfa, tĚsNĚ vEDLE, cHYBa 
NEBo úLEt?
PraŽskÁ tEPLÁrENskÁ PŘEBor MuŽů očiMa sPEciÁLu

TExT: reDakce sPeciálu  foto: onDřeJ hanuŠ

 tiPovací suMMarY 

treFa 5x                    
těsně veDle 6x
chyBa 3x
Úlet 2x

Pozn.: Tipy Speciálu měly uzávěrku 
28. února 2013.

Kapitán Šimr dovedl Vršovice 
po podzimu k šokujícímu prvnímu 
místu.



tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 6

 ZBRASLAV 
PůvoDní tiP sPeciálu: 6
uMístění Po PoDziMu: 8
Těsně vedle. Nováček přeboru začal 
soutěž hodně bláznivě: z úvodních 
čtyř zápasů dvakrát vyhrál a nastřílel 
pět gólů, dvakrát ale taky padnul a in-
kasoval stejný počet branek. V úto-
ku si Zbraslav vedla zdatně (34), ale 
v obranné činnosti (31) je po poslední 
Bílé Hoře nejhorší. Nováčkovský elán 
a prvotní euforie z postupu je pryč. 
O záchranu se tým strachovat nebude, 
současnou pozici ale neudrží.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 10

 čafc 
PůvoDní tiP sPeciálu: 9
uMístění Po PoDziMu: 9
Trefa. Aby se to příznivcům Čafky 
nepletlo, ukončili její hráči podzim 
s bilancí pěti výher, pěti remíz a pěti 
porážek. Tým kolem kapitána Chvá-
tala je hodně nevyzpytatelný. Na pod-
zim remizoval s Vršovicemi i Královi-
cemi, ale také s beznadějně poslední 
Bílou Horou – navíc doma. Mužstvo 
bude dál nebezpečné pro favority, do-
káže ale zaváhat i proti papírově slab-
ším soupeřům. Z toho vyplývá: udrží 
si své současné postavení.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 9

 tŘEBoraDicE 
PůvoDní tiP sPeciálu: 10
uMístění Po PoDziMu: 10

Trefa. Nepříliš vydařený podzim 
a tragická útočná fáze (12 gólů) ni-
koho v klubu netrápí. Třeboradice se 
vyrovnávají s tragickou smrtí svého 
trenéra Václava Drobného. Tohle ne-
štěstí hráče semklo. I ti, co uvažovali 
o změně dresu, chtějí zůstat a vybo-
jovat pro klub lichotivější umístění. 
Zlepšenými výsledky by rádi fotba-
listé uctili památku svého kamaráda 
– pod vedením trenéra Josefa Jarolíma 
se jim to podaří.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 8

 TEMPO 
PůvoDní tiP sPeciálu: 7
uMístění Po PoDziMu: 11
Chyba. Od Tempa se na podzim čeka-
lo víc než 18 bodů. Týmu ze Lhotky 
tahle sezona zatím příliš nevychází. 
Na druhou stranu klub jasně staví 
na vlastních odchovancích a mladých 
hráčích, což je příslib do budoucnosti. 
Vedení je trpělivé, z nepříliš povede-
né půlsezony nedělá vědu. Přesto je 
mužstvo namočené do bojů o záchra-
nu – a z tohoto pásma se těžkou utíká. 
Přeborovou příslušnost Tempo uhájí, 
ale bude to pro něj na jaře dřina.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 13

 HáJE 
PůvoDní tiP sPeciálu: 14
uMístění Po PoDziMu: 12
Těsně vedle. O Hájích se říká, že mají 
možná nejhezčí herní projev ze všech 
celků v přeboru. Tým hraje ofenzivně, 
hráči ze skromného klubu se fotbalem 
vyloženě baví – někdy možná až moc.

Mužstvo málem přišlo o vyhlášeného 
technika Janouška, který měl pracovat 
v Anglii, ale vrátil se. Se svým špílma-
chrem bude silnější. Výhodou Hájů je, 
že hrají domácí zápasy na umělce, kte-
rá je obzvlášť na jaře pro soupeře ne-
příjemná. Na svém hřišti budou Háje 
úspěšné, což bude k záchraně stačit.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 12

 ZLičíN 
PůvoDní tiP sPeciálu: 8
uMístění Po PoDziMu: 13
Chyba. V létě byl Zličín chvíli ohlá-
šený jako divizní celek, pak o čtvrtou 
nejvyšší soutěž kvůli předchozímu ad-
ministrativnímu omylu přišel, ač o ni 
stál. Počítalo se s ním do horní polo-
viny tabulky, ambice klubu nechybě-
jí, neustále zraněný střelec Merta ale 
ano. U týmu skončil na pozici trenéra 
exligový útočník Radovan Hromádko, 
jehož nahradil bývalý brankář Michal 
Šilhavý. Níž už asi Zličín neklesne, 
na jaře se mírně zlepší.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 11

 METEOR B 
PůvoDní tiP sPeciálu: 11
uMístění Po PoDziMu: 14
Těsně vedle. Na tipované 11. mís-
to ztratila rezerva Meteoru pouze tři 
body, podzim se jí úplně nepovedl. 
„Stojím si ale za tím, že kluci v tabul-
ce nepatří tam, kde jsou. Zlepšení se 
dostaví,“ je si jistý trenér Jan Vávra. 
Áčko Meteoru bude bojovat o postup 
do třetí ligy. Na nějaké extra posilo-
vání to nevypadá, mladíci si budou 

nejspíš muset uhrát záchranu sami. 
A povede se jim to, i když těsně.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 14

 uHELNÉ skLaDY  
PůvoDní tiP sPeciálu: 15
uMístění Po PoDziMu: 15
Trefa. Uhlíři léta patřili v přeboru 
do širší špičky, ale podzimem se pro-
trápili. Trenéři týmu si dlouhodobě 
stěžují na slabou tréninkovou účast, 
absence mládeže je znát – do přeboru 
nemíří nikdo z vlastních odchovanců, 
ale pouze hráči na hostování, kteří sto-
jí dost peněz. Před lety byl tým v divi-
zi, teď je ale při očekávaném sestupu 
Přední Kopaniny ve velkých problé-
mech. Ustojí je stěží. Zpackanou se-
zonu může napravit útočník Zilvar, ale 
bude to mít hodně složité.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 15

 BÍLá HORA 
PůvoDní tiP sPeciálu: 16
uMístění Po PoDziMu: 16
Trefa. Že Bílá Hora nebude stačit 
na přebor, to se dalo očekávat už před 
sezonou, kdy se jí 14 dní před výko-
pem rozpadl kompletně celý tým. Na-
rychlo složený celek se sice sympatic-
ky snaží, ve druhé polovině podzimu 
se zlepšil, získal čtyři body, na Libuši 
přišel o remízu až v nastaveném čase, 
ale na záchranu ztrácel v době uzávěr-
ky propastných 14 bodů. To v kom-
binaci s debakly 0:7 a 0:9 na zimním 
turnaji povede k návratu do I. A třídy.
tiP sPEciÁLu Na koNEčNÉ 
uMístĚNí: 16

najdeme vám 
nejlepší hypotéku
ušetříme vám čas a peníze, vše za vás zařídíme!

www.gepardfinance.cz

máte zájem o více informací?
zavolejte nám na telefonní číslo 602 216 598
nebo napište na email: miroslav.sitter@gpf.cz
ing. miroslav sitter, mba
majitel franšízy / hypoteční makléř

pro koho je program určen?  fotbalové kluby  realitní kanceláře  fi rmy jako součást fi remních benefi tů pro zaměstnance  kadeřnictví  fi tness centra

odměna za zprostředkování obchodu ve výši 3 000,- Kč za každý uzavřený hypoteční úvěr (i refi nancování hypotečního úvěru) 
+ cílová odměna dalších 5 000,- Kč za každých 10 zprostředkovaných uzavřených obchodů!akce! akce! akce! akce! akce!

umíme 
refi nancování hypotéky
končí vám fi xace v roce 2013? nechte si zpracovat nabídku!

INZERCE



HISTORIE

kaPitoLa Z HistoriE PraŽskÉHo fotBaLovÉHo svaZu: 
o kLuBEcH a JEJicH vLivu Na NÁroDNí týM

TExT: Miloslav JenŠík  foto: archiv autora

Ve třicátých letech minulého stole-
tí bylo samozřejmostí, že pražská 
„S“ sbírala posily po celé zemi – 
a tu a tam sáhla i za hranice. Sláva 
letenských klubů, popularita je-
jich vzájemných soubojů a bohatý 
mezinárodní styk, rok co rok koru-
novaný prestižními bitvami o Stře-
doevropský pohár, spolehlivě při-
tahovaly elitní hráče a zajišťovaly 
tak letenským blížencům domi-
nantní roli v domácím fotbalu. 

Pravidelně oblékat rudý nebo červe-
nobílý sešívaný dres znamenalo být 
už jednou nohou v národním muž-
stvu. Jaký div, že roku 1934 ve fi-
nále světového šampionátu v Římě 
reprezentoval Československo tým 
složený výhradně z Letné? Osm z je-
denácti mužů bylo té památné neděle 
10. června na římském Stadiu Nazi-
onale ze Slavie, která vyhrála ligu 
s náskokem pěti bodů, tři z vicemis-
trovské Sparty!
Z osmnácti mužů vyslaných na šam-
pionát dodaly oba kluby dohromady 
šestnáct. Tady už byl vzájemný po-
měr přece jen přiměřenější – 10:6 

pro červenobílé. Pouze zbývající dva 
borci pocházeli z jiných zdrojů. A to 
ještě proslavený kanonýr Josef Silný 
sice v té době působil jako legionář 
ve francouzském Nimes, předtím 
však střílel góly tři roky za Slavii 
a poté sedm let za Spartu. Jediným 
„Římanem“, který neměl s oběma 
kluby nic společného, byl Pláničkův 
náhradník Ehrenfried Patzel z Tep-
litzeru, klubu teplických Němců; 
dobový český tisk mu přišil křestní 
jméno Čestmír, ale to byl jen doslov-
ný překlad německého originálu.
Nabízejí se ještě jiné počty dokres-
lující tehdejší sílu pražského fotba-
lu: devět mužů, tedy rovná polovina 
celého kádru, a co je zvláště pozoru-
hodné, sedm členů finálové jedenáct-
ky od dětských let prohánělo míč 
po pražských hřištích a pláccích!

 HvĚZDY kŘtĚNÉ vLtavou 
O tom, že František Plánička přišel 
do Slavie z Bubenče, Antonín Puč ze 
Smíchova a František Svoboda alias 
„Bonello“ z Rapidu Vinohrady, byla 
už v tomto seriálu řeč. Dodejme, že 
brankář a kapitán „zlatých hochů“ 

ještě před Bubenčí zkoušel štěstí 
ve Slovanu VII, Unionu VII a krátce 
i ve Staroměstském SK Olympia.
A ti ostatní? Ladislav Ženíšek začínal 
v Čafce, ale jeho putování z Vinohrad, 
které byly jejím původním domovem, 
do Slavie bylo notně dlouhé a zamo-
tané: vedlo přes Pardubice, Viktorii 
Žižkov a Spartu Chicago! Jeho part-
nera na beku Josefa Čtyřokého ulovi-
la Sparta na Kladně, jinak byl ovšem 
slávistickým odchovancem. Další dva 
rodilí Pražáci hráli v útoku: Josef Ju-
nek přišel do Slavie z Čechie Karlín, 
Jiří Sobotka z Čechoslovanu Košíře, 
ale první kopačky obul v Novoměst-
ském SK.
I dva zbylí pražští rodáci, kteří v Itá-
lii do boje nezasáhli, byli slávisté: 
záložníka Antonína Vodičku vulgo 
„Sapéra“ získal klub z Unionu Žižkov 
(ale pocházel ze Staroměstského SK 
Olympia), útočníka Vlastimila Kopec-
kého také z vinohradského Rapidu.
Dvacet osm let po Římu se česko-
slovenský tým v Santiagu de Chile 
znovu probojoval až do finále svě-
tového šampionátu, ale všechno 
ostatní bylo docela jinak. Sparta se 

– ne poprvé v těch letech – zachra-
ňovala v I. lize a podařilo se jí to až 
v dodatečném třetím utkání pravdy 
se Žilinou na neutrální půdě v Brně 
(2:0). A Slavia? Ta se právě už po-
druhé vracela z nižší soutěže – aby 
ji do roka a do dne znovu opustila...

 DukELŠtí MuŠkEtýŘi 
Přesto Praha do chilské finálové 
výhně vložila pět svých želízek, 
tentokrát  hlavně zásluhou Julisky. 
V zadních řadách váleli tři dukelští 
mušketýři Ladislav Novák, Josef 
Masopust a Svatopluk Pluskal: prv-
ní dva ovšem přišli do armádního 
týmu z Teplic a třetí ze Zlína. Le-
vou stranu útoku tvořili sparťan 
Andrej Kvašňák (původem z Košic) 
a čtvrtý voják Josef Jelínek, jediný 
rodák z hlavního města a zároveň 
hráč pražského klubu ve finálové 
sestavě. V Dukle hrál už za dorost, 
ale poctivé základy si tam přinesl ze 
Spořilova, kde tenkrát sídlila Čafka.
Rodilý Pražák byl však ve finálové 
sestavě ještě jeden, i když dokonale 
utajený: Viliam Schrojf na sebe širší 
fotbalovou veřejnost poprvé upo-

sEDM Z JEDENÁcti
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František Junek vede roku 1932 
národní mužstvo proti Holanďanům 
v Amsterdamu (2:1).



 DoBovÉ stŘíPkY 
 a JEŠtĚ „NÁPLava“ 
-  Pro úplnost římské finálové jedenáctky zbývá zmínit se o čtyřech mužích, 
kteří přišli na Letnou z českého venkova.  Zálohu tvořili sparťan Josef Koš-
ťálek z kladenských Kročehlav a Štefan Čambal s Rudolfem Krčilem, získaní 
Slavií z Teplitzeru; bez ohledu na německý charakter klubu z lázeňského města 
byl ovšem první národností Slovák a rodem z Bratislavy, druhý Čech. Jediným 
sparťanským útočníkem v mužstvu, zato parádním, byl Oldřich Nejedlý. Začínal 
v rodném Žebráku, do Prahy přišel z Rakovníku. S pěti góly byl nejlepším střel-
cem italského šampionátu.

 vLaJkoNoŠ 
- Před finálovým kláním vyběhlo na trávník všech osmnáct našich v dresech, 
v čele Jaroslav Burgr se státní vlajkou. Poslední z kádru, o kterém jsme se ješ-

tě nezmínili, byl skvělý sparťanský bek, původem také z Kročehlav. Zahrál si 
v semifinále proti Němcům, ale pak ho poslal na lavičku natržený svalový úpon. 
Na světovém šampionátu se však uplatnil ještě čtyři roky poté ve Francii.

 PraHa - BratisLava 9:7 
- Z devíti zástupců Prahy v chilské jedenadvacítce byla nadpoloviční většina 
z Dukly; tím pátým byl náhradní brankář Pavel Kouba. Slovenská metropole 
kontrovala sedmi muži – čtyřmi ze Slovanu, třemi z Červené hviezdy. A klubové 
podíly na samotné finálové jedenáctce? Dukla čtyři (Novák, Pluskal, Masopust 
a Jelínek), po dvou Slovan  a ČH Bratislava (Schrojf a Ján Popluhár – Tichý 
a Adolf Scherer), po jednom Baník Ostrava (Tomáš Pospíchal), Kladno (Josef 
Kadraba) a Sparta (Kvašňák). V zájmu historické spravedlnosti se sluší dodat, že 
když roku 1976 v Bělehradě náš tým vybojoval pohár mistrů Evropy, z třinácti 
finálových aktérů devět pocházelo ze Slovenska! 
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zornil až jako voják základní služ-
by v olomouckých Křídlech vlasti 
a odtamtud odešel do Slovanu Brati-
slava. Jen málokdo věděl, že vyrostl 
v pražských Strašnicích a chytat se 
naučil v tamní Admiře XIII.  Že už 
tehdy byl náramně dobrý, dokládá 
jeho nominace do juniorského vý-
běru tehdejšího Pražského kraje. 
Už tam střežil přístup k jeho brance 
další pozdější chilský finalista Jiří 
Tichý. Ten k Pacifiku cestoval jako 
zadák bratislavské Červené hviezdy, 

ale do té ho přivedl vojenský povo-
lávací rozkaz. Narodil se v Jenči, 
jen kousíček za hranicemi metropo-
le, a odtamtud si ho do dejvického 
dorostu odvedl skvělý vychovatel 
fotbalové mládeže Josef Čihák, 
do někdejší halv žižkovské Vik-
torky. Takže to byl vlastně rovněž 
Pražák – když ne od narození, tak 
alespoň od klukovských let; ostatně 
později posílil Spartu.
Po Jelínkovi druhým stoprocent-
ním Pražanem v rozhodujícím klání 

o Zlatou Niké se mohl stát z II. ligy 
povolaný slávista Jan Lála, získaný 
už jako dorostenecký reprezentant 
z Čechie Karlín. Jako žák začí-
nal v Meteoru Žižkov. Na pravém  
kraji obrany odehrál všech pět 
předcházejících utkání, ale účast  
ve finále mu překazilo zranění – 
a tak na jeho místě zaskočil právě 
Tichý.
V týmu pro mistrovství světa byli 
ještě dva rodáci z metropole. Václav 
Mašek ze Sparty (ta ho získala už 

jako dorostence z Braníku) si v Chi-
le zahrál proti Mexiku a dal gól. 
Vladimír Kos, který začínal ve Lvu 
XIII a dozrál v Nuselském SK (poz-
dějším Slavoji Praha), se později 
na Letné stal Maškovým spoluhrá-
čem. Ale roku 1962 byl ještě trum-
fovým esem souboru z vršovického 
Ďolíčku.
Suma sumárum: mezi jedenadvaceti 
„Chilany“ bylo devět zástupců praž-
ských klubů – už jen necelá polovi-
na. Časy se mění…

Stadio Nazionale při finálovém utkání 
Itálie - Československo, které skončilo 
naší porážkou 1:2 v prodloužení.

Římští finalisté (shora a zleva) v dobové 
fotomontáži: Plánička – Ženíšek a Čty-
řoký – Košťálek, Čambal a Krčil – Ju-
nek, Svoboda, Sobotka, Nejedlý a Puč  

Viliam Schrojf v chilském finále proti 
Brazílii (1:3). Těsně před utkáním byl 
vyhlášen nejlepším brankářem šam-
pionátu.

Ladislav Ženíšek (vlevo) jako kapitán 
mužstva Prahy v Paříži



Jak ŽiJE

Na Bohemku ani Ďolíček nedá  
Panenka dopustit!

Když se řekne jeho jméno, naskočí 
každému slova Bělehrad a vršovic-
ký dloubák. Legendární ANTONÍN 
PANENKA si na sebe slavnou pe-
naltou tak trochu upletl bič, přebila 
totiž jeho veškeré další slavné góly 
a zápasy. Ale bohemáckému srdcaři 
to nevadí, naopak, na šestasedmde-
sátý rok vzpomíná dodnes rád. A ne-
jen na něj, pro PFS se rozpovídal 
třeba i o tom, jak musel kvůli kaž-
dodenním dávkám dortíků opustit 
cukrárnu, kterou vlastnil.

Když se podíváte na zápasy jakékoliv 
ligové soutěže na světě, minimálně 
jednou za měsíc objevíte borce, který 
si postaví míč na penaltový puntík, 
rozběhne se a… zkusí Panenku. Poku-
tový kop z rozstřelu finále ME 1976 
tehdy sedmadvacetiletého fotbalis-
tu katapultoval mezi legendy. Od té 
doby odpovídal na dotazy spojené 
s dloubákem snad tisíckrát, přesto ho 
ani po letech neomrzely. „Naopak, 
jsem rád, že po mně něco zůstalo, že 
ta myšlenka nezemřela. Hodně hráčů 
z venku se moji penaltu snaží napodo-
bit, což mě těší. Zkrátka ke mně pat-
ří a holt se musím vyrovnat s tím, že 
o ní vyprávím pořád,“ usmívá se pod 
svým typickým knírem.

 HrÁL JEŠtĚ 
 v ŠEstačtYŘicEti 
Kop, který vstoupil do dějin, má 
však i stinnou stránku. „Je fakt, že 
Panenka rovná se penalta. Ne že 
bych na ni žárlil, ale všechny ostatní 
věci, které jsem kdy dokázal udělat, 
přehlušila. Na druhou stranu mi 
přinesla věhlas, je to trošku dilema, 
paradox,“ dumá. Gólů, na které se 
kvůli penaltě časem zapomnělo, dal 
Panenka pochopitelně habaděj. Při 
dotazu na ten „nej“ se mu vybaví 
jedna z branek, které dal během pě-
tiletého působení v Rapidu Vídeň. 
„V Rakousku tehdy vyhrála gól tři-
cetiletí, navíc to byla branka ze hry, 
což potěší víc než penalta. Na tu se 
můžete připravit a nikdo vás neru-
ší.“
Právě angažmá v Rapidu přineslo 
Panenkovi první ligové tituly, s klo-
kany totiž na vysněný primát nedo-
sáhl. „V Bohemce jsem byl třiadva-
cet let a paradoxně jsem nic velkého 
nevyhrál. Kluci získali titul až dva 
roky po mém odchodu, ale já jsem 
si to vynahradil v Rakousku. Za těch 
čtyři a půl roku jsem tam vyhrál 
všechno, co šlo. Dvakrát titul, třikrát 
Pohár, byli jsme i ve finále Poháru 
vítězů pohárů. Všechny tyhle věci mi 

daly zapomenout na to, že nemám 
titul s Bohemkou,“ bilancuje období 
v polovině osmdesátých let.
Fotbalista roku 1980 však v Rakous-
ku nekopal jen za Rapid, kariéru 
postupně „dojížděl“ v klubech z niž-
ších soutěží. „Rapid se mnou chtěl 
ještě rok prodloužit, ale já jsem to 
kvůli rodině neakceptoval, nemohli 
jsme najít žádnou školu pro dceru. 
Proto jsem vzal nabídku ze St. Pöl-
ten, který mi dal možnost dojíždět 
jen na zápasy. Bydlet jsem mohl 
doma, což pro mě bylo hlavní.“
Ovšem ani v době, kdy mu táhlo 
na čtyřicet, se Panenka nechtěl s fot-
balem rozloučit. Během osmi let vy-
střídal kluby Slovan Vídeň, ASV Ho-
henau a Kleinwiesendorf – se všemi 
postupně vyhrál dané soutěže, přitá-
hl na tribuny diváky a šel dál. Když 
kopal za Kleinwiesendorf, bylo mu 
už 46. Ale myšlenky na trvalý pře-
sun z hřiště třeba do kanceláře se mu 
hlavou absolutně nehonily. „Já chtěl 
pořád hrát. Fotbal pro mě znamenal 
být na hřišti, asi i proto jsem vydržel 
tak dlouho. Třeba trénování mě vů-
bec nelákalo,“ rekapituluje.
Na trenérskou židli se však přesto 
na čas dostal. Po návratu do vlasti 
usedl na lavičku milované Bohemky 

jako asistent kouče. „Já tu prošel 
snad všechny funkce, kromě asisten-
ta jsem dělal ještě trenéra brankářů, 
pak jsem působil v marketingovém 
oddělení,“ vypočítává muž, který 
nakonec skončil na nejvyšším po-
stu, ve vršovickém klubu se stal 
prezidentem. „Ale ten princip mého 
působení je v podstatě pořád stejný. 
Jde o práci na jménu a image Bo-
hemians. Jsem sice veden jako prezi-
dent, ale moje role je spíš reprezen-
tativní, klub neřídím a nemusím sem 
denně docházet,“ vysvětluje. „Jsem 
spíš tvář pro sponzory, Angličané 
na to mají krásný výraz ambasador. 
V Benfice je to Eusébio, v Manches-
teru Bobby Charlton a v Bohemce 
Panenka.“

 Na víNo k PaNENkůM 
Začátek devadesátých let znamenal 
pro Antonína Panenku i „výlety“ 
mimo fotbalové prostředí. Rozhodl 
se podnikat – otevřel si cukrárnu. 
„Měl jsem kamaráda, který byl cuk-
rář. Po revoluci si chtěl otevřít vlast-
ní podnik a oslovil mě, jestli bych 
s ním do toho nešel. Zaujalo mě to, 
protože sám mám hotelovou školu, 
takže jsem k tomu měl blízko. Ote-
vřeli jsme cukrárnu v Holešovicích, 

aNtoNíN PaNENka MĚL cukrÁrNu a viNÁrNu, tEď sHÁNí 
sPoNZorY Pro BoHEMku

TExT: ŠtěPán ŠiMůnek  foto: onDřeJ Procházka
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vZPoMíNkY Na DortíkY



Kdepak dortíky... S těmi to dál nešlo.

Zelená a bílá, jaká jiná!?

Ano, ve Speciálu si o sobě také přečte...

jmenovala se U veletrhu a stojí tam 
dodnes,“ prozrazuje. A proč se roz-
hodl byznys se sladkostmi opustit? 
„Prostě jsem musel. Byl jsem tam 
totiž denně, takže to byla samá ka-
fíčka, dortíky… a už toho bylo prostě 
dost,“ usmívá se.
Další mimofotbalovou štací se pro 
Panenku stala jeho vinárnička. „By-
dlel jsem tenkrát na Vinohradech 
a hned přes ulici byla malinká vi-
nárna, taková pidi místnost, kam se 
vešlo asi jen patnáct lidí. A protože 

pronájemce končil, vystřídal jsem 
ho,“ vysvětluje. Jenže přestože ho 
nový „džob“ bavil, i jemu musel 
dát po čase vale. „Problém byl, že 
lidi se střídali, ale já tam musel být 
furt. Za dva roky jsem vypil tolik al-
koholu, kolik jsem předtím nezvládl 
za celý život. To už nebyl můj styl, 
nešlo to vydržet.“
Nakonec se tedy vrátil na „místo 
činu“ a v Ďolíčku se stal preziden-
tem. V téhle roli se potýká – stejně 
jako většina českých klubů – hlavně 

s finančními problémy. „Potřebo-
vali bychom nějakého generálního 
sponzora, který by položil základní 
finanční kámen a my měli jistotu 
a mohli se soustředit na nějakou 
nadstavbu. Teď máme něco rozjed-
naného, třeba to vyjde,“ dodává 
muž, který se nadále snaží hodně 

sportovat. „To mě ohromně baví. 
Fotbal bohužel nemůžu, mám v pytli 
kyčel, tak hraju alespoň tenis, ping 
pong, golf,“ sumíruje. „Třeba při 
tenise mě ale kyčel limituje, takže 
se mě týkají jenom čtyřhry. Hraju, 
kam došáhnu,“ směje se bohemácký  
ambasador.

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. 

STRANA 25 / LÉTO 2012

INZERCE

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
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Jen třináct gólů dělí Jiřího Štajnera od Klubu ligových kanonýrů. Na penaltu v Liberci nikoho nepustí!
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4

„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… 
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EXKLUZIVNĚ

Jaroslav
PLAŠIL 

Třicetiny 
slavil dvakrát!

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

 SERIE A:   
 Inter vyhlásil
 „Grande ritorno“!

Fotbal je o gólech, GÓL je o fotbale!

Právě vychází
NEJSTARŠÍ ČESKÝ 

SPORTOVNÍ ČASOPIS!

GÓL jen za 10 korun!

Pražský FotBalový svaz také naJDete na  :

www.facebook.com/fotbalpraha

INZERCE



Pražský fotbalový svaz udělal skvělé 
gesto. Cenu Fair play pojmenoval  
po tragicky zesnulém sympaťákovi.

Dokázal uznat sílu soupeře, nehle-
dal výmluvy, hrál fér. I proto se 
po prosincové tragické smrti Václa-
va Drobného rozhodl Pražský fot-
balový svaz, že uctí jeho památku. 
Po bývalém hrajícím trenérovi Tře-
boradic bude pojmenovaná nová 
cena Fair play, která se poprvé 
udělí po této sezoně.

S nápadem přišel Dušan Svoboda, 
předseda Pražského fotbalového svazu, 
který se s Drobným znal už ze Sparty, 
později spolu konzultovali i věci ohled-
ně pražského fotbalu. „Vašek byl jedna 
z nejvýraznějších osobností pražského 
přeboru, hodně jsem s ním diskutoval 
o věcech, které jsem měl v úmyslu za-
vést. Jeho nenadálý odchod mě strašně 
moc zaskočil. Přemýšlel jsem, jakým 
způsobem bych mu mohl vzdát hold,“ 
říká Svoboda. „Pak jsem si uvědomil, 
že Pražský fotbalový svaz nemá svou 
cenu Fair play. Podobné ocenění by 
mělo nést jméno lidí, kteří se chovali 

tak příkladně jako on. Jsem opravdu 
moc rád, že s tím rodina Vaška souhla-
sila.“
Na sekretariátu Pražského fotbalo-
vého svazu se budou sbírat podněty 
ze všech klubů v Praze bez ohledu 
na výkonnostní úroveň i kategorii. 
Pokud byste o nějakém fair play činu 
věděli i vy, stačí poslat základní po-
pis události s kontaktem na speciální 
mail: fairplay@fotbalpraha.cz. Všem 
ušlechtilým činům se budeme věnovat 
na webu či v tomto časopise, vedení 
Pražského fotbalového svazu na konci 
sezony vyhodnotí, který z nich byl nej-
větší. Vítěz bude vyhlášený na tradič-
ním zahájení fotbalové sezony v Praze.
Co se vůbec skrývá pod pojmem fair 
play? Nemusí to být jen přiznaná teč či 
odvolání chybného výroku rozhodčího. 
Takhle některé „podmínky“ popisuje 
Český klub Fair play: Přerušení zápasu 
za účelem pomoci soupeři, kterého po-
stihl zdravotní nebo technický problém, 
bez ohledu na ztrátu vlastního vítězství. 

Poskytnutí vlastního vybavení či vý-
stroje soupeři bez ohledu na to, že by 
mohl ohrozit vítězství. Pokud soupeř 
zmešká z nepředpokládaných důvo-
dů oficiální začátek zápasu, odmítnutí 
kontumačního vítězství a přistoupení 
na náhradní termín bez ohledu na mož-
nost prohry.
Ocenit se můžou i trenéři a funkcionáři 
mládežnických celků, kteří jdou v to-
mhle směru prokazatelně příkladem 
svým svěřencům. Další definice fair 
play přinesou i neočekávatelné udá-
losti. Je jen na vás (aktérech zápasů 
a divácích), abyste tyhle zprávy roz-
šířili prostřednictvím Pražského fot-
balového svazu dál!
„V rámci Pražského fotbalového svazu 
bychom měli rádi lidi, kteří přistupují 
k fotbalu tímto stylem. Musíme na je-
jich činy upozorňovat a oceňovat je, 
aby se jim dostala zasloužená pozor-
nost,“ myslí si Svoboda. „Fotbal má 
i tuhle podobu. Nejsou to jen různé afé-
ry a skandály. Vašek Drobný šel v to-
mhle příkladem.“
Čestné chování Drobného potvrzuje 
i rozhodčí Patrik Tomšů, který v praž-
ském přeboru na podzim odřídil nejvíc 
zápasů a v zářijovém utkání s ČAFC 
Drobného musel vyloučit, když ve sna-
ze zabránit velké šanci fauloval v poku-
tovém území. Běžný střet, ale pravidla 
hovoří jasně: v takovém případě musí 
následovat červená karta! „Nikdy by 
nikoho naschvál nezranil ani surově 
nefauloval. Po vyloučení neprotestoval, 
podal mi ruku a odešel do kabin. Byl to 
člověk velkého formátu, který vyznával 

fair play,“ vzpomíná na Drobného To-
mšů.
Zavedení ceny Fair play Václava 
Drobného přivítali i v Třeboradicích, 
kde se na bývalého vůdce týmu hod-
ně vzpomíná. „Je dobře, že se taková 
cena zavádí a nese jméno po Vaškovi. 
On byl férový fotbalista i parťák mimo 
hřiště, to můžu potvrdit,“ říká Pavel 
Kott, předseda Třeboradic. „Ctil roz-
hodčí, soupeře i vlastní kolektiv. Smě-
rem k rozhodčím byl pokorný. Fair play 
v něm bylo a žilo.“
Je to vidět i v podzimní statistice Tře-
boradic, které patřily k nejslušnějším 
týmům - měřeno minimálně podle po-
čtu karet. Za 15 kol byli jejich hráči na-
pomínáni 22krát žlutou kartou, dvakrát 
jim rozhodčí ukázal červenou. „Vašek 
klukům neříkal jen to, jak mají hrát, 
ale také jim zdůrazňoval, jak se mají 
na hřišti chovat,“ popisuje Kott. „Bu-
deme v tom pokračovat. Chceme hrát 
pěkný fotbal, pokud možno se slušným 
chováním a bez karet. To by měl chtít 
ve finále každý, bez ohledu na to, jestli 
se fair play činy oceňují,“ pokračuje 
třeboradický šéf.
Podle něj se ale kluby v Praze k sobě 
chovají slušně. „Když budu mluvit 
o mužském přeboru, přijde mi to jako 
hodně férová soutěž,“ myslí si Kott. 
„Obecně bych byl rád, aby všichni lidé 
ve fotbale, i díky této ceně, vnímali, jak 
je důležité chovat se fér. Bez toho by 
pozbývala smyslu. Sama o sobě nic ne-
změní, ale věřím tomu, že pomůže. Bylo 
by hezké, kdyby tu cenu dostal někdo 
z Třeboradic.“

ZAJÍMAVOST

PraŽský fotBaLový svaZ BuDE NovĚ vYHLaŠovat NEJvĚtŠí 
fÉrovÉ čiNY

TExT: raDiM trusina foto: onDřeJ hanuŠ

cENa fair PLaY 
vÁcLava DroBNÉHo
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 DEsatEro čEskÉHo kLuBu fair PLaY 

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel
2. Uznám, že soupeř je lepší, po zápase 
 mu podám ruku, vzdám mu tím čest
3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti
4.  I poražený zaslouží uznání, není terčem
 posměchu, ani skrytého
5. Soutěž má rovné podmínky 
 pro všechny hráče

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení 
 rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi
7. Chci vyhrát, nikoli však za každou cenu
8. Diváci jsou součástí sportovní akce, 
 potleskem vzdají čest vítězi i poraženému
9.  Férové sportovní chování je mi vlastní 
 i v každodenních životních situacích
10. Svým chováním jdu příkladem mladším
 sportovcům                  
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Los i. B tŘíDY Zároveň s I. A třídou se v sobotu 23. března rozjíždí program i v I. B třídě, třetí nejvyšší soutěži 
v metropoli. Ve dvou skupinách bude o body zápolit 28 týmů, termíny duelů jsou bez záruky, 
ještě se mohou v následujících týdnech a měsících měnit.

 skuPiNa a 
 14. koLo 
sobota 23. března 2013
11.00 Modřany – Řeporyje
15.00 Střešovice B – Př. Kopanina B
15.00 Suchdol – Bohnice
15.00 Zličín B – Stodůlky B
neděle 24. března 2013
10.30 Řepy – Troja (UMT Zličín)
10.30 Podolí B – Lipence
15.00 Radotín B – Aritma B
 15. koLo 
sobota 30. března 2013
10.00 Aritma B – Zličín B
10.30 Radotín B – Řepy
16.00 Lipence – Modřany
17.00 Řeporyje – Střešovice B
Pondělí 1. dubna 2013
16.00 Stodůlky B – Suchdol
16.00 Bohnice – Podolí B
16.00 Př. Kopanina B – Troja
 16. koLo 
sobota 6. dubna 2013
10.30 Troja – Řeporyje
11.00 Modřany – Bohnice
11.45 Suchdol – Aritma B
16.30 Řepy – Př. Kopanina B
16.30 Střešovice B – Lipence
16.30 Zličín B – Radotín B
neděle 7. dubna 2013
10.30 Podolí B – Stodůlky B
 17. koLo 
sobota 13. dubna 2013
10.15 Aritma B – Podolí B
Zličín B – Řepy
17.00 Řeporyje – Př. Kopanina B
neděle 14. dubna 2013
16.30 Radotín B – Suchdol
16.30 Stodůlky B – Modřany
16.30 Bohnice – Střešovice B
16.30 Lipence – Troja
 18. koLo 
sobota 20. dubna 2013
10.30 Troja – Bohnice
10.30 Podolí B – Radotín B
11.00 Modřany – Aritma B
11.45 Suchdol – Zličín B
17.00 Řepy – Řeporyje
17.00 Střešovice B – Stodůlky B
neděle 21. dubna 2013
17.00 Př. Kopanina B – Lipence
 19. koLo 
sobota 27. dubna 2013
10.15 Aritma B – Střešovice B
17.00 Suchdol – Řepy
17.00 Zličín B – Podolí B
17.00 Stodůlky B – Troja
neděle 28. dubna 2013
17.00 Radotín B – Modřany
17.00 Bohnice – Př. Kopanina B
17.00 Lipence – Řeporyje
 20. koLo 
sobota 4. května 2013
10.30 Troja – Aritma B
10.30 Podolí B – Suchdol
11.00 Modřany – Zličín B

17.00 Řepy – Lipence
17.00 Řeporyje – Bohnice
17.00 Př. Kopanina B – Stodůlky B
17.00 Střešovice B – Radotín B
 21. koLo 
sobota 11. května 2013
10.30 Podolí B – Řepy
13.00 Aritma B – Př. Kopanina B
17.00 Suchdol – Modřany
17.00 Zličín B – Střešovice B
neděle 12. května 2013
17.00 Radotín B – Troja
17.00 Stodůlky B – Řeporyje
17.00 Bohnice – Lipence
 22. koLo 
sobota 18. května 2013
10.30 Troja – Zličín B
11.00 Modřany – Podolí B
17.00 Řepy – Bohnice
17.00 Řeporyje – Aritma B
17.00 Střešovice B – Suchdol
neděle 19. května 2013
17.00 Lipence – Stodůlky B
17.00 Př. Kopanina B – Radotín B
 23. koLo 
sobota 25. května 2013
11.00 Modřany – Řepy
17.00 Suchdol – Troja
17.00 Aritma B – Lipence
neděle 26. května 2013
10.30 Podolí B – Střešovice B
17.00 Zličín B – Př. Kopanina B
17.00 Radotín B – Řeporyje
17.00 Stodůlky B – Bohnice
 24. koLo 
sobota 1. června 2013
10.30 Troja – Podolí B
17.00 Řepy – Stodůlky B
17.00 Lipence – Radotín B
17.00 Řeporyje – Zličín B
17.00 Střešovice B – Modřany
neděle 2. června 2013
10.15 Př. Kopanina B – Suchdol
17.00 Bohnice – Aritma B
 25. koLo 
sobota 8. června 2013
10.30 Podolí B – Př. Kopanina B
11.00 Modřany – Troja
17.00 Střešovice B – Řepy
17.00 Suchdol – Řeporyje
17.00 Zličín B – Lipence
neděle 9. června 2013
10.15 Aritma B – Stodůlky B
Radotín B – Bohnice
 26. koLo 
sobota 15. června 2013
10.15 Př. Kopanina B – Modřany
17.00 Řepy – Aritma B
17.00 Lipence – Suchdol
17.00 Řeporyje – Podolí B
neděle 16. června 2013
10.15 Stodůlky B – Radotín B
10.30 Troja – Střešovice B
17.00 Bohnice – Zličín B

 skuPiNa B 
 14. koLo 
sobota 23. března 2013
15.00 Ďáblice B – Tempo B
15.00 Šeberov – Chodov
neděle 24. března 2013
15.00 Braník B – Junior
15.00 Újezd n.L. B – Un. Žižkov
15.00 Kbely B – Háje B
15.00 Kolovraty – Kunratice B
15.00 Třeboradice B – Újezd P–4
 15. koLo 
sobota 30. března 2013
10.30 Un. Žižkov – Braník B
16.00 Chodov – Kolovraty
16.00 Kunratice B – Kbely B
Pondělí 1. dubna 2013
16.00 Třeboradice B – Ďáblice B
16.00 Újezd P–4 – Šeberov
16.00 Háje B – Újezd n.L. B
16.00 Junior – Tempo B
 16. koLo 
sobota 6. dubna 2013
16.30 Ďáblice B – Junior
16.30 Újezd n.L. B – Kunratice B
neděle 7. dubna 2013
16.30 Tempo B – Un. Žižkov
16.30 Braník B – Háje B
16.30 Kbely B – Chodov
16.30 Kolovraty – Újezd P–4
16.30 Šeberov – Třeboradice B
 17. koLo 
sobota 13. dubna 2013
10.30 Šeberov – Ďáblice B
10.30 Un. Žižkov – Junior
16.30 Chodov – Újezd n.L. B
16.30 Kunratice B – Braník B
neděle 14. dubna 2013
16.30 Třeboradice B – Kolovraty
16.30 Újezd P–4 – Kbely B
16.30 Háje B – Tempo B
 18. koLo 
sobota 20. dubna 2013
17.00 Ďáblice B – Un. Žižkov
17.00 Újezd n.L. B – Újezd P–4
neděle 21. dubna 2013
17.00 Junior – Háje B
17.00 Tempo B – Kunratice B
17.00 Braník B – Chodov
17.00 Kbely B – Třeboradice B
17.00 Kolovraty – Šeberov
 19. koLo 
sobota 27. dubna 2013
10.30 Háje B – Un. Žižkov
17.00 Chodov – Tempo B
17.00 Kunratice B – Junior
neděle 28. dubna 2013
14.30 Šeberov – Kbely B
17.00 Kolovraty – Ďáblice B
17.00 Třeboradice B – Újezd n.L. B
17.00 Újezd P–4 – Braník B
 20. koLo 
sobota 4. května 2013
10.30 Un. Žižkov – Kunratice B
17.00 Ďáblice B – Háje B
17.00 Újezd n.L. B – Šeberov

neděle 5. května 2013
17.00 Junior – Chodov
17.00 Tempo B – Újezd P–4
17.00 Braník B – Třeboradice B
17.00 Kbely B – Kolovraty
 21. koLo 
středa 8. května 2013
17.00 Třeboradice B – Tempo B
sobota 11. května 2013
11.00 Šeberov – Braník B
17.00 Kbely B – Ďáblice B
17.00 Chodov – Un. Žižkov
17.00 Kunratice B – Háje B
neděle 12. května 2013
17.00 Kolovraty – Újezd n.L. B
17.00 Újezd P–4 – Junior
 22. koLo 
sobota 18. května 2013
Un. Žižkov – Újezd P–4
17.00 Ďáblice B – Kunratice B
17.00 Újezd n.L. B – Kbely B
neděle 19. května 2013
17.00 Háje B – Chodov
17.00 Junior – Třeboradice B
17.00 Tempo B – Šeberov
17.00 Braník B – Kolovraty
 23. koLo 
sobota 25. května 2013
17.00 Újezd n.L. B – Ďáblice B
17.00 Chodov – Kunratice B
neděle 26. května 2013
14.30 Šeberov – Junior
17.00 Kbely B – Braník B
17.00 Kolovraty – Tempo B
17.00 Třeboradice B – Un. Žižkov
17.00 Újezd P–4 – Háje B
 24. koLo 
sobota 1. června 2013
10.30 Un. Žižkov – Šeberov
17.00 Ďáblice B – Chodov
17.00 Kunratice B – Újezd P–4
17.00 Háje B – Třeboradice B
neděle 2. června 2013
17.00 Junior – Kolovraty
17.00 Tempo B – Kbely B
17.00 Braník B – Újezd n.L. B
 25. koLo 
sobota 8. června 2013
10.30 Kbely B – Junior
neděle 9. června 2013
10.30 Braník B – Ďáblice B
10.30 Třeboradice B – Kunratice B
10.30 Šeberov – Háje B
17.00 Újezd n.L. B – Tempo B
17.00 Kolovraty – Un. Žižkov
17.00 Újezd P–4 – Chodov
 26. koLo 
sobota 15. června 2013
17.00 Ďáblice B – Újezd P–4
17.00 Chodov – Třeboradice B
neděle 16. června 2013
10.30 Kunratice B – Šeberov
10.30 Háje B – Kolovraty 
10.30 Un. Žižkov – Kbely B
17.00 Junior – Újezd n.L. B
17.00 Tempo B – Braník B

 PoZNÁMka:  Zápas Řepy – Troja ve 14. kole se uskuteční 
na UMT Zličín.

 PoZNÁMka:  Zápas Třeboradice B – Újezd P–4 ve 14. kole se uskuteční  
na UMT Střížkov. Tým Junioru hraje svá utkání na UMT V úžlabině.



MLÁDEŽ
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sEMifiNÁLovÉ turNaJE tŘEtíHo ročNíku DĚtskÉHo 
fotBaLovÉHo PoHÁru i. a ii. tŘíD ZŠ oBJEktivEM fotorEPortÉra

foto: lukáŠ Brychta

fotBaLovÁ MoZaika
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MLÁDEŽ

taLENt DoMiNik JiŘiNEc Z čafc PraHa

TExT: lukáŠ vrkoč  foto: archiv D. Jiřince Dominik a přirozená bruneta

Sportovní multitalent. I tak se dá 
nazvat čtrnáctiletý DOMINIK JI-
ŘINEC, starší žák z líhně ČAFC 
Praha a reprezentant základní 
školy ve všech možných sportech. 
A mimochodem, také velmi poctivý 
student!

 Fotbalové začátky:
Když mi bylo šest let, šli jsme ko-
lem klubu ČAFC Praha, ve kterém 
teď hraju. V tu chvíli jsem rodičům 
oznámil, že bych chtěl hrát fotbal. 
A do měsíce jsem začal. V tomto 
klubu hraji již devět let a jsem tam 
spokojený.

 Důležité kroky v kariéře:
Určitě podpora mých rodičů.  
Byl jsem také přibližně čtyřikrát 
kapitánem a jsem jím i nyní.  Zapá-
lenost do hry. Určité výsledky v tur-
najích.

 Nejoblíbenější trenér:
František Kříž.

 Fotbalový vzor:
Lionel Messi a také Ronaldinho.

 Oblíbený hráč v ČR:
Petr Čech.

 Oblíbený klub:
FC Barcelona.

 Sportovní cíl:
Nevím, jestli bych chtěl v dospělos-
ti být fotbalistou, spíše bych to měl 
jako koníčka. Pokud by se ale naskyt-
la příležitost mít nějakou fotbalovou 
kariéru, nejspíš bych do toho šel.

 Poslední výsledek A-týmu ČAFC 
Praha v sezoně:
Přesnou odpověď neznám a ani 
na stránkách klubu jsme výsledek ne-
našli. Každopádně A-tým byl po pod-
zimu v přeboru Prahy na 9. místě.

 Nejlepší spoluhráč v týmu:
David Kabíček nebo Martin Procházka.

 ... a kdyby to nevyšlo ve fotbalu - 
čím chce být:
Možná manager  buď nějaké společ-
nosti, nebo slavné osoby. Popřípadě se 
pohybovat někde okolo hudby.

 Mimofotbalové zájmy:
Chození ven s kamarády, už šest let 
navštěvuji dramatický kroužek, někdy 
hraní na kytaru, různé další sporty. 
Školu reprezentuji v pětiboji, stolním 
tenise, basketbalu, florbalu a podobně.

 Nejlepší relax a odpočinek:
Pořádná koupel a pak dlouhý odpoči-
nek v posteli.

 Prospěch ve škole:
V prvním pololetí 9. třídy jsem prospěl 
s vyznamenáním, měl jsem jednu dvoj-
ku a jinak samé jedničky.

 Počet přátel na facebooku: 517

 Typ holky, který se mu líbí:
Je jedno, jestli je to blondýna nebo 
bruneta, ale musí se chovat přirozeně, 
nepřetvařovat se, mít smysl pro hu-
mor. Měla by být vyspělá hlavně tedy 
psychicky, naopak by se neměla rych-
le urážet. Prostě aby byla sama sebou 
a byla v pohodě.

vELkÉ kariÉŘE sE NEBrÁNíM!

Když to nevyjde s míčem, bude 
z Jiřince manažer.
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. Praha, Sykora Home: Českomoravská 183/27, 190 00 Praha 9, tel. 284 019 300 
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35 studií  
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.  individUální řešení slev
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.  dodávka zboží zdarma
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 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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ZÁstuPci kLuBů ZvoLiLi (staro)NovÉ vEDENí Pfs

TExT: lukáŠ vrkoč  foto: luBor Mírek, archiv

svoBoDa a sPoL. PokračuJí

Poslední tři roky stáli v čele Praž-
ského fotbalového svazu lidé kolem 
jeho předsedy Ing. Dušana Svobo-
dy. Jak už bylo psáno v minulém 
čísle, dělali svou práci kvalitně, 
a tak není překvapením, že dostali 
od hlasujících zástupců klubů hlav-
ního města požehnání a po volbách 
mohou v rozjetých projektech po-
kračovat. Čtyři roky...

Až na malé drobnosti splnili Ing. Du-
šan Svoboda a spol., neboli výkonný 
výbor PFS, vše, co v rámci volební 
kampaně v roce 2010 slíbili. I proto 
nebylo překvapením, s jakým klidem 
šel úřadující předseda do hlasování 
o vedení svazu pro další období. „Přál 
bych si, aby volba celkově byla kulti-
vovaná a měla úroveň takovou, jakou 
si zaslouží. A protože někteří kolegové 

z výkonného výboru svazu už kandido-
vat nebudou, tak si hlavně přeji, aby 
nové složení VV bylo alespoň stejně 
kvalitní jako to stávající,“ řekl měsíc 
před volbami.
Pak doladil konkrétní program a po-
dobně jako všichni přítomní zástupci 
pražských klubů, zbylí členové vede-
ní svazu i čestní hosté (mj. předseda 
FAČR Miroslav Pelta a jeho zástupce 
Jindřich Rajchl) sledoval hladký prů-
běh volební valné hromady v prosto-
rách VŠE na Jižním Městě.
Její výsledky byly známé hned 
po prvním kole. Sám Svoboda totiž 
ani neměl protikandidáta a odcháze-
jící členové VV PFS byli nahrazeni 
také velmi rychle. Místo Františka  
Vitovského, který ovšem zůstává šé-
fem soutěží, a Jaroslava Pavelky bu-
dou nyní na zasedáních a poradách 

o budoucnosti fotbalu v Praze přítom-
ni Karel Klíma s Václavem Sailerem. 
„Budu hledat ovšem prostor, jak za-
pojit do práce pro Pražský fotbalový 
svaz i neúspěšné kandidáty. Vážím 
si toho, že chtějí pracovat a mají 
elán,“ slíbil Svoboda po volbách. 
A nejen to, ihned stanovil základní 
cíle pro další období....

 tŘi cíLE 
 ZÁkLaDNa, fiNaNcE, arEÁL 
 1.  Rozšířit členskou základnu. „Mu-
síme připravit celou řadu projektů 
pro mládež. Běží Dětský fotbalový 
pohár, který je do budoucna klíčový. 
Problémem fotbalu nejsou primárně 
peníze, problém je právě se členskou 
základnou. Čtyřicet procent těch dětí, 
co hrají Dětský fotbalový pohár, není 
nikde registrováno. Všichni byste měli 
udělat maximum, abyste je přivedli 
do svých oddílů,“ vyzval Svoboda 
delegáty.
 2.  Systémové prvky financování 
pražského fotbalu. „Není to o tom, 
aby peníze dostal jen ten, kdo někde 
někoho zná,“ řekl Svoboda.
 3.  Vybudování vlastního sportovního 
střediska s odpovídající infrastruktu-
rou. „Abychom měli aspoň dvě hřiště, 
která budou za zvýhodněných podmí-
nek k dispozici klubům, které to budou 
potřebovat, kdyby kvůli zpřísňujícím 
se podmínkám od FAČR nevyhovovaly 
jejich areály,“ uvedl Svoboda.

 NovÉ vEDENí Pfs 

Předseda: Ing. Dušan Svoboda
Místopředsedové: Michal Fischer, 
Tomáš Cigánek
Členové VV: Miloslav Brych, 
Karel Horčík, Karel Klíma, 
Václav Sailer, Michal Šrámek 
a Jiří Ulrich.
ORK: Josef Dušek, Viktor Junek, 
Svatopluk Malina, Lukáš Michl, 
Pavel Volf.

Staronový předseda PFS 
Ing. Dušan Svoboda

Zástupci klubů požehnali lidem, kteří 
fotbal v hlavním městě pozvedli.
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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.
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Únorové přívaly sněhu by nevyřešila 
ani umělka.

Dlouhá léta měla chodovské JM 
(Jižní Město) pod křídly tělový-
chovná jednota. Před rokem se ale 
klub s bezmála devadesátiletou tra-
dicí rozhodl trhnout a založil občan-
ské sdružení JM Chodov. Modrobílí 
tak od loňského dubna kopou sami 
za sebe, což přináší (nejen) finanční 
komplikace. Ale představitelé klubu 
neskuhrají, naopak hrdě hlásí, že 
fotbal tu padnout nenechají. I pro-
to, že se mohou spolehnout na (své)
pomoc skalních příznivců – chodo-
vácké „rodiny“.

Klub od svého založení v roce 1924 
nesl název SK Rudá hvězda v Chodo-
vě, v roce 1928 se pak přejmenoval 
na Sportovní klub Chodov. Tehdy 

hrál IV. třídu, ve které skončil dru-
hý. V další sezoně pak soutěž vyhrál 
a vybojoval si postup o úroveň výš. 
Na konci třicátých let, kdy Chodo-
váci kopali v nově vzniklé I. B třídě, 
prožíval tehdejší klub vrchol, alespoň 
co se členské základny týče: dispono-
val A mužstvem, béčkem, dorostem 
i žáky.

 oD PrvNícH tŘENic 
 k NEZÁvisLosti 
Úspěchy pokračovaly i po válce, a tak 
se při oslavě pětatřicátého výročí za-
ložení v roce 1959 mohli zástupci SK 
pochlubit sedmadvaceti poháry a soš-
kami z vítězných zápasů a turnajů. 
V roce 1971 měl už 135 členů a sou-
těže hrálo 5 družstev. Áčko tenkrát 

vybojovalo II. třídu, kde se několik 
následujících sezon úspěšně drželo 
na samotném čele.
Ke konci sedmdesátých let začala 
dlouholetá spolupráce s tělovýchov-
nou jednotou, klub si do názvu přidal 
zkratku TJ a rozrostl se o další muž-
stva – na začátku osmdesátých let už 
jich měl registrováno sedm. V roce 
1984 uspořádali Chodováci velkole-
pou slavnostní konferenci k šedesá-
tému výročí založení a při té příleži-
tosti zorganizovali hned čtyři turnaje 
za účasti šestnácti mužstev.
Záhy se však začaly objevovat nejrůz-
nější rozpory mezi výbory TJ a fotba-
lového oddílu. Jednota tehdy využila 
svých pravomocí a v roce 1987 necha-
la dosavadní výbor rozpustit a nahra-
dila ho vlastními lidmi. Neshody však 
byly na pár let zažehnány a A tým 
prožíval začátkem devadesátých let 
úspěšné roky – postoupil do I. B třídy 
a po pár letech dokráčel až do pražské-
ho přeboru.
Jeden z nejvýznamnějších mezníků 
oddílu hájícího modrobílé barvy nese 
poměrně čerstvé datum – loňský první 
duben. Tehdy se lidé z vedení rozhod-

li odtrhnout od TJ a založili občanské 
sdružení s názvem Jižní Město Cho-
dov – to aby nemuseli měnit název 
klubu.
Jaké vlastně byly důvody, které do-
nutily představitele JM ukončit ně-
kolik desítek let trvající spolupráci? 
„Nebyli jsme samostatný oddíl, tím 
pádem jsme neměli právní subjektivitu 
a nemohli jsme si sami zařizovat věci 
jako granty nebo kontaktování spon-
zorů,“ vypočítává Andrea Lodinová, 
jejíž jméno byste na Chodově našli 
ve funkcích sekretář a hospodář. Zmí-
něný argument však nebyl hlavním 
důvodem k odtržení.
Ten nejdůležitější je totiž doslova fa-
tální: „Rozhodli jsme se pro osamo-
statnění, abychom tady vůbec zacho-
vali fotbal. Tělovýchovná jednota totiž 
tvrdila, že nemá na chod fotbalového 
oddílu peníze, a chtěli po nás, abychom 
se sloučili s Duklou Jižní Město. Jenže 
ti jsou tu dva roky a sídlo mají na Pra-
ze 6, takže chodovský fotbal by stejně 
zanikl. Měli jsme vlastně tři možnosti. 
Buď jít pod Duklu, skončit, nebo jet 
na sebe. Rozhodli jsme se pro třetí va-
riantu,“ vysvětluje usměvavá dáma.

 JM cHoDov 

Rok založení: 1924  Vývoj názvu klubu: SK Rudá hvězda v Chodově, SK 
Chodov, TJ JM Chodov, JM Chodov  Úspěchy: několikrát účast v I. A tří-
dě, účast v přeboru  Současnost: I. B třída, skupina B  Počet týmů: dva 
týmy mužů („A“ – I. B třída, skupina B, „B“ – III. třída – skupina B), starší 
dorost, mladší dorost, starší přípravka, mladší přípravka, předpřípravka

KLUB

oDDíL Z JiŽNíHo MĚsta uŽ rok JEDE Na „svoJE triko“,  
LoNi sE oDtrHL oD tĚLovýcHovNÉ JEDNotY 

TExT: ŠtěPán ŠiMůnek  foto: onDřeJ hanuŠ

cHoDovÁckÁ „roDiNa“ 
fotBaL PaDNout NENEcHÁ
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 NEskuHrat a PoMÁHat si 
Je logické, že Chodovští bojují po vy-
hlášení nezávislosti na TJ s nedostat-
kem peněz. „Vstoupit do rozjetého 
oddílu s nulou je dost složité,“ přiky-
vuje Andrea Lodinová. Tím spíš, že 
na „Jižáku“ najdete hned tři fotbalové 
mančafty - Háje, Chodov a Duklu JM, 
přičemž pouze posledně jmenovaný 
nemusí obracet každou korunu. Dů-
vod je prostý, jeho spoluzakladateli 
totiž byli i lidé z radnice. A ti dychtí 
po tom, aby na obřím sídlišti na jihu 
Prahy existoval jen jeden tým, tedy 
právě Dukla. „Ale my a Háje chceme, 
abychom tu zůstali, patříme sem,“ 
vzkazuje Lodinová.
I přesto, že se nevyhřívají v přízni 
magistrátu, nejsou zástupci JM Cho-
dov ukřivdění ani hořekující. „Tak to 
zkrátka je, finanční trable dnes trápí 
skoro každý klub. Existenční problé-
my momentálně nemáme, ale stát se 
může cokoliv. Můžou nám vypovědět 
smlouvu nebo dát areál, který máme 
v pronájmu, někomu jinému, kdo na-
bídne víc a podobně. Ale neskuhráme. 
Fotbal tu padnout nenecháme, je po-
třeba pracovat a pomáhat si. A třeba 

se nám letos konečně podaří postoupit 
do I. A třídy,“ vybízí.
Právě pomáhání si je na Chodově po-
měrně zásadní – konkrétně z řad těch, 
kteří za klub kopali před desítkami let. 
Ti totiž stále chodí na každý domácí 
zápas a do nejmladších kategorií při-
hlašují své děti a vnuky. Třeba s pří-
sunem omladiny tak v současnosti 
nemají na Chodově problém. „Děcek 
chodí dost, z větší části jsou to po-
tomci těch starochodováků, kteří tu 
hrávali kdysi. Místní obecně dost po-
máhají. Vymalovat, natřít plot, opravit 
šatny, to všechno děláme svépomocí. 
Jsme jako rodina,“ dodává „sekretář 
v sukních“.
Celoživotní přízeň starochodováků 
se pak projevuje třeba i na návště-
vách, které tu jsou jedny z nejvyšších  
v I. B třídě. „Když hrajeme venku, tak 
vidím, kolik lidí chodí na ostatní týmy. 
Jsou to návštěvy okolo třiceti lidí, 
zatímco na nás přichází pravidelně 
zhruba stovka,“ pochvaluje si před-
seda klubu Miroslav Holinka. „Je to 
i tím, že máme dobré pivo, na které  
si po zápase zajdou,“ dodává s úsmě-
vem.

Ještě v devadesátých letech se pře-
bor na Chodově kopal na škváře, 
jiné hřiště tu totiž nebylo – není 
na něj místo. A tak tráva, která sta-
rý povrch před zhruba dvanácti lety 
nahradila, dostává pořádně zabrat. 
Paradoxně je však plocha v areálu 
ulice Volkovova jednou z nejkvalit-
nějších v Praze, pochvalují si i kon-
kurenti.

Hřiště, zastrčené mezi starými čin-
žáky na Praze 4, není majetkem JM 
Chodov. „Patří jednotě, která nám ho 
pronajímá. Ta částka je sice symbolic-
ká, ale musíte si přičíst, že si všechno 
hradíme sami. Elektriku, plyn, vodu, 
náklady na hřiště a podobně,“ pou-
kazuje Andrea Lodinová na to, že jen 
spravování travnaté plochy spolyká 
půl milionu za rok.
Chodováci navíc nemají k dispozici 
umělý povrch, a tak musejí trénovat 
na hlavní ploše. „Jsme na tom hůř než 
týmy, které mají umělku. Ta se dá přes 
zimu třeba pronajmout, což my nemů-
žeme. Nám hřiště leží ladem a před 

jarem ho musíme připravit, investovat 
do něj nějakou částku, aby vypadalo 
tak, jak vypadá,“ naznačuje Andrea 
Lodinová fakt, že chodovský trav-
natý plac patří k jedněm z nejlepších 
v Praze. „Ale to nemám ze své hlavy, 
skutečně to říkají i soupeři, kteří sem 
jezdí,“ chlubí se.
Kdo by za kvalitním hřištěm hledal 
velké investice a nápady z řad place-
ných specialistů, mýlil by se. Jak už to 
tak v JM bývá, i v tomhle případě platí 
tvrzení „za vším hledej Chodováka“. 
Trávu má totiž na starosti dlouholetý 
správce Petr Dvořák. „Musím ho po-
chválit, dělá to skvěle. Hřiště zná, ví, 
co a jak a umí se o něj skvěle posta-
rat. Navíc jako každý správný správce 
nás z něj vyžene, když vidí, že si tráva 
potřebuje odpočinout,“ usmívá se Lo-
dinová.
A co případné úpravy areálu? „To 
zkrátka nejde. Zaprvé jsme v pro-
nájmu, takže bychom to nedělali pro 
sebe, ale pro TJ, což by nemělo logiku. 
Navíc musím snad po sté zopakovat, že 
nejsou peníze,“ krčí rameny.

Investice do areálu jsou v tuto chvíli 
bezpředmětné.

Skoro devadesát let už se na Chodově 
hraje fotbal.

 staDioN JM cHoDov 

Název: areál Volkovova  Adresa: Volkovova 3/2291, Praha 4-Chodov, 
149 00  Dopravní spojení: 2 minuty pěšky od autobusové zastávky Dono-
valská (linky 122, 154, 181)  Počet hřišť v areálu: jedno travnaté

 BEZ uMĚLkY i tĚLocvičNY,      
 aLE sE skvĚLou trÁvou 
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S výsledky jeho práce jste už prav-
děpodobně přišli do kontaktu. Ať 
už jste si v supermarketu sáhli tře-
ba pro zmrzlinu do mrazicího pul-
tu nebo jste se v horkých letních 
dnech v kanceláři s úlevou chladi-
li pod klimatizací, dost možná to 
byl právě JOSEF JENŠÍK, který 
zmíněné přístroje montoval a po-
skytl jim patřičný servis. Útočník 
Štěrbohol, který v dorosteneckém 
věku kopal i za Bohemku, je totiž 
už deset let technikem a montérem 
chladicích zařízení.

Dodnes mu občas vytane na mysli, 
že to ve fotbale mohl dotáhnout dál. 
Když si ho totiž z rodného Tábora 
koupili Bohemians, měl slušně na-
šlápnuto. Pak však přišly finanční 
starosti – jak klubu, tak Josefa – a on 
se místo nohama musel začít živit 
rukama. Ale nakonec vůbec nelituje. 
Práce ho totiž baví, navíc si v Praze 
našel slečnu, se kterou je už desá-
tým rokem a má s ní ročního caparta 
Adama. Oběma pochopitelně věnuje 
spoustu času.

 fotBaL sPíŠ Pro ŽíZEň 
„Naše firma se skládá z nějakých 
patnácti lidí, zabýváme se montáží 
a servisem chladicí techniky a kli-
matizací. Je nás tu pět montérů a asi 
deset techniků, kteří se věnují servi-
su. Každý má svůj region, střídáme 
se a navzájem doplňujeme,“ charak-
terizuje Pepa na úvod stručně svůj 
džob a dodává, že v kancelářské 
židli čas rozhodně netráví. Naopak, 
jeho práce obnáší neustálé cesto-
vání. „Jsme hodně v terénu, máme 
na starosti celou Prahu a Středo-
český kraj. Děláme hlavně obcho-
dy, supermarkety a hotely, někdy 

i klimatizační jednotky do kance-
láří. Rozhodně si nemůžu stěžovat 
na stereotyp, i přesto, že jsem tu už 
deset let. Jsem naprosto spokojený, 
absolutně mě práce naplňuje. Člo-
věk pořád poznává něco nového, učí 
se, setkává se s novými lidmi. Navíc 
tu máme skvělý kolektiv.“
Montování a údržba složitých zaří-
zení pochopitelně vyžaduje patřič-
nou průpravu. Šutér ze Štěrbohol, ač 
si maturitu dodělával na ekonomce, 
absolvoval střední průmyslovku. 
Přesto to zpočátku nevypadalo, že se 
bude věnovat řemeslu, v dorostenec-
kém věku totiž platil za velký talent 

a sáhla po něm vršovická Bohemka. 
„Do Prahy jsem přišel v osmnácti le-
tech za fotbalem, ale už tenkrát jsem 
potřeboval vydělávat. Přes asistenta 
trenéra Bohemians jsem dostal kon-
takt na tuhle práci a jsem tu dodnes. 
Zpočátku na poloviční úvazek, pro-
tože jsem potřeboval každý den tré-
novat, pak už na plný,“ prozrazuje 
mladík, který ke své profesi potře-
buje zvládat i základy jiných prací. 
„Je v tom kousek elektrikářství, in-
stalatérství, lehce práce s počítačem, 
musíte umět i zvládnout různé řídicí 
systémy,“ vypočítává.
Fotbal tedy Pepa odsunul na druhé 
místo. A nejen proto, že potřeboval 
peníze. „Našel jsem si tu přítelky-
ni Katku, se kterou jsem dodnes, 
takže už deset let. Máme krásného 
ročního synka Adama, a kdybych se 
fotbalu věnoval naplno, neměl bych 
na ně tolik času. Oba jsou pro mě 
obrovskou oporou, stejně jako moji 
rodiče, kteří mně nejen ve fotbale 
vždycky pomáhali a podporovali,“ 
vzkazuje. Profesionální kariéra už 
ho tedy nečeká. Ale nelituje toho, 

ProfEsE

Ze skladu k zákazníkovi vede klasická 
Josefova cesta.

 arcHitEkt i DoŽivotNí stuDENt 

Josef Jenšík sedává v kabině s pestrou směskou spoluhráčů, alespoň co 
se profesí týče. Tak třeba Jakub Růžička je ředitelem výroby stavebnictví, 
Miloš Čížovský dělá ve správě budov Nestlé a František Kostroun je číšník. 
A takový Marek Prokop je pořádně vytížený, vždyť se živí jako projektant, 
architekt a stavbyvedoucí. A samozřejmě nechybějí studenti, například Jan 
Kotšmíd už dle slov Pepy Jenšíka lavice nejspíš nikdy neopustí. „To je 
takový doživotní student,“ směje se.

útočNík ŠtĚrBoHoL JosEf JENŠík DĚLÁ tEcHNika 
cHLaDicícH ZaŘíZENí

TExT: ŠtěPán ŠiMůnek  foto: onDřeJ hanuŠ

kariÉru vYstŘíDaLa roDiNa
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nemá důvod. „Bez fotbalu si sice 
život nedovedu představit, ale už to 
neberu jako předtím. Hraju ho teď 
spíš pro žízeň,“ směje se.

 sYNa NikaM NEPotLačíM 
To, že si ve firmě Aktia vybudoval 
slušnou pozici, mu umožnilo stát se 
i v časově náročné profesi alespoň 
trochu svým pánem. „Ze začátku byl 
problém zkombinovat práci a fot-
bal, člověk nikdy nevěděl, v kolik 
skončí. Postupně se to ale zlepšilo, 
teď si to dokážu zařídit a domluvit 
tak, že stíhám v podstatě všechny 
tréninky a zápasy,“ těší ho. I díky 
tomu nemá v budoucnu důvod nic 
zásadního měnit. „Nejsem sice typ 
člověka, který by chtěl zakrnět a zů-
stat do konce života u toho samého 
zaměstnání, ale skutečně nemám 
nejmenší důvod odsud odcházet,“ 
prohlašuje.
I přes mladý věk má za sebou Josef 
Jenšík bohatou kariéru. „S fotba-
lem jsem toho prošel docela dost. 
Jako malý jsem začínal v Plané nad 
Lužnicí, pak jsem hrál v Táboře, 

kam jsme se přestěhovali. Tam jsem 
byl dokonce i vybrán do celostátní 
žákovské ligy,“ vzpomíná. Po ta-
lentovaném útočníkovi pak sáhli 
Bohemians, za které kopal v doros-
tenecké lize.
Následoval přesun po ose Přední 
Kopanina – Uhříněves, a pak už 
Pepa oblékl dres Šterbohol. „V Ko-
panině to pro mě bylo daleko, tré-
ninky jsem nestíhal.Ale rozešli jsme 
se v dobrém. V Uhříněvsi jsem byl 
moc spokojený, trénoval jsem pod 
vedením pánů Janouška a Kasala, 
kteří mi pomohli, co se týče proná-
jmu bytu v Uhříněvsi. Za to jim chci 
srdečně poděkovat alespoň touto 
cestou. V tomto mančaftu jsem byl 
velice spokojený, ale přišel nový 
trenér, já vynechal kvůli práci pár 
tréninků a nějak jsme se nepohodli,“ 
krčí rameny.
Poté už zamířil do Šterbohol, jejichž 
barvy hájí pátým rokem. „Jsem tam 
naprosto spokojený. Máme skvě-
lé podmínky, co se hřiště a zázemí 
týče. Jenom se nám pořád nedaří 
postoupit do přeboru,“ naznačuje, 

že cíle ambiciózního klubu zůstá-
vají nesplněny. „Těžko říct, proč 
to tak je. Možná i proto, že každý 
rok dochází k obměně týmu, máme 
tam hodně mladých kluků, kteří se 
v týmu mění a pořádně nevědí, co 
vlastně chtějí. Spíš se rozkoukávají 
a pak jdou jinam,“ přemítá.
Ale to, že je „zaseknutý“ v I. A tří-
dě, Josefovi rozhodně nevadí. Vše 
mu totiž vynahradí zmíněná rodina. 
„Jsme opravdu šťastní, užíváme si 
života. Snažíme se hodně cesto-
vat, s malým už jsme byli u moře 
i na horách, letos nás čekají ještě 
jedny hory,“ usmívá se. Roční Adam 
se tudíž už odmala otrkává. Ovšem 
to, že by následoval otcova příkla-
du a stal se fotbalistou, je zatím 
ve hvězdách. „Nechci být typ táty, 
který by ho do něčeho nutil. Hodlám 
ho podporovat, ať se vydá jakouko-
liv cestou,“ uzavírá.

... nakonec ale nelituje ani jiného 
druhu obživy.

Josef Jenšík měl ve fotbalové kariéře 
dobře našlápnuto...

 JosEf JENŠík 

Věk: 36  Profese: technik  
a montér chladicích zařízení
 Klub: SK Viktoria Štěrboholy
 Pozice: útočník

INZERCE
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trÉNiNk

Aby děti fungovaly jako fotbalisté,  
musejí nejprve dostat správné základy.

Mou snahou je povzbudit trenéry pra-
cující s dětmi této věkové kategorie 
v boji s konkurencí, kterou přináší 
současná doba: především v podobě 
počítačů, počítačových her, ale i dal-
ší pestré nabídky možného vyžití pro 
sportující mládež.
Zaměřím se na dvě věkové katego-
rie, které jsou rozděleny zásadním 
zlomem v životě každého dítěte, tedy 
vstupem do školy. První kategorie jsou 
předškolní děti ve věku 3-6 let, dru-
há jsou děti mladšího školního věku 
přibližně ve věku 6-8 let, maximálně 
do třetí třídy základní školy.

 1.  vývoJ PoHYBovýcH  
 scHoPNostí DĚtí 
Vývoj v mladší věkové kategorii (3-6 
let) je dynamický a postupuje velmi 
rychle. Všichni jsme si vědomi toho, 
že základním faktorem vývoje jsou 
přibývající měsíce a roky, ale nezane-
dbatelný vliv má i prostředí, ve kterém 
se děti pohybují. Pohybové schopnosti 
u čtyřletých dětí se mohou významně 
lišit podle toho, jak jsou vychovávané, 
kde a jak si hrají.
Zajímavostí například je, že až kolem 
čtvrtého roku života je dítě schop-
no bezpečně zvládat stoj na jedné 
noze nebo je schopné stabilně chodit 
po špičkách. Stejně tak skok s roz-
během, který má smysl, zvládnou až 
čtyřleté, pětileté děti.

Pro fotbalovou přípravu je důležité, 
že již v této věkové kategorii jsou děti 
schopny kopat do míče, především ty 
pětileté. Předtím se jedná spíše o po-
souvání míče.
Pro starší věkovou kategorii (6-8 let) 
je zásadním zásahem do života po-
vinnost školní docházky. Pohybové 
schopnosti jsou závislé na funkci 
nervosvalové soustavy, na růstu kostí 
a svalstva. Na zdokonalování pohy-
bových schopností mají vedle inte-
lektuálního vývoje vliv i různé formy 
povinné i nepovinné tělesné výchovy. 
Velice oblíbené v tomto věku jsou hry, 
které mají jasně a srozumitelně stano-
vená pravidla.
Typickým znakem této věkové kate-
gorie je nadbytečnost pohybu, proti 
úspornosti, která je zřetelná u dospě-
lých. Zajímavostí je fakt, že u sedmi 
a osmiletých dětí je problém provádět 
složitější pohyby, děti jsou limitovány 
psychickým vývojem. Právě proto do-
chází k nejintenzivnějšímu rozvoji ko-
ordinačních schopností mezi osmým 
a desátým rokem. Často se tomuto ob-
dobí říká zlatý věk koordinace.

 2.  PŘíPrava 
 vE fotBaLovýcH  
 ŠkoLičkÁcH 
Tým dětí ve věkové kategorii před-
přípravek (fotbalových školiček) má 
svá pravidla, zákonitosti, zvláštnosti 

a specifičnosti. Je třeba volit zcela 
odlišný přístup oproti týmům starších 
věkových kategorií.
Prvním zásadním rozhodnutím je po-
čet hráčů, kteří budou zapojeni do tré-
ninku, respektive do tréninkové jed-
notky. Z toho je třeba odvodit, kolik 
trenérů se jim bude věnovat. Z mých 
zkušeností je zřejmé, že při počtu vět-
ším než deset dětí na jednoho trenéra 
dochází k rapidnímu poklesu úrovně 
tréninkové jednotky a z trenéra se stá-
vá pouhý vychovatel s odpovědností.
Setkal jsem se s názorem některých 
trenérů této věkové kategorie, aby 
součástí realizačního týmu byla žena, 
která si podle jejich názoru dokáže 
k dětem vytvořit oproti muži bližší, 
mateřský vztah. Dle jejich názoru má 
žena-trenérka mnohem blíže k rodi-
čům dětí, kteří k ní mají větší důvěru. 
Prakticky jsem si takové složení týmu 
nikdy nevyzkoušel. Za prospěšné po-
važuji, pokud žena působí v pozici ve-
doucího týmu.
Prvořadým úkolem u této věkové kate-
gorie je naučit se s nimi komunikovat 
v průběhu tréninku. S dětmi je třeba 
mluvit stručně, srozumitelně a jedno-
duše. Pokud vysvětlujeme nějaké cvi-
čení nebo je upozorňujeme na chyby, 
vždy je dobré popis doplnit praktickou 
ukázkou. V průběhu her a cvičení je 
správné hráče povzbuzovat a pozitiv-
ně motivovat.
Dalším specifikem vedení týmu této 
věkové kategorie je téměř stoprocentní 
účast rodičů nebo prarodičů při trénin-
ku. Na jejich přítomnost se názory tre-

nérů různí a pokrývají všechny možné 
varianty - od aktivního zapojení rodičů 
do tréninkového procesu, přes usměr-
nění svých ratolestí ve vypjatých situ-
ací až po absolutní zákaz přítomnosti 
v okolí tréninkového hřiště.
Já osobně jsem rodičům nikdy nebrá-
nil v účasti na tréninkové jednotce, ale 
s tím, že v jejím průběhu je pro děti 
autoritou trenér a oni jsou v pozici 
pasivních pozorovatelů. Pro rodiče je 
pak často velmi zajímavé vidět, jak se 
jejich potomek chová bez jejich dozo-
ru, v dětském kolektivu, při prožívání 
úspěchu nebo naopak prohry.
Zvláštností u předškolní kategorie je 
pitný režim dětí. Pokud pitný režim 
nezajišťuje klub, pak je třeba, aby 
rodiče dětem dávali na trénink pití. 
V průběhu tréninku je vhodné udělat 
minutovou přestávku na pití s tím, že 
děti si chodí pro pití na určené místo 
a ne k rodičům.
Posledním aspektem, který chci 
u školiček zmínit, je motivace. Děti 
předškolního věku mají motivaci učit 
se nové věci, být v kolektivu a mají 
radost z pohybu. Problém ale občas 
mívají rodiče. Pro dosažení pravidel-
né docházky se mi osvědčilo udělovat, 
například za aktivní účast na tréninku, 
různé samolepky nebo obrázky.

 3.  cíLE trÉNiNku  
 u PŘEDŠkoLNícH DĚtí 
Cílem tréninkového procesu u dětí 
a mládežnických týmů je osvojení si 
v nejvyšší možné míře všechny herní 
činnosti a zlepšování individuálních 

PoraDNa JiŘíHo forMÁNka, trENÉra a ProvoZovatELE 
strÁNEk www.trENiNk.coM

foto: onDřeJ hanuŠ

Cílem tohoto materiálu je pomoci především začínajícím, ale i zkušeným 
fotbalovým trenérům se sportovní fotbalovou přípravou dětí předškolního 
věku, případně dětí mladšího školního věku.
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dovedností. Velice zjednodušeně řeče-
no: cílem je proces učení – naučit děti 
hrát fotbal.
Obsah jednotlivých tréninkových jed-
notek je dán dovednostmi, které se 
hráči mají v konkrétním období na-
učit. Vždy se jedná o několik po sobě 
jdoucích tréninkových jednotek, nikdy 
pouze jednu jedinou. Proto také není 
vhodné měnit náplň tréninku každý 
tréninkový mikrocyklus.
Při přípravě tréninkového procesu 
u dětí a mládeže musíme vždy hledět 
na budoucnost, na perspektivu. Vždy 
plánujeme s delším časovým horizon-
tem.
V přímém kontrastu s cílem tréninko-
vého procesu u mládežnických týmů je 
cíl u týmů dospělých, kde tím nejdůle-
žitějším je úspěch v soutěži a hlavním 
úkolem tréninkového procesu je pří-
prava na soutěž. Obsah tréninkových 
mikrocyklů je dán přípravou na mis-
trovské utkání, přípravou na následu-
jícího soupeře a reakcí na předchozí 
dosažené výsledky.

 4.  trÉNiNkovÁ JEDNotka  
 vE fotBaLovÉ ŠkoLičcE 
Délka tréninkové jednotky by u před-
školních dětí neměla přesáhnout jednu 
hodinu. V případě, že má trenér nově 
poskládaný tým, tak je vhodnější tré-
nink zkrátit, klidně na 40-45 minut 
a postupem času ho protahovat až 
na hodinu.

U dětí předškolního věku doporučuji 
naplánovat dvě tréninkové jednotky 
v týdenním mikrocyklu. V případě, že 
se trenér rozhodne naplánovat více než 
dvě tréninkové jednotky, tak dochází 
ke zbytečnému přetěžování dětí a na-
víc začne přirozeně klesat zájem o fot-
bal, protože se z něj stane povinnost.
Pokud chcete děti předškolního věku 
zaujmout, tak doporučuji, aby v prů-
běhu tréninku docházelo k častým 
změnám cvičení a činností, které pro-
vádějí.
Obsah tréninkové jednotky by měl 
být předem připravený, náplň by měla 
být pestrá, s jasným zaměřením na ně-
kterou z učených dovedností. Délka 
jednoho cvičení by se měla pohybo-
vat okolo pěti minut, pak musí dojít 
ke změně, protože jinak hráči ztrácejí 

pozornost a dochází k únavě. Sklad-
ba tréninkové jednotky se u dětí liší 
od žákovských nebo dorosteneckých 
kategorií jak obsahem, tak délkou.
Tréninkovou jednotku rozděluje-
me u dětí na tři části: úvodní, hlavní 
a závěrečnou. Úvodní část by měla 
mít do deseti minut a děti by se v je-
jím průběhu měly dozvědět, na co se 
v tréninku zaměříte, organismus by 
se měl připravit na zatížení a hráči se 
mohou dozvědět něco o případných 
odměnách. Hlavní část by měla trvat 
něco mezi třiceti a čtyřiceti minutami. 
Obsahem jsou hry, cvičení a činnosti 
zaměřené na učení a osvojování někte-
rých dovedností. Je třeba, aby cvičení 
následovala rychle za sebou, navazo-
vala na sebe, a aby v tréninku nebyly 
dlouhé prostoje.

Závěrečná část pak nemusí trvat déle 
než pět, maximálně deset minut. Cí-
lem je zklidnění hráčů po předchozím 
zatížení. Účastníky této části jsou i ro-
diče, kteří se dozvědí, jaký bude násle-
dující program.

 5.  ZÁvĚr 
Pokud chceme, aby se hráči věnovali 
fotbalu i v mládežnickém věku, tak je 
třeba, aby je hra bavila a tím pádem se 
na každý další trénink těšili. Pokud to 
tak nebude, zákonitě dojde k tomu, že 
si vyberou jiný sport nebo se sporto-
váním přestanou úplně. Je třeba, aby 
každý trénink byl připravený, měl 
srozumitelný koncept a bylo jasné, že 
trenér tým vede určitým směrem.
Je třeba si uvědomit zvláštnosti dět-
ského věku. Není možné přistupovat 
k dětem jako k malým dospělým, pro-
tože dětský organismus je naprosto 
odlišný od toho dospělého. To si bo-
hužel především někteří bývalí hráči 
neuvědomují.
Tréninkový proces u dětí by měl 
vždy zohledňovat dopady na hráče 
v budoucnosti. Trenéři musejí vědět, 
co chtějí hráče naučit, jakým způso-
bem to udělají. Musejí si být vědomi 
případných rizik a pokud možno jim 
předcházet. Trenéři, kteří svojí nezna-
lostí zapříčiní vznik chybných návyků 
nebo dokonce případných zdravotních 
problémů, se nemohou vymlouvat 
na dobré úmysly.

INZERCE

 DoPoručuJEME: 

Kniha Fotbalová školička seznamuje děti ve věku od 4 do 6 let zábavnou 
a všeobecnou formou se základy fotbalu. Všem trenérům a rodičům malých 
fotbalových adeptů přinášíme první ucelenou publikaci zaměřenou speciál-
ně na tuto věkovou skupinu. Autoři kladou důraz na všeobecný pohybový 
rozvoj dětí, při kterém získávají základní fotbalové dovednosti nenásilnou 
a hravou formou. Podělí se s vámi o osobní zkušenosti z mnohaleté práce 
s malými fotbalisty - připravili množství v praxi ověřených cvičení a pohy-
bových her, které můžete s dětmi provádět na hřišti i v tělocvičně. Cvičení 
jsou doprovázena ilustračními obrázky, radami zkušeného trenéra a upo-
zorněními na zvláštnosti přípravy této specifické kategorie.
http://e-book-elektronicke-knihy.heureka.cz/fotbalova-skolicka/



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

Takový pohled se naskytl každému, kdo šel koncem února hrát fotbal. Celé hlavní město pokryla slušná vrstva 
sněhu, a ten bylo před výkopem nutné odházet. Směs odhrabaného sněhu s gumou z umělého trávníku pak 
vábně rozhodně nepůsobila...

focENo: BěheM ziMního turnaJe sk střeŠovice 1911 AUTOR: Pavel Jiřík st.

vZPoMíNka Na ZiMu
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