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Vážení čtenáři,

možná jste už zaznamenali, že jsme spustili pokračování projektu s názvem Neberte nám naši hru. Byly 
to vaše kladné ohlasy na loňský televizní spot i akce kolem, které nás utvrdily v tom, že bude dobré 
vychovávat lidi z fotbalového prostředí v čele s rodiči nejmenších hráčů i nadále.

Přestože preference českých dětí vlivem mnoha nových sportovních i mimosportovních odvětví výrazně 
kolísají, stále se můžeme spolehnout na jednu jistotu. Nejoblíbenější činností na venkovních hřištích, 
ve sportovních halách a také ve školních tělocvičnách zůstává fotbal. Nejpopulárnější sport planety si 
drží svou pozici také v českém prostředí, na našich hřištích můžeme vidět desetitisíce malých sportov-
ních nadšenců, pro které jsou hlavními hrdiny reprezentanti v čele s Petrem Čechem nebo Tomášem 
Rosickým.

Aby ale děti od fotbalu neutíkaly, musejí k tomu mít odpovídající podmínky a naší snahou je vytvořit 
je či ještě lépe přetvořit k rozumnému stavu ty stávající. Držte nám palce v pokračování důležitého 
projektu.

A hodně štěstí v ligovém finiši!

Ing. Dušan Svoboda
předseda PFS
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ROZHOVOR

TEmpo! A NIKDy JINAK...
VyNIKAJící záloŽNíK VáclAV NEcHVílA musEl KVůlI 
VrozENé srDEčNí VADĚ sKoNčIT s foTbAlEm. I TAK AlE 
NEopusTIl TEmpo, V Klubu DĚlá spráVcE A TrENérA

TExT: radiM TruSina  foTo: pavel Slavíček Dobře naladěn. To k Václavovi patří.

Měl šanci hrát za Slavii, lákala ho 
třetiligová Krč, ale on chtěl být 
v milovaném Tempu, jehož dres 
oblékal celý život. VÁCLAV NE-
CHVÍLA byl před lety nejlepším 
ofenzivním záložníkem pražského 
přeboru. Nejspíš by i dnes patřil 
k největším hvězdám soutěže, jen-
že fotbal mu doktoři zakázali kvůli 
vrozené srdeční vadě – dokonce bo-
joval o život. Pro Tempo je ale třice-
tiletý „Venca“ pořád stejně klíčový 
jako v dobách, kdy ho táhl na hřišti. 
V klubu dělá správce a trenéra ně-
kolika týmů.

 Odhadnete, kolik času jste v životě 
strávil v areálu Tempa?
Hrál jsem za něj od sedmi let, s fotba-
lem jsem skončil ve třiadvaceti. Byl 
jsem tady třikrát týdně plus zápasy, 
teď jsem tady každý den. Čím jsem 
starší, tím víc času na Tempu trávím, 
odhadl bych to tak na polovinu živo-
ta. Pořád mě to ale baví. Jsem s lidmi, 
které mám rád, ze zábavy na fotbale se 
stala práce. A v každé práci prožijete 
půlku života.
 Umíte si to představit ještě jinak 

a jinde?

Já si umím představit spoustu věcí. 
(směje se) Kdybych vydělal nebo vy-
hrál spoustu peněz, tak bych tady to 
správcování asi omezil. Navíc mám 
tříletého syna, takže se snažím víc 
času trávit s ním a mít aktivity i mimo 
klub.
 S ním jste ale už pevně spojený. 

Opravdu jste nikdy nechtěl odejít?
Když mi bylo osmnáct, lákali mě 
do Přeštic, měli tam připravený i byt. 
Hrál za ně kamarád, byla tam dobrá 

parta lidí. O tom jsem přemýšlel. Fot-
balově bych si asi tolik nepolepšil, ale 
lákalo mě, že to bylo malé město. Já 
rád chodím do přírody, uvažoval jsem, 
že změním prostředí. Bylo to ale je-
nom chvilkové. Jinak mě nenapadlo, 
že bych na Tempu skončil a šel jinam.
Jednou jste v rozhovoru říkal, že dob-
rou nabídkou byste se zlákat nechal.  
 Co to znamená?

Tím jsem myslel anglickou ligu, jenže 
ta nepřišla. (směje se) Dobrá nabídka 
není jen do kvalitního klubu, který 
hraje vysoko. Musel bych mít vyře-

šené zázemí, věci okolo. Zlákala by 
mě snad jenom první liga, to asi jo. 
Z divize jsem nabídky měl, ale to mě 
nezajímalo, o tom jsem vůbec nepře-
mýšlel. Oslovil mě i tehdejší trenér 
Krče Juraj Šimurka, ale nechtělo se 
mi měnit prostředí. Mám to v pova-
ze. Z Tempa jsem odešel jen jednou, 
na půlroční hostování do Slavie, a tam 
jsem se trápil.
 Proč?

Neměl jsem na to kvůli hlavě, asi 

jsem byl i pohodlný a nechtělo se mi 
tolik trénovat. Na přebor jsem měl v té 
době s přehledem, možná i na víc, ale 
o tom se můžeme jen bavit. Nikdy 
jsem si to nevyzkoušel.
 Je pravděpodobné, že byste měl 

minimálně na třetí ligu. V přeboru 
jste byl téměř neubránitelný. Není 
vám líto, že ho nehrajete dnes, kdy 
je mnohem víc sledovaný?
Já na tohle nejsem, nikdy jsem se 
nechtěl moc ukazovat. Osobní ambice 
jsem nikdy neměl moc velké, mož-
ná proto jsem od sedmi let až doteď 

na Tempu. (usmívá se) Sem tam se 
špičkuju s klukama z áčka. Máme tady 
trojčata Geisslerovy, hrál jsem s nimi 
fotbálek, dva na dva, s přehledem 
jsem vyhrál. Pak se jim můžu smát, 
že je mi třicet, sedm let nic nedělám 
a pořád to na ně stačí. Občas si s ně-
kým jdu zatrénovat.
 Jak to vypadá?

Pořád ty kluky školím, pořád na mě 
nemají. (směje se)
 Vy jste byl talent od přírody, že?

Měl jsem fotbalové myšlení, věděl 
jsem, kdy přihrát, jak si naběhnout, 
to mi hodně pomáhalo. Ono se to blbě 
učí, já to měl od narození.
 Není vám tedy líto, že jste to s ta-

kovým vkladem dotáhl ve fotbale 
jen do přeboru?
Ale jo, každý má své sny a chce hrát 
ligu. Když jsem končil s fotbalem 
kvůli srdci, taky jsem si říkal, jestli 
jsem nemohl udělat víc, něco jinak.
 Co vás napadlo?

Měl jsem být průbojnější. Ve Slavii 
jsem po dvou měsících nasimuloval 
zranění a už jsem tam prakticky pře-
stal chodit. Vrátil jsem se na Tempo 
a tady jsem zase ožil. Byl jsem mezi 
svými.

 „NA přEbor JsEm mĚl V Té DobĚ s přEHlEDEm, moŽNá I NA Víc, AlE  
 o Tom sE můŽEmE JEN bAVIT. NIKDy JsEm sI To NEVyzKoušEl.“  
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Trénink dětí Nechvílu naplňuje.

V dresu Tempa jste exceloval. Soupeři 
před zápasem mluvili výhradně o vás 
a nutnosti pokrýt Nechvílu, aby mohli 
myslet na dobrý výsledek. V každém 
rozhovoru vás zmiňovali i spoluhráči.  
Bylo tenkrát těžké nezpychnout?
Taky jsem asi na určitou dobu zpych-
nul, když je člověk mladý, přijde to jed-
noduše. Asi jsem měl období, kdy jsem 
byl nahoře. Hrál jsem líbivý fotbal, ně-
kdy to možná nebylo tak efektivní, ale 
efektní asi jo. I proto o mně lidi mluvili.
 Byl jste zároveň tvůrce hry i vy-

hlášený střelec. Vzpomínají na tyhle 
doby lidé na Tempu?
Občas mi řeknou, když se nedaří, ať se 
jdu svléknout, ale to jsou jen takové ty 
řeči od klandru. Já byl vždycky tvůrce 
hry, a když se stupňovaly mé zdravot-
ní problémy, kterých bylo víc, posunul 
jsem se do útoku. Nikdy mi nedělalo 
problém přejít jeden na jednoho, což 
v útoku znamená, že jdete sám na gól-
mana. Ze zálohy bylo potřeba projít 
aspoň přes dva. (usmívá se) Občas 
si zavzpomínáme s rozhodčími, kteří 
k nám jezdí pískat přebor a známe se 
z dřívějška. Někdy se k té době vrátí-
me v hospodě, když se popíjí, ale to je 
historie.

 O fotbal vás připravila vrozená 
vada srdce. Co přesně vás trápí?
Od narození mám několik srdečních 
vad, měl jsem zúženou aortu, kterou 
mi museli operativně rozšířit, chybí 
mi jeden cíp v chlopni, takže se ne-
uzavírá a proudí mi tam moc krve. 
Kvůli tomu se mi zvětšuje levá komo-
ra. Kdybych se přetížil, zahltil bych 
se, rozproudilo by se mi v srdci tolik 
krve, že by mohlo dojít ke kolapsu. 
Ještě mě čeká jedna velká operace. 
Nebudu lhát, mám z toho strach, ale 

jednou to dojde do stavu, že budu 
na tu operaci muset jít. Je to nevyhnu-
telné. Doktoři mě na ni připravují ka-
ždý půlrok, což je na tom to nejhorší. 
Nevím, kdy mě čeká.
 Jak jste na tuhle vadu vůbec při-

šel? Dlouho jste hrál fotbal naplno, 
bez omezení.
Šel jsem na jinou operaci a přišlo se 
na to při předoperačním vyšetření. 
Chtěl jsem hrát dál, ale doktoři mi to 
zakazovali. Chvíli jsem ještě pokračo-
val, už jsem ale minimálně trénoval. 

Pak se mi jednou zamotala hlava, že 
jsem málem upadl, za pár dní znovu, 
což byl jasný signál, že to dál nemá 
cenu. Skončil jsem ze dne na den. 
Zdraví mám jen jedno. Já jsem si to 
ani neuvědomoval, ale můj stav byl 
v jednu chvíli vážný, v podstatě jsem 
bojoval o život, což mi došlo, když 
jsem vyšel z nemocnice. Pomohl mi 
ale fotbal. Přežil jsem i díky tomu, že 
srdce bylo posilněné z fotbalu.
 Omezuje vás nemoc i v běžném 

životě?

Musím chodit na kontroly a každý den 
beru prášky.
 Jak jste se smiřoval s tím, že mu-

síte skončit takhle brzo s fotbalem, 
ve kterém jste byl výborný?
Když jsem skončil, ani mi fotbal ne-
chyběl. Ale postupem času mě to 
začalo žrát čím dál víc. Žere mě to 
dodnes. Už to není tak intenzivní, ale 
třeba tři roky potom, co mi objevili tu 
vadu, jsem byl ve fázi, že mě to štva-
lo hodně. Od té doby jsem se s tím 
trochu smířil, ale pořád to není ono. 

Časem všechno přebolí, mám tříleté-
ho kluka, až začne kopat on, třeba si 
na svůj fotbal ani nevzpomenu.
 Děláte asistenta u áčka, trenéra 

v béčku. Jak prožíváte zápasy?
Pořád bych tam skočil, občas se i pře-
vléknu, kdyby se někdo zranil, že 
bych mohl jít na pár minut hrát. Ne-
dávno jsem takhle nastoupil za béčko, 
ale nechci to moc pokoušet. Kontakt-
ní sport bych neměl dělat, bojím se. 
Zahraju si tak tenis. Uvažoval jsem 
o tom, že bych šel třeba do brány, ale 
doktorka mi říkala, že ty nárazy míče 
do hrudníku jsou ještě horší, než kdy-
bych hrál v poli. Možná bych mohl 
odehrát stopera, ale nechci zbytečně 
riskovat. Nesmím se dostat do velké 
zátěže.
 Přeskočíme k Tempu, to dokona-

le znáte. Co se tady za ty roky, kdy 
v něm působíte, změnilo?
Spousta věcí. Byla tady jedna škvára, 
teď máme dvě trávy a malou umělku, 
nové kabiny. Klíčové bylo, že se tady 
před lety změnilo vedení. Vzali to 
mladší a schopnější kluci, od té doby 
to jde strmě nahoru. Máme tady skvě-
lou mládež, skoro tři stovky dětí, na tu 
jsme pyšní. Já trénuju předpřípravky. 

 „můJ sTAV byl V JEDNu cHVílI VáŽNý, V poDsTATĚ JsEm boJoVAl  
 o ŽIVoT, coŽ mI Došlo, KDyŽ JsEm VyšEl z NEmocNIcE.“ 
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Pokud to někde hoří, vezmu třeba 
na půl roku jakýkoliv tým.
 Co pro vás Tempo znamená?

Je to součást mého života, mám tady 
hodně kamarádů. Klub mi pomohl, 
když jsem šel na operaci břicha, fi-
nančně mi přispěl, abych mohl jít dřív. 
Vedení mi tady vychází maximálně 
vstříc a já se to snažím oplácet. Hlav-
ně si vážím toho, že se tady dělá fotbal 
poctivě. To je jeden z hlavních důvodů, 
proč mě to na Tempu drží. Vím, že se 
neděje nic nekalého a ani se dít nebude.
 Dá se Tempo přirovnat k vaší ži-

votní lásce?
(usmívá se) Je to láska, člověk je tady 
od sedmi let, tak si k tomu musí vy-
budovat nějaký vztah. Do dvaceti let 
to nebylo tak silné, jen jsem za Tempo 
hrál fotbal, ale pak jsem začal pro klub 
i pracovat. Čím jsem starší, tím se ten 
vztah prohlubuje, nakukuju i do toho, 
jak se klub řídí.
 Lákala by vás časem nějaká funk-

ce ve vedení?
Možná ve chvíli, až kluci úplně zestár-
nou, zatím to dělají dobře. (usmívá se)
 Řekl jste, co pro vás znamená 

Tempo. Odhadnete, co vy znamená-
te pro Tempo?
Nechci se hodnotit, jsem trenér před-
přípravek, správce, pomáhám, jak se 
dá. Takže jsem takový věčný pomoc-
ník. (směje se)
 Slyšel jsem o vás, že jste srdce klu-

bu, bez něhož by se rozpadl.
Tady je spousta lidí, bez kterých by se 
Tempo rozpadlo, nemyslím si, že mezi 
ně patřím. Byl jsem delší dobu v ne-
mocnici a taky se to beze mě zvládlo.
 Na Tempu teď děláte správce. Tre-

fil byste už na stadion poslepu, když 
sem chodíte každý den?

Jo, klidně poslepu a pozpátku, mám to 
nachozené. (směje se) Jsem tady ka-
ždý den, v sezoně od rána do večera, 
mimo sezonu se najdou dny, kdy cho-
dit nemusím.
 Takže se po náročné sezoně těšíte 

na zimu, kterou jste jako hráč ne-
musel?
Tak to je, těším se na zimu, ale po mě-
síci už zase vyhlížím sezonu.
 A já si myslel, že v zimě to mají 

správci nejhorší kvůli sněhu.
V zimě je nejmíň práce. Odklízení 
sněhu je brnkačka, mám tady sněho-
vou frézu. Nesnáším hnojení. Nejtěž-
ší je pak připravit všechno na jaro, 
zprovoznit všechny stroje a přístroje, 
z toho mám vždycky největší obavy. 

Nedávno se rozbilo čerpadlo za čtyři-
cet tisíc...
 Co všechno vůbec obnáší role 

správce?
Po příchodu uklidím hospodu, vy-
peru dresy, uklidím šatny, starám se 
o potřebné věci na hřištích. Blbé je to 
v tom, že od osmi do tří jsem na Tem-
pu úplně sám, nemám si s kým popo-
vídat. A najednou se vám tam nahrne 
150 dětí s rodiči na trénink a všechno 
se přepne úplně na druhou stranu.
 Jste technický typ? Správci mu-

sejí umět spravit a udělat úplně 
všechno.
Nejsem, všechno jsem se učil a pořád 
se učím. Ještě v osmnácti letech jsem 
ani neuměl zašroubovat žárovku. Na-

štěstí je tady k dispozici Jirka Valášek, 
který je na technické věci, dováží sem 
i materiál. Pomáhají také rodiče dětí, 
kteří nemají na zaplacení příspěvků. 
Můžou si to tady odpracovat, takže 
třeba natírají.
 Správci musejí poslouchat vý-

hrady ke stavu hřiště, šaten i to, že 
někomu nevoní dresy. Jak se s tím 
vyrovnáváte?
Musím vycházet s každým. Myslím, 
že nemám s nikým problém. Ten 
nastává pouze ve chvíli, kdy chtějí 
všichni hrát na hlavním hřišti. To je 
největší boj. Občas se pošleme někam, 
ale za týden je to dobré. Kdybychom 
byli ženské, nebavíme se půl roku.
 Jak tyhle spory o hřiště řešíte?

Nemůžu nechat hrát všechny týmy 
na hlavním hřišti, to by brzo odešlo 
a já bych tady nemusel být. Snažím se 
to spravedlivě střídat, čím víc se blíží 
léto, pouštím co nejvíc týmů na hlav-
ní. Výjimku má áčko a starší dorost.
 Rozhodnutí je tedy pouze na vás?

Ano, záleží na mně. Chápu, že chce 
každý trenér pro svůj tým to nejlepší, 
ale nemůžou hrát vždycky na hlav-
ním. Tak to prostě je. Musím být i tro-
chu manažer, práce s lidmi je nejtěžší. 
A tady jich je hodně. S každým musím 
vyjít. Pokud ne, řeší se to pak v hospo-
dě. (směje se) Po té nemoci se tím ale 
nestresuju, nejde o život, nejde o nic. 
Přinejhorším se stane, že mi někdo 
vynadá.
 Jste úzkostlivý správce a zavíráte 

hlavní plochu, když zaprší?
Ne, vůbec. To by muselo hodně pršet, 
abych hřiště zavřel.
 Stěžují si u vás hráči, že je hrbo-

laté hřiště nebo že by chtěli, abyste 
na praní přidával aviváž?

 „uVAŽoVAl JsEm o Tom, ŽE bycH šEl TřEbA Do bráNy, AlE  
 DoKTorKA mI říKAlA, ŽE Ty NárAzy míčE Do HruDNíKu  
  Jsou JEšTĚ Horší, NEŽ KDybycH Hrál V polI.“  

Jako hráč v přeboru kraloval!

 pro Klub JE NEposTrADATElNý 

„Svého času měl Vašek i nabídky ze třetí ligy, výkonnostně na ni určitě měl. 
Ale nebyl to úplně tréninkový typ, je otázkou, jestli by se ve větším klubu 
přinutil. Historicky je určitě jedním z nejlepších hráčů i střelců, které klub 
měl, proto je obrovská škoda, že musel kariéru tak brzy ukončit. S ním by 
byl tým na hřišti mnohem silnější. I dnes, když se občas zapojí do tréninku, 
současné hráče dovednostně převyšuje, samozřejmě už tam není fyzická 
kondice. Je to pro nás v podstatě nepostradatelný článek klubu. Je dobře, 
že na fotbal nezanevřel a Tempo v něm našlo výborného správce areálu. 
Má sice drobné nedostatky, hlavně v technických činnostech, ale to nahra-
zuje péčí o dvě přetížená hřiště. Navíc působí v roli trenéra u obou týmů 
dospělých, ale zejména už několik let vede fotbalovou školku, kde se svými 
pomocníky předává první dovednosti těm nejmenším a trenérům přípravek 
vždy předává výborně nachystaný ročník. Má přehled o všech týmech a umí 
řešit aktuální problémy, které v nich vznikají.“ 
Libor Koubek, sekretář Tempa
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Můžou si říkat, co chtějí, ale aviváž 
neřeším, tu nedávám. (směje se) A že 
je hřiště hrbolaté? Vysvětlím jim, že si 
to zavinili sami.
 Jak to myslíte?

Máme předsezonní porady a pokyny, 
které se nedodržují. Zdůrazňuje se, ať 
nechodí do vápna, ať netrénují tam, 
kde je to vyšlapané, ale pohodlnost 
vítězí. Trénuje se na stejných místech. 
Pak říkám, že když si to zničili, takhle 
to mají.
 O vašich fotbalových snech už 

byla řeč, co vaše správcovské sny?
(směje se) Asi bych sem vrátil škvá-
ru, nemusí se sekat, nemusíte se o ni 
starat. Dvě škvárová hřiště bez šaten, 
to je správcovský ideál. A teď vážně: 
mít jeden super trávník, k tomu dru-
hou trávu, jednu umělku a pořádnou 
sekačku. Co se týče umělky, postavi-
ly se základy na prodloužení horního 
hřiště, ale to je otázka spíš na vedení, 
kdy a jestli umělka bude. Snad jo, ale 
asi ne v nejbližší době. Máme tady ex-
trémně hodně dětí, chtělo by to ještě 
jedno hřiště, ale nevím kde. Asi místo 
lesa. (usmívá se)
 Tempo je známé vynikající prací 

s mládeží, kolem které se pohybuje-
te jako trenér. Našel jste se v koučo-
vání?
Nenašel, absolutně ne. Já trenér ni-
kdy nebudu, to vím. Baví mě práce 
s dětmi, všechny tréninky, ale ne-
baví mě vést zápasy. Jsem takový 

tréninkový typ trenéra. Myslím, že 
těm klukům mám co dát. To napětí, 
atmosféra zápasů, kdy se čekají vý-
sledky, mě nebaví. Mám radost, když 
se děti zlepšují, vadí mi poslouchat 
řvaní rodičů za klandrem, že jsme 
dostali gól.
 Ptám se i proto, že jste měl v do-

bách svého hraní rituál, kdy jste 
neposlouchal taktickou přípravu 
trenérů. Vedl jste tady i áčko, kde 
teď děláte asistenta. Myslíte, že hrá-
či poslouchají vás?
(směje se) Já to měl jak s kterým tre-
nérem. Byl jsem popuberťák, myslel 
jsem si, že když to udělám po svém, 
bude to lepší. Dneska to vidím jinak. 
Postupem času mi ty věci docházejí. 
Když vidím kluky v šatně áčka, jak si 
při taktické poradě pomalu čtou novi-
ny, asi je to pořád to samé. Jako trené-
ra mě to štve, ale nemůžu to nikomu 
vyčítat, když jsem to dělal taky. Je to 
přebor, kluci mají plnou hlavu něčeho 
jiného. Navíc slýchají podobné věci 
každý týden.
 Jenže vy jste byl trochu lepší fot-

balista, sebejistý vůdce týmu...
Pozor, já byl až do staršího dorostu 
trémař. Před každým zápasem jsem 
byl extrémně nervózní. Pak se mi za-
čalo dařit, tak jsem si říkal, že když 
budu běhat a soustředit se, tak na pře-
bor mám a nemůžu hrát hrozně. Ner-
vozita opadla a já byl lepší. Já jsem 
trémař na všechno.

INZERCE

 VáclAV NEcHVílA 

 Narodil se 18. října 1982.
 Bývalý vynikající ofenzivní záložník Tempa, který musel před sedmi lety 

skončit s fotbalem, lékaři u něj při běžném předoperačním vyšetření obje-
vili vrozenou vadu srdce.
 Kromě půlročního hostování v dorostu Slavie strávil celý fotbalový život 

na Tempu.
 Když skončil jako hráč, začal dělat v klubu správce, trénuje děti, B-muže 

a dělá asistenta u přeborového áčka.

 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 mATĚJ VlčEK V prAVIDElNém DoTAzNíKu

TExT: lukáš vrkoč  foTo: ondřeJ hanuš, archiv M. vlčka Matěj s přítelkyní Karolínou

rEporTér s píšŤAlKou

K pískání jej zlákal kamarád, první 
utkání se mu nepovedlo a jeho rodi-
na už si zvykla na to, co dobrovolně 
dělá. MATĚJ VLČEK navíc funguje 
jako externí reportér sportovní re-
dakce České televize. Je prototypem 
sporťáka...

 Co vás vedlo k tomu stát se rozhod-
čím a proč to vlastně děláte?  
Hrával jsem odmalička fotbal a rodiče 
si všimli, že velmi rád a nevybíravě 
hodnotím rozhodčí. Tak mi řekli, že 
když jsem chytrý jak rádio, ať si to 
jdu zkusit. V patnácti jsem tedy podal 
přihlášku, rok chodil do školy mladých 
rozhodčích a i díky skvělé práci mých 
cvičících rozhoduji utkání až dodnes. 
Když se vám povede utkání a na konci 
vám přijde 22 hráčů poděkovat, tak ten 
pocit je k nezaplacení. Sice se to stává 
málokdy, ale o to víc si toho cením.
 
 Co vás vedlo k tomu stát se roz-

hodčím a proč ho vlastně děláte? 
Začít s rozhodcovskou kariérou byl 
nápad mého tehdejšího spolužáka Voj-
ty Opočenského. Já se nechal přemlu-
vit a brzy mě pískání začalo tak bavit, 
že jsem skončil s aktivním hraním 
a vydržel u něj dodnes.

 Jaké bylo vaše první utkání v roli 
rozhodčího a jak se vám povedlo? 
A naopak, které se vám nepovedlo? 
Šlo o utkání přípravek na Zličíně. Asi 
jsem nepodal nejlepší výkon, protože 
minutu před koncem se mnou domácí 
trenér pan Ticháček vyrazil konzul-
tovat nějaký výrok až do středu hrací 
plochy... Nepovedených utkání jistě 
pár bylo, ale úplně nejhorší bylo mož-
ná právě tohle první.

 Stal se vám na hřišti někdy nějaký 
trapas? 
Párkrát mi vypadl praporek nebo píš-

ťalka, ale větší trapas se mi přihodil, 
když jsem v nějakém utkání udělil 
červenou kartu. Vrátil jsem si ji pak 

totiž do kapsičky, ve které obvykle no-
sím žlutou. Takže když jsem o chvíli 
později chtěl udělit žlutou, vytáhl jsem 
obě karty zároveň. Půlka stadionu tak 
viděla jednu barvu, půlka tu druhou. 
(směje se)

 Co říká vaše rodina na to, že jste 
rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas sprostě nadávají?
Myslím, že si zvykli. Chodím domů 
celý, a to je nejdůležitější.

 Který z hráčů, jež jste pískal, je 
(nebo byl) největším gentlemanem?
Z bývalých hráčů přeboru bych jme-
noval Jiřího Nováka, ze současných 
mě napadá třeba Martin Chvátal nebo 
Lubomír Karda. Všichni to jsou výbor-
ní fotbalisté, vystupují slušně a jako 
rozhodčímu se mi s nimi skvěle spo-
lupracuje.

 Kde mají nejlepší zázemí – od hři-
ště až po kantýnu? 
Nerad bych na někoho zapomněl, ale 
asi v Březiněvsi nebo ve Střešovicích.

 Čím se živíte a jaké máte vzdělání?
Pracuji jako externí sportovní reportér 
v České televizi. Nejvyšší dokončené 
vzdělání mám gymnaziální s matu-
ritou, teď v květnu se ale chystám 
na státní závěrečné zkoušky bakalář-
ského studia žurnalistiky na Univerzi-
tě Karlově.

 Co jste si naposledy koupil za vý-
dělek v pozici rozhodčího? 
To vážně nevím, peníze z fotbalu ne-
odděluji od pracovní výplaty. Takže 
jsem jimi asi naposledy přispěl na pla-
cení nájmu.

Na rozdíl od hraní vydržel 
Vlček u pískání dodnes.
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TÉMA

Tohle datum si fotbalisté Bílé Hory 
velmi dobře pamatují: 13. října 2012. 
Byla sobota, pár minut po poledni 
a nováček Pražská teplárenská pře-
boru právě nadšeně slavil výhru 3:1 
na Uhelných Skladech. Ač hrál po-
slední na hřišti předposledního, byly 
to překvapivé tři body. Bílé Hoře se 
totiž pár dní před soutěží rozpadl 
kompletně celý tým, který vybojoval 
postup do přeboru – a do áčka pový-
šili hráči béčka ze II. třídy.
Do tříbodového zisku na Uhelných 
Skladech tým jen prohrával. Zázrač-
né vzepjetí se ale ani poté nekonalo. 
Bílá Hora sice dosáhla ještě na tři 
remízy, ale další výhra na hřišti ne-
přišla. U stolu jí však byly přiřknu-
ty tři body z utkání s Motorletem 
B (původně prohrála 0:4), protože 
za domácí nastoupil jeden hráč bez 
zaplaceného členského poplatku 
FAČR. Výsledkem je tak kontumace 
3:0 ve prospěch nováčka soutěže.
„I tuhle výhru si počítáme a máme 
z ní radost. V kabině jsme se dohado-
vali, kdo dával góly,“ směje se 39letý 
záložník Jaroslav Dolejš, který 
do klubu přišel v létě. „Spousta lidí 

nám před sezonou říkala, že v přebo-
ru neuděláme ani bod a nedáme ani 
gól. Už to, co jsme prozatím v přebo-
ru uhráli, je pro nás výhra.“
Mezi hráči se extrémně dlouhý časo-
vý úsek bez tří bodů vybojovaných 
na hřišti neřeší. „Není příjemné ne-
dělat body a k tomu dostávat ještě 
spoustu gólů, ale po tom, co se stalo 
v letní přípravě, jsem očekával, že 
to z naší strany nebude nějaká vel-

ká hitparáda,“ přiznává Jiří Prouza, 
gólman Bílé Hory, který v brance za-
žil jízdu v I. A třídě a jako jediný ze 
základní sestavy zůstal. „Jsme rádi 
za každý bod. Radši bychom vyhrá-
vali, to je jasné, ale já v tom našel 
i pozitivum: aspoň si pořádně zachy-
tám. V I. A třídě jsem se někdy nudil,“ 
usmívá se Prouza.

 cHArAKTEřI V Týmu 
Ač mužstvo občas schytá pěkný 
příděl, žádná tragická nálada prý 
v klubu nepanuje. Všichni jsou smí-
ření s pádem zpět do I. A třídy, žádný 
stres. „V týmu zůstali charakterově 
výborní kluci, které obdivuju, jak se 
s tím perou a koušou ty porážky. Jsou 
rádi, že si přebor můžou zahrát. Ta-
hle soutěž je pro většinu hrozně těž-
ká. I proto mančaft nějakou sérii bez 
výhry nevnímá, i když to bolí, dá se 
s porážkami počítat,“ dívá se na věc 

realisticky Dolejš. „Většina kluků se 
těší do I. A třídy, tam se budou body 
dělat snadněji. Mám na to jednodu-
ché srovnání. Je to stejná situace, 
jako byste vzali partu kluků z divize 
a šoupli je rovnou do ligy. Takový 
skok je to pro kluky, co tady kopou 
přebor.“
Bílá Hora jde do každého zápasu 
s jasným cílem: udržet co nejdé-
le nulu a pokusit se o remízu. „Jen 
v domácím zápase s Uhelnými Skla-
dy byla pro nás remíza ztráta. Ji-
nak bychom byli s bodem spokojení 
v každém mistráku,“ netají Prouza. 
„Do všech utkání jdeme jako out-
sider, který může jen překvapit. To 
neznamená, že bychom prohrávali už 
ve chvíli, kdy nastupujeme. Chceme 
uhrát co nejlepší výsledek, i když už 
je naděje na záchranu ztracená. Roz-
hodně u nás není nějaká frustrace 
nebo blbá nálada, ve které bychom 
se utápěli.“
Klíčové je dobře bránit, ideálně se 
pokusit dát gól a čekat na „malý zá-
zrak“. „Víme, že když jako první in-
kasujeme, jsme s tím zápasem horko 
těžko schopní něco udělat. Čím déle 
držíme vzadu nulu, tím víc to dává 
celému týmu sílu bojovat,“ popisuje 
Dolejš. „Nemáme takovou kvalitu, 
abychom určovali tempo hry. Víme, 
že nás soupeři postupně dostávají 
do hlubší defenzivy. Jsme jako Saz-
ka – pomáháme druhým k vítězství,“ 
odlehčuje situaci.
Ovšem hráči Uhelných Skladů Bílou 
Horu ve dvou zápasech nepřemohli 
(1:3 a 1:1). „Tohle je pro nás vel-
mi cenné. Už je jisté, že máme lepší 

Hráči Bílé Hory dřou, co to jde, pocit  
z výhry ale zažívají jen výjimečně.
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DVĚ sérIE V prAŽsKém foTbAlE: bílá HorA zAŽíVá DlouHé 
čEKáNí NA VýHru, moDřANy NEzNAJí rEmízy

TExT: radiM TruSina   foTo: ondřeJ hanuš, pavel Jiřík ST.

foTbAlIsTé JAKo sAzKA

 bílá HorA: VíTĚzNý  
 poKřIK JE přIprAVENý 

Jedni slaví každou remízu, druzí 
téměř ani nevědí, co nerozhodný 
výsledek znamená. Fotbalisté Bílé 
Hory a Modřan zažívají odlišné sé-
rie. Nováček Pražská teplárenská 

přeboru z Prahy 6 v době uzávěrky 
čekal na výhru v mistrovském zápa-
se dlouhých sedm měsíců. To utkání 
Modřan v I. B třídě neskončilo už 
devět měsíců (20 zápasů) remízou...

 VybrANé VýslEDKy bílé Hory Do 24. KolA  
 prAŽsKá TEplárENsKá přEboru 

 Úspěchy: 
13. října 2012: Uhelné Sklady – Bílá Hora 1:3
10. listopadu 2012: ČAFC Praha – Bílá Hora 3:3
10. března 2013: Bílá Hora – Královice 1:1
7. dubna 2013: Motorlet Praha B – Bílá Hora 0:3 (kontumačně)
28. dubna 2013: Bílá Hora – Uhelné Sklady 1:1
 Neúspěchy: 

19. srpna 2012: Bílá Hora – Zbraslav 0:5
7. října 2012: Bílá Hora – Bohemians Praha B 1:10
16. března 2013: Union Vršovice – Bílá Hora 7:0
24. března 2013: Bílá Hora – Zličín 0:5
20. dubna 2013: Bohemians Praha B – Bílá Hora 8:0



Nadšení z výhry nebo zklamání z po-
rážky. Nic mezi tím v téhle sezoně 
neznají fotbalisté Modřan. V době 
uzávěrky bylo v jejich A skupině I. B 
třídy odehráno 20 kol a tým z Prahy 
4 v nich ani jednou neremizoval – 
mužstvo slavilo 14 vítězství, která ho 
vytáhla na druhé místo.
Diváci v Modřanech musejí být spo-
kojení. Výsledek 0:0? To v jejich zá-
pasech nečekejte. „Hrát na 0:0? To 
mě upřímně nebaví. Radši útočíme 
a jdeme do rizika,“ nastiňuje svou 
filozofii modřanský trenér Tomáš Ry-
šavý. „Ne že bychom radši prohráli, 
ale snažíme se za všech okolností 
hrát na tři body. Útočný fotbal, aby 
nás to bavilo.“
I díky tomu se zrodila zajímavá série 
20 zápasů bez remízy v řadě. „Řekl 

bych, že je to také forma určité náho-
dy, že jsme tak dlouho neremizovali. 
Druhá věc je ta, že remíza je v tří-
bodovém systému málo,“ usmívá se 
Ryšavý.
Nad touhle lehce kuriózní statistikou 
cukají koutky i předsedovi klubu 
Petru Šimončíkovi. „Je to zajímavé, 
ale nějaké logické vysvětlení pro to 
nemám. Někdy nám možná chybějí 
zkušenosti na to, abychom dotáhli 
zápas do remízy, jindy zase nešťastně 
prohrajeme,“ říká Šimončík. „Máme 
dost mladé mužstvo, které chce hrát 
vždycky na vítězství. Buď se nám to 
povede, nebo naopak inkasujeme.“
Právě ve stáří (mládí) mužstva může 
být přímá souvislost s tím, že ješ-
tě neremizovalo. Utkání, která by 
zkušenější tým možná dotáhl k bo-

dovému zisku, občas Modřany ne-
zvládnou. Čtyřikrát prohrály pouze 
o gól, dvakrát o dva... „Někdy se vza-
du chováme jako janci. Snažíme se 
na tom zapracovat,“ povídá Ryšavý.
Na taktických poradách před zápa-
sem v kabině Modřan slovo remíza 
nepadá. „O nich se vůbec nebavíme, 
v  plánech jsou jen výhry,“ opakuje 
Ryšavý. „Naše skupina I. B třídy je 
strašně vyrovnaná, může se stát, že 
nám do konce soutěže nějaká plichta 
naskočí. I když jsme ještě neremizo-
vali, nikdo o tom tady nemluví. Je 
ale pravda, že šest bodů za remízy by 
bylo veselejších než šest porážek. Ale 

v těch zápasech byli soupeři většinou 
o ten gól lepší, to musím přiznat.“
Vypadá to, že suverénní Lipence už 
Modřany z prvního místa nesesadí. 
V klubu ale doufají, že se v létě situ-
ace ohledně postupů vyvine tak, aby 
šel nahoru i lepší tým z druhých po-
zic dvou skupin I. B třídy. „I. A třída 
by nás lákala, je to pro nás velká mo-
tivace,“ přiznává Ryšavý. „Hráčský 
materiál bychom na to měli. Tam už 
by to asi k remízám sklouzlo. Ze zimní 
přípravy víme, že úroveň téhle soutě-
že je znatelně vyšší. Hrát I. A třídu, 
asi by pro nás byla remíza kolikrát 
výhrou,“ usmívá se Ryšavý.

vzájemný zápas s Uhelkami, což nám 
dává pocit, že v té soutěži nejsme nej-
horší,“ pokračuje Dolejš.
Kromě velmi vydařeného dvojzápasu 
s Uhelnými Sklady ale „Bílka“ zažila 
i opačné pocity. Béčko Bohemians 
Praha jí za 180 minut našvihalo  
18 branek! „Některé debakly nemu-
sely být tak děsivé,“ má jasno Prouza. 
„V těch zápasech jsme na body ne-
měli, ale trochu mě mrzí, že když 
dostaneme třetí gól, tak to kluci za-
balí a zápas jen dohrávají. To je náš 

problém. Myslím, že i za stavu 3:0 je 
o co hrát.“

 KoNTumAcE = sTArT 
Do závěru soutěže nakopla Bílou 
Horu kontumace a zadarmo získané 
tři body, díky kterým se přiblížila 
Uhelným Skladům a chvíli živila 
naději na předposlední místo. „My-
slím, že kontumace je hodně přísný 
a nepřiměřený trest, ale nás to roz-
hodně nastartovalo. Ani ne ty samot-
né tři body jako spíš fakt, že jsme 

se přiblížili na dohled Uhelkám,“ 
vypozoroval Prouza. „Bylo to právě 
před zápasem s Uhelkama a přístup 
byl úplně odlišný než v předchozích 
zápasech.“
I když je výhra pro tým velkou vzác-
ností, pro jistotu má připravený ví-
tězný pokřik, kterým slaví všechny 
týmy bez ohledu na úroveň a katego-
rii. Jen po sérii porážek a bodovém 
exportu z Uhelných Skladů přišel 
na podzim menší zádrhel... „Po té 
výhře jsme na sebe v kabině chví-

li koukali a čekali, kdo začne první 
křičet,“ chechtá se Dolejš. „Pak se to 
spontánně rozjelo a užili jsme si to. 
Kluci byli zvyklí vyhrávat ve II. třídě, 
takže si umějí zakřičet.“
A Prouza doplňuje: „Každý tým 
takhle slaví výhru, my nejsme výjim-
ka. Snad se ještě nějakého tříbodo-
vého zisku do konce přeboru dočká-
me. Ale v naší situaci máme velkou 
radost i z bodu. Také ten slavíme, 
jsme v tomhle směru skromní,“ 
usmívá se.

Když uvidíte na zádech SK Modřany, 
zapomeňte na remízu.

Obětavost poslednímu týmu přeboru 
nechybí.

Hrají na vítězství!
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 moDřANy: boD JE málo,  
 cHcEmE VyHráVAT 

 KDo JEšTĚ „NEumí“ rEmIzoVAT? 

K datu 5. května, kdy byla uzávěrka tohoto čísla Pražského fotbalo-
vého speciálu, měly ve třech nejvyšších pražských soutěžích v tabul-
ce nulu v kolonce remíz ještě dva týmy: Slavoj Podolí a Slivenec z I. 
A třídy skupiny B. U těchto celků po 19 zápasech převažovaly porážky 
(Podolí 11, Slivenec 12).



ZAJÍMAVOST

Nejen o zákazníky bojují firmy 
z Prahy a okolí. Od ledna do dubna 
zápolily v hale Sparty na Podvin-
ném mlýně o prestižní titul v Praž-
ské Golden Tour, největší halové 
soutěži ve střední Evropě, která je 
známá jako „Liga firem“. Z první-
ho místa v nejprestižnější Superli-
ze se v 15. ročníku radovala firma 
Lesa, která dováží italské potravi-
nářské výrobky. 

Nepleťte si tuhle soutěž s Hanspaul-
kou. I v Lize firem sice hrají amatér-
ská mužstva složená z kolegů v práci 
nebo kamarádů, ale pořadatelé se 
snaží kolem celého projektu vytvořit 
„profesionální“ podmínky a dopro-
vodný program. Důkazem je i tradiční 
slavnostní večer pro několik stovek 
lidí, který se letos uskuteční 31. květ-
na v klubu Občanská plovárna.
„Hanspaulku respektujeme, ale oba 
projekty jsou zcela odlišné,“ říká 
za pořadatelskou agenturu I. S. C. 
Sports Michal Přibil. „Golden Tour 
není ani futsal, ani malá kopaná, 
máme svá specifická pravidla. Přede-
vším vidím výhodu v tom, že se hraje 
na větší branky (5x 2 m), kde logicky 
padá víc gólů - a to lidi baví. Naše 
pravidla nahrávají ofenzivnímu sty-
lu.“
Přidaná hodnota Ligy firem je určitě 
v tom, že během víkendových turna-
jů, i po nich, můžete získat zajímavé 

obchodní kontakty. Atmosféra je pře-
ce jen uvolněnější než při oficiálních 
jednáních. „I to je jeden z bonusů, že 
na našich akcích poznáte lidi, se kte-
rými můžete spolupracovat v rámci 
svého byznysu,“ pokračuje Přibil.

 oD TřETí lIGy NíŽ 
V první řadě jde ale o fotbal. V řadě 
týmů hrají známá fotbalová jména 
z celé Prahy, která můžete vidět v mi-
strovských soutěžích od třetí ligy níž. 
Profesionální hráči z 1. a 2. ligy se 
totiž ligy účastnit nesmějí, omezení 
platí i pro futsalisty z nejvyšší soutě-
že. Jinak je Golden Tour otevřená ko-
mukoliv. Není nutné být zaměstnanec 
dané firmy. Stačí v ní mít kamaráda, 
který vás přizve. „Rozhodně není pod-
mínkou k přihlášení týmu do soutěže, 
že by za něj museli hrát výhradně za-
městnanci. Je ale pravda, že některé 
firmy to mají jako prioritní požadavek, 
aby lidé z týmu figurovali i ve společ-
nosti, kterou tím reprezentují, a zá-
roveň je to pro ně i určitý sportovní 
benefit,“ popisuje Přibil.

Zápasy mají velmi slušnou fotbalovou 
úroveň. „Ta mi dělá velkou radost. 
Každý rok je to v pražské Golden Tour 
lepší a lepší,“ myslí si Karel Bláha z I. 
S. C. Sports. „Do soutěže se daří zís-
kávat celá řada bývalých i současných 
fotbalistů nebo futsalistů. Úroveň je 
skvělá a každým rokem je to čím dál 
více prestižnější záležitost.“
V této sezoně si Golden Tour zahrál 
třeba i vítěz fotbalové Ligy mistrů Vla-
dimír Šmicer. Spolu s ním za FAČR 
nastoupili i trenér reprezentace do 21 
let Jakub Dovalil, šéf neprofesionální-
ho fotbalu Otakar Mestek či trenér fut-
salové reprezentace Tomáš Neumann. 
Za TV Nova si zahrála i sparťanská 
ikona Jiří Novotný, kterého přivábil 
jeho spoluhráč ze Všenor, sporťák Mi-
chal Hrdlička. Startoval také závodník 
z MotoGP Lukáš Pešek.

 sporT I TEAmbuIlDING 
Pražskou Golden Tour letos hrálo 48 
týmů ve třech ligách. Druhá a třetí 
byla rozdělená na dvě divize. „Každý 
hráč si přijde na své a není potřeba 

se obávat, že si nezahrajete. Projekt je 
rozdělen do tří výkonnostních skupin 
a stále zůstává amatérskou záležitos-
tí,“ ujišťuje Přibil.
Liga firem taky může být braná jako 
vhodná forma odreagování, která zá-
roveň vylepšuje vztahy v pracovním 
kolektivu. „Je to skvělá příležitost, 
jak pro sebe něco udělat, jak si o ví-
kendu zasportovat s přáteli. Řada 
společností to bere i jako teambuil-
ding,“ popisuje Bláha. „Je to spor-
tovně-společenská akce, která není 
pouze výbornou možností, jak skloubit 
pracovní kolektiv a zapojovat přepra-
cované lidi dnešní doby do sportu, ale 
také efektivní prezentace společností 
prostřednictvím soutěže spojené se 
společenskými večery.“
Stejné soutěže se hrají také v Brně, 
Plzni, Ostravě a Bratislavě. Celý 
projekt každoročně vrcholí turnajem 
Euro Golden Tour, který se bude hrát 
30. listopadu 2013 v Praze. Postupují 
do něj nejlepší týmy všech soutěží, 
tedy i ty ze Slovenska. Vítězové niž-
ších divizí se tak můžou konfrontovat 
třeba s nejlepším celkem Superligy.
Pokud se i vy chcete zapojit do dal-
šího ročníku Ligy firem Golden 
Tour, přihlašte se! Boj o titul firem-
ního krále Prahy začíná v lednu. 
Aktuální informace o volných účast-
nických místech získáte na webu  
www.goldentour.info nebo na emai-
lu: info@isc-sports.cz.

Vítěz letošní Ligy firem - tým Lesa

prAcuJTE přI foTbAlu!
NEJVĚTší HAloVou souTĚŽ VE sTřEDNí EVropĚ „lIGu fIrEm“ 
GolDEN Tour sI lETos zAHrál I VíTĚz lIGy mIsTrů 
VlADImír šmIcEr

TExT: radiM TruSina  foTo: ondřeJ hanuš, archiv

 VíTĚzoVé prAŽsKé GolDEN Tour oD roKu 2001 

2001: Raiffeisen  2002: Eurotel Praha  2003: Duokeram  2004: Hotel 
Panorama  2005: Eurotel  2006: Micronix  2007: Micronix  2008: 
T-Mobile  2009: Policie ČR - Praha  2010: JP Morgan  2011: JP Mor-
gan  2012: Policie ČR  2013: Lesa
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Pořadatelé úspěšná mužstva i hráče 
odměňují...

... a zvou na společenskou akci!

 supErlIGA prE GolDEN Tour 2013      
 P Tým Z V R P GV GI GR B

 1 Lesa 14 9 2 3 51 31 20 29
 2 JP Morgan 15 8 4 3 40 29 11 28
 3 Policie ČR - Praha 15 9 1 5 40 34 6 28
 4 Stones Catering 14 7 4 3 32 23 9 25
 5 Money Polo 15 8 0 7 50 49 1 24
 6 FAČR 14 7 0 7 40 38 2 21
 7 Mattoni 15 6 3 6 38 45 -7 21
 8 ČEZ 14 3 4 7 31 38 -7 13
 9 Městská policie - Praha 15 3 1 11 23 37 -14 10
 10 Telefónica 13 2 1 10 18 39 -21 7
         
 2. lIGA prE GolDEN Tour 2013 - DIVIzE A      
 P Tým Z V R P GV GI GR B

 1 Holmes Place 18 14 3 1 81 36 45 45
 2 Scorpion Elektro 18 11 3 4 81 46 35 36
 3 Pražská energetika 18 9 3 6 59 45 14 30
 4 Seznam.cz 18 8 4 6 51 48 3 28
 5 Gardenline 18 8 2 8 59 45 14 26
 6 HZS hl. m. Prahy 18 7 4 7 52 53 -1 25
 7 Teskahor 18 6 6 6 48 49 -1 24
 8 Continental 18 6 4 8 52 55 -3 22
 9 KA.MA 18 3 1 14 28 76 -48 10
 10 Regie Radio Music 18 2 2 14 31 89 -58 -1
 Týmu Regie Radio Music bylo odečteno 9 bodů za neúčast ve 3 zápasech soutěže.     
    
 2. lIGA prE GolDEN Tour 2013 - DIVIzE b  
 P Tým Z V R P GV GI GR B

 1 Kooperativa 18 16 1 1 79 22 57 49
 2 VZP ČR 18 13 2 3 62 24 38 41
 3 Mados 18 12 0 6 51 31 20 36
 4 Ekonoprint 18 10 4 4 71 51 20 34
 5 ČPP 18 6 4 8 31 38 -7 22
 6 České dráhy 18 6 2 10 33 53 -20 20
 7 T-Systems 18 6 1 11 37 57 -20 19
 8 Česká pojišťovna 18 4 5 9 46 58 -12 17
 9 Activa 18 4 3 11 35 62 -27 15
 10 Kapsch 18 1 2 15 25 74 -49 5
         
 3. lIGA prE GolDEN Tour 2013 - DIVIzE A       
 P Tým Z V R P GV GI GR B

 1 Parkhotel Popovičky 18 16 0 2 96 23 73 48
 2 Česká televize 18 14 2 2 84 30 54 44
 3 Komerční banka 18 12 3 3 68 33 35 39
 4 RWE 18 12 1 5 67 41 26 37
 5 Ministerstvo dopravy 18 7 4 7 58 46 12 25
 6 Občanská plovárna 18 8 0 10 73 78 -5 24
 7 Magistrát hl. m. Prahy 18 4 3 11 51 78 -27 15
 8 Qwerty gaming 18 2 0 16 20 92 -72 -6
 9 TV Nova 18 5 1 12 34 69 -35 -8
 10 Sportareál Na Šancích 18 3 0 15 21 82 -61 -24
Týmu Sportareál Na Šancích bylo odečteno 33 bodů za neúčast v 11 zápasech soutěže. Týmu TV Nova 
bylo odečteno 24 bodů za neúčast v 8 zápasech soutěže. Týmu Qwerty Gaming bylo odečteno 12 bodů 
za neúčast ve 4 zápasech soutěže          
  
 3. lIGA prE GolDEN Tour 2013 - DIVIzE b 
 P Tým Z V R P GV GI GR B

 1 Česká spořitelna 14 10 1 3 80 47 33 31
 2 Sportmade 14 9 3 2 71 39 32 30
 3 ŘLP 14 8 4 2 58 36 22 28
 4 Fincentrum 14 8 0 6 75 41 34 24
 5 ČD Cargo 14 7 1 6 60 58 2 22
 6 Pepe Jeans 14 5 3 6 50 51 -1 18
 7 Pražská teplárenská 14 2 1 11 27 91 -64 7
 8 Ospap 14 0 1 13 33 91 -58 1

 NEJlEpší sTřElcI 15. ročNíKu GolDEN Tour 

SUPERLIGA Šindelář Policie ČR Praha 23 gólů
2. LIGA - DIVIZE A Žalud Scorpion Elektro 23 gólů
2. LIGA - DIVIZE B Grim Kooperativa 38 gólů
3. LIGA - DIVIZE A Nosálek Česká televize 32 gólů
3. LIGA - DIVIZE B Slavík Česká spořitelna 30 gólů
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HIsTorIE

KApIToly z HIsTorIE prAŽsKéHo foTbAloVéHo sVAzu:  
o rIVAlEcH HozENýcH Do JEDNoHo pyTlE

TExT: MiloSlav Jenšík  foTo: archiv auTora

„U nás v Nuslích se nikdy nerodi-
li velký borci,“ pravil pan Šefelín 
v Poláčkově románu Muži v ofsaj-
du. Údajný výrok pronesl prvního 
máje 1930 nedlouho předtím, než 
se s oběma Habásky a panem Nače-
radcem vydal na Letnou povzbudit 
národní mužstvo v bitvě s Maďary. 
„My jsme lid druhé ligy.“ Druhé 
tvrzení přísného otce slečny Emil-
ky v uvedeném roce už vskutku 
platilo – nicméně na jaře 1925 pa-
třil Nuselský SK k zakladatelským 
klubům I. ligy a působil v ní až 
do roku 1927. A jak se brzy ukáže, 
ani s líhní velkých borců to tehdy 
ani později nebylo tak zlé…

Ono je vždycky dobré si všechno pře-
počítat. A raději hned dvakrát. Před 
několika lety podnikl jeden fotbalový 
novinář inventuru pražských klubů, 
které kdy prošly první ligou. Celkový 
počet uvedl správně, ale pozorným 
čtenářům neuniklo, že ve jmenovi-
tém výčtu jeden tým chybí. Pamět-
níci byli brzy doma: autor se zřejmě 
domníval, že Nuselský SK a SK Nus-
le, který si v nejvyšší soutěži zahrál 
v letech 1942 až 1944, patří do jedno-

ho pytle. Jednalo se však o dva různé 
kluby - a ještě k tomu o veliké místní 
rivaly!
Omyl jako hrom! Nepřehlédněme 
však několik polehčujících okolnos-
tí. Jako kdyby nestačila zavádějící 
podobnost jmen, byly tu i shodné 
klubové barvy: modrá a bílá. A aby 
toho snad ještě stále nebylo málo, 
používaly oba kluby po určitou dobu 
až na snadno přehlédnutelné detaily 
téměř shodný znak: modré mezikruží 
s bílými literami klubového názvu, 
uprostřed bílý terč a v něm modrou 
pěticípou hvězdu!

 pĚT Gólů bENfIcE 
Nuselský SK se klubal na svět už 
roku 1907, jako ustálený kroužek za-
čal působit o dva roky později. Ještě 
po dalších dvou letech c. k. místodr-
žitelství v Praze schválilo jeho stano-
vy a stal se tak řádným klubem. Roku 
1917 se NSK poprvé zúčastnil svazo-
vého mistrovství II. třídy, ale po pěti 
utkáních ze soutěže vystoupil a jeho 
výsledky byly anulovány.
Roku 1919 byl jeho záložník Karel 
Vlk členem československého týmu, 
který v Paříži vyhrál velký fotbalový 

turnaj Her spojeneckých armád - tak-
zvané Pershingovy olympiády. Roku 
1920 se modře a bíle pruhovaný tým 
znovu objevil ve II. třídě teď už žup-
ního mistrovství a hned napoprvé ob-
sadil ve své skupině druhé, v násle-
dujícím ročníku pak už první místo. 
Vybojoval si tak postup do I. třídy, 
kde na něj čekaly zápasy s oběma 
„S“, se žižkovskou Viktorkou i Unio-
nem, Vršovicemi, Čafkou, karlínskou 
Čechií, Kladnem...
Právem se kapitola o letech 1922 až 
1927 v jednom z jubilejních almana-
chů klubu jmenuje Mezi elitou naší 
kopané. Takové postavení si zaslou-
žilo pořádné hřiště. Jeho výstavba 
přišla na 200 000 Kč, na tu dobu 
veliké peníze; v neděli 23. dubna 
1922 bylo zasvěceno vítězstvím 3:2 
nad vídeňskou First Viennou. Stálo 
v místech nad nynější radnicí Prahy 4 
poblíž známé restaurace Na Palouč-
ku. K utkání o body se Slavií se tam 
sešlo na osm tisíc diváků!
V dubnu a potom v prosinci se NSK 
dvakrát vydal na Pyrenejský polo-
ostrov. Během prvního turné vyhrál 
ve Valencii  4:0, na druhé výpravě 
v Lisabonu nad Benfikou 5:2. Které-

mu z nejpřednějších světových klubů 
by dnes ty výsledky nebyly důvodem 
k dlouhotrvajícím bouřlivým osla-
vám?
Mohl takový tým chybět při ustave-
ní ligy? V ročníku 1926-27 mu v ní 
patřilo čtvrté místo za Spartou, Slavií 
a Viktorií - jenže hned v následujícím 
skončil předposlední a sestoupil. Dů-
vod náhlého propadu? Ztráta celého 
tuctu hráčů základního kádru. Dva 
z nich odešli za fotbalovým chlebíč-
kem až do USA.
V té době NSK ztratil milované hři-
ště. Začínala vleklá a ničivá hospo-
dářská krize, a tak si nový domov 
na Zelené lišce založil až po nějakém 
čase. Druhou ligu však hrál až do je-
jího zániku v roce 1934. Naposledy 
se umístil třetí za Prostějovem a SK 
Plzní, které postoupily do nejvyšší 
soutěže. Do sestupu v roce 1943 pak 
působil v elitní středočeské divizi;  
hned úvodem v ní roku 1935 skončil 
druhý za Viktorkou. 

 přIcHází čAs bĚlKy 
SK Nusle, budoucí velký místní kon-
kurent NSK, měl ještě hlubší kořeny: 
Karel Petrů se ve svých Dějinách čes-

NuslE VErsus NusElsKý
Odchovanec NSK Vladimír Kos byl 
po Seneckém dalším nuselským účast-
níkem mistrovství světa (1962 v Chile). 
Tady se představuje v dresu Sparty, ale 
bezmála celé desetiletí patřil k nejzářivěj-
ším hvězdám Ďolíčku.
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koslovenské kopané o klubu několi-
krát zmiňuje už v souvislosti s první-
mi léty dvacátého století; a to klub 
navázal na činnost staršího kroužku 
Bivoj. Dlouho se držel skromně 
v pozadí, do divize se prodral až roku 
1937. Zato tam hned napoprvé způ-
sobil malou senzaci třetím místem 
- o pět příček nad nuselskými souse-
dy, jejichž úspěchy mohl do té doby 
jen závistivě sledovat ze skromného 
ústraní!
V následujících letech vidělo hřiště 
na Bělce (v místech dnešního Kon-
gresového paláce) pokoření nejed-
noho sebevědomého favorita. Byl 
to opravdovými fotbalovými znalci 
často vyhledávaný stánek, ale až pří-
liš skromný. Když se SKN roku 1942 
probojoval do ligy a strávil v ní dva 
roky, přenesl proto působiště svých 
domácích zápasů o body do pod-
nájmů ve Vršovicích nebo na Letné. 
Slavia tehdy Nuslím vedle Rudolfa 
Vytlačila a Bedřicha Vacka půjčila 
i věhlasného ostrostřelce Vojtu Bra-
dáče, a ten za dva roky v modrobílém 
nastřílel posledních 29 ze 155 gólů, 
kterými se zapsal do Klubu ligových 
kanonýrů.

Ještě nějaký čas SKN kraloval Nus-
lím. Karta se znovu obrátila až v prv-
ní polovině padesátých let. To se 
fotbaloví fajnšmekři chodili na Ze-
lenou lišku dívat na velenadějného 
dorostence Vladimíra Kose ve středu 
útoku. V té době oba týmy prošly 
všelijak pošramocené smrští věčných 
reorganizací a zběsilého přejmeno-
vávání. Původní NSK krátce vystu-
poval pod bizarním názvem Masna 
Nuselský, později se jmenoval Slavoj 
PPM (Pražský průmysl masný) a na-
konec se ustálil jako Slavoj Praha. 
Roku 1963 ještě jednou okusil II. 
ligu, ale hned ji zase opustil - z desá-
tého místa. Vinou absurdního soutěž-
ního systému tehdy sestupovalo pět 
ze čtrnácti mužstev…
A SKN? Ten hrál nějaký čas pod 
hlavičkou továrny Jawa, pak neza-
svěceným zmizel z očí jako Spartak 
Závody 9. května (i tak se za jistých 
okolností může jmenovat fotbalový 
klub). Po ztrátě Bělky, kde se nějaký 
čas jezdila i plochá dráha, se usadil 
na Děkance, kde žije v symbióze 
s lehkými atlety. Stadionek je to moc 
pěkný. A klub se vrátil k starému 
dobrému jménu.

 DoboVé sTřípKy 
 prVNí A JEDINý 
- Plnokrevným nuselským reprezentantem se v neděli 28. září 1924 v Záhřebu 
proti týmu Jugoslávie stal Ladislav Veselský z NSK, původem z Vlašimi. Ještě 
ne dvaadvacetiletý útočník přispěl k výhře 2:0, ale další příležitost už nedo-
stal. V těch časech hrávala na pravém křídle národního mužstva opravdová esa: 
sparťan Josef Sedláček zvaný „Šmrdlus“ nebo vršovický Jan Wimmer. Roku 
1928 si na stejném postu zahrál i další Nuselan Jaroslav Srba, ale to už patřil 
žižkovské Viktorce. Další hráči, kteří přišli na velkou scénu z nuselských hřišť, 
byli do dresu s lvíčkem povoláváni až z Letné nebo z vršovického Ďolíčku.

 NusElsKý pláNIčKA 
- Jmenoval se Jindřich Hocke a byl synem jednoho ze zakladatelů NSK. Upro-
střed dvacátých let minulého století se fanouškové ze všech konců Prahy bez 
ohledu na klubové vyznání chodili do Nuslí dívat na zázračné zákroky, kterými 
si vysloužil nadmíru lichotivou přezdívku z titulku. Na zájezdech za Pyreneje 
oslnil i zmlsané španělské a portugalské fotbalové žurnalisty. A že si ani jednou 
nezachytal za národní mužstvo? Jaký div v době, kdy se to nepoštěstilo ani jeho 
skvělému vrstevníkovi s mnohem delší prvoligovou „životností“, žižkovskému 
Václavu Bendovi? Skutečný Plánička prostě do reprezentační branky někoho 
pustil, jen když nebyl zcela fit. A tak si jen sem tam škrtli i takoví borci mezi 
tyčemi, jako byl sparťan s vršovickými kořeny František Hochman nebo slávi-
stický muž číslo dvě Josef Sloup-Štaplík…

 JADrANsKá fINTA 
- Zlanaření hráče SK Nuslí Karla Seneckého pro Spartu, to byl věru zapek-
litý případ! Když vyjednavači rudých vstoupili do jednání s Bělkou, zjistili, 
že je předešla věčná červenobílá konkurence a že už je málem ruka v rukávě! 
Co teď? Mezi oběma „S“ platila dohoda, že si vzájemně nebudou přetahovat 
vyhlédnuté hráče. Sparťanští vyjednavači na to ale šli od lesa. Nadarmo klub 
už z časů habsburské monarchie nespojovaly přátelské svazky s chorvatským 
Hajdukem Split.  Teprve sedmnáctiletý, ale už obávaný nuselský kanonýr zčis-
tajasna zatoužil přesvědčit se na vlastní oči, zda nejkrásnější hvězdy opravdu 
hoří ve Splitu nad mořem. Když pak začal rozdávat góly v jugoslávské lize, 
zklamaní slávisté obrátili svou pozornost jinam. Pár měsíců poté se však Karel 
znovu objevil v Praze, jako kdyby se nechumelilo, oblékl rudý dres a v průběhu 
dalších osmnácti let v něm v bezmála sedmi stovkách zápasů nastřílel 97 gólů. 
A to většinu toho času strávil na pravém okraji obrany! Hrál také v národním 
mužstvu a roku 1947 málem i ve výběru Evropy! 

 TřETí VzADu 
- V sezoně 1938-39 hrály ve středočeské divizi dokonce tři nuselské kluby. SKN 
ukončil třetí, NSK pátý - a poslední místo patřilo Viktorii Nusle, která byla 
doma na Kavčích horách. Pozdější smršť ji proměnila v Dynamo Pankrác.

 oKlIKou přEs NuslE 
- Mezi mnoha hráči, kteří oblékali dresy obou nuselských SK, patří nespor-
ně nejčestnější pozice pozdějšímu reprezentantovi, reprezentačnímu trenérovi, 
místopředsedovi UEFA a nakonec i muži, který stál v čele našeho fotbalu, Vác-
lavu Jírovi. Vršovický rodák začínal jako desetiletý žáček v tamním Unionu, 
ale už v šestnácti přešel na Zelenou lišku - a v devatenácti odtamtud na Bělku, 
kde debutoval v lize. Roku 1945 (v srpnu oslavil čtyřiadvacátiny) se dočkal 
fotbalového návratu do rodné čtvrti. Celé desetiletí pak byl centrhalvem a téměř 
po celý ten čas také kapitánem Klokanů. 

Po slavném vítězství nad Paříží 6:1 
na jaře roku 1947 zvěčnil karikaturista 
Mladé fronty Karla Seneckého v dresu 
Prahy.

Ještě jednou Jíra, tentokrát v ligovém 
souboji s košickým Karolem Dobaiem 
na podzim 1950

Václav Jíra v dresu národního mužstva 
31. srpna 1947 před letenským zápasem
s Poláky (6:3)

Ferdinand Plánický vyrostl v SKN, ale 
ligové góly střílel až (a pouze) ve službách 
Bohemians. Ve 159 zápasech v letech 1940 
až 1950 jich dal rovnou stovku!
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JAK ŽIJE

Bývalá opora Dukly dnes dělá skauta.

Za reprezentaci odehrál bezmála še-
desát zápasů, dlouhá léta v ní dokon-
ce nosil kapitánskou pásku. V první 
řadě byl však JAN FIALA symbo-
lem Dukly. Žlutý dres nosil dvanáct 
sezon a s pomocí výjimečných spolu-
hráčů z ní udělal kolos, který na pře-
lomu sedmdesátých a osmdesátých 
let vyhrával tituly a úspěšně válčil 
i v Evropě. Dočkal se dokonce uni-
kátní pocty - ve Francii po něm po-
jmenovali park.

Při vzpomínkách na působení v Dukle 
hledá Fiala „nej“ moment těžko. Přece 
jen tu slavil tři tituly, stal se hráčem 
roku, dostal se do nároďáku. Přesto se 
mu vybaví zejména první titul z roku 
1977. „Byl jsem mladý kluk, kolem 
mě samé hvězdy typu Nehody, Samka, 
Štambachra a podobně. Ale těch vzpo-
mínek je pochopitelně víc,“ připomíná 
mimo jiné úspěšná tažení pohárovou 
Evropou. „Dodnes si vybavuji zápasy 
se Stuttgartem. Byli jsme, dá se říct, 
vyřazení, venku jsme prohráli jedna 
čtyři. Ale doma jsme v obrovském 
mrazu zvítězili čtyři nula. S Duklou 
jsme hráli Pohár mistrů, PVP, Pohár 
UEFA, prostě všechno, co šlo,“ do-
dává.

 AlErGIE NA proTĚŽoVáNí 
Kariéru Jana Fialy pochopitelně 
ovlivnil fakt, který komplikoval život 
všem jeho vrstevníkům – za minulého 
režimu nemohl přestoupit do ciziny. 
Respektive mohl, ale až v jedenatřice-
ti letech. To ho však netrápilo, v rozje-
té Dukle mu bylo dobře. Ani na chví-
li neuvažoval o tom, že by šel třeba 
do Sparty. „Když jsem byl mladý, tak 
z její strany údajně nějaký zájem 
byl. Ale když si mě vybrali Masopust 
s Kockem do Dukly, tak bylo rozhod-
nuto. Neměl jsem důvod odcházet, 
v Dukle byly skvělé podmínky, lidé, 
spoluhráči.“
Jedna z mála věcí, která Fialu spoleh-
livě vytočí, je tvrzení, že klub jeho 
srdce byl tehdejším režimem protě-
žovaný. „To mě pokaždé nadzvedne, 
na to jsem alergický. Samozřejmě, byl 
to armádní klub, takže si stahoval hrá-
če, které chtěl. Ale tím hráčům vlastně 
pomáhal. Zatímco normálně by šli 
na vojnu a mohli zapadnout, tady měli 
možnost hrát fotbal,“ vysvětluje.
Do silných sedmdesátých a osmdesá-
tých let dokázal Fiala vměstnat i dvě 
účasti na vrcholných reprezentačních 
akcích - ME 1980 v Itálii a „svěťák“ 
o dva roky později. „Na Evropě jsem 

nehrál, ale bronzovou medaili doma 
samozřejmě mám. Po mistrovství svě-
ta ve Španělsku se sice psalo o tom, že 
jsme vyhořeli, ale to si nemyslím. Jen 
dostat se na takovou akci byl obrovský 
úspěch. Navíc jsme tam jeli jako velcí 
outsideři,“ vzkazuje.
Mimořádné výkony v obraně Dukly 
i nároďáku vynesly Janu Fialovi nej-
významnější ocenění, jaké může fot-
balista v Česku dostat - v roce 1982 
se stal hráčem roku. „Strašně moc 
jsem si toho vážil. Ale zase musím 
připomenout, že to byla zásluha vyni-
kajících spoluhráčů z Dukly. Bez nich 
bych tuhle cenu v životě nedostal.“
Po roce 1987 už Fiala splňoval kritéria 
přestupu do zahraničí. Vybral si Fran-
cii, kde postupně vystřídal Le Havre, 
Bourges a St. Amand-Montrond. „Po-
řád jsem si myslel, že půjdu do Ně-
mecka, ale nakonec jsem skončil v Le 
Havre. Bylo to vlastně díky Láďovi 
Vízkovi, který už tam tou dobou pů-
sobil. Doporučil mě, přijeli na Duklu 
s prezidentem klubu a upeklo se to tak 
rychle, že ještě večer jsem podepsal 
smlouvu,“ usmívá se.
Ve Francii se dokonce dočkal unikátní 
pocty. V městečku St. Amand-Mon-
trond, které hrálo soutěž na úrovni 

české divize a kam přestoupil ke kon-
ci kariéry, po něm pojmenovali park! 
„Údajně je to tak. Ale nikdy jsem se 
tam nedostal, což mě strašně mrzí. 
Snad to někdy napravím, chtěl bych 
se tam podívat s rodinou svého syna, 
který tam tehdy vyrůstal,“ plánuje.

 úTočNíK bossy NEmusí 
Když se Fiala vracel z francouzské 
mise, Dukla ještě figurovala na prvo-
ligové scéně. Jenže pak nastal rychlý 
sešup - armáda přestala klub dotovat 
a ten se musel najednou začít starat 
sám o sebe. Nedávná hvězda tak moh-
la jen bezmocně sledovat nezadrži-
telný rozklad. „Když spadli do druhé 
ligy, nebyl to dobrý pocit. Přesný opak 
toho, co prožívám teď, když pod tre-
nérem Kozlem hrají skvělý fotbal,“ 
tvrdí. „Překvapují mě každým zápa-
sem. Na prstech jedné ruky bych mohl 
spočítat, kolikrát hráli špatně.“
S Duklou spojil i svůj pofotbalový 
život. Udělal si trenérskou licenci 
a jako asistent kouče se posadil právě 
na lavičku týmu svého srdce. Když se 
pak klub přesunul do Příbrami, násle-
doval ho i Fiala. „Začal jsem trénovat 
s Karlem Jarolímem a dodělal jsem si 
nejvyšší licenci. Ale já vlastně po tré-

říKá JAN fIAlA K pocTĚ, KTErou mu přIprAVIlI VE frANcII

TExT: šTěpán šiMůnek  foTo: ondřeJ hanuš

sVůJ pArK JsEm JEšTĚ NEVIDĚl
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Jan Fiala má ve Francii svůj park.

Radost Fialovi dělá současný tým 
z Julisky.

Po skončení kariéry se dal na trénování 
i podnikání.

nování nikdy netoužil. Nebyl jsem typ 
na hlavního kouče,“ vysvětluje.
Během let pak v pozici asistenta vystří-
dal Plzeň, Teplice, Jablonec, Xaverov 
a kruh uzavřel návratem na Duklu, kde 
působil ještě před pár lety. Poté se po-
sunul na místo skauta. „Ale to je možná 
silné slovo, byl jsem spíš takový pozo-
rovatel mladých nadějných fotbalistů,“ 
upřesňuje.
To všechno však nebyly jeho „hlavní“ 
profese. Peníze z Francie investoval 

do stavby nemovitostí na Praze 6, které 
ho v podstatě živí dodnes. „Díky tomu 
nejsem odkázaný na to, abych něco tré-
noval, což je stejně dost nejisté povolá-
ní,“ naznačuje, že příliš nemá v lásce 
fotbalové bossy. „Pokud trenér dosta-
ne pravomoci, tak je to v pořádku. Ale 

když mu do toho mluví další lidi, kteří 
k tomu nemají kompetence, je to špat-
ně,“ myslí si. Na Dukle se však něco 
podobného neděje. „Trenér Kozel má 
volnou ruku a všechno si dělá podle 
sebe. Tam to klape bezvadně.  I díky 
tomu, že dostal čas na práci.“

Na Janu Fialovi je vidět, že se dodnes 
udržuje v dobré kondici. „Sice už  
to není, co to bývalo, jsem po ope-
raci kyčle. Ale když to jde, chodím  
hrát za internacionály. Tam mě  
mimochodem Štěpán Philipp po-
sunul na hrot, byl to první trenér,  
který ve mně objevil útočnické 
schopnosti,“ směje se. „Navíc každé  
úterý chodíme kopat na umělku, hra-
ju tenis, takže pohybu mám dost,“  
uzavírá.

.............. Kvalifikační počty 10   Záchranář Straka 14   Vokoun rekordmanem 30

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS  |  46. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ VE ČTVRTEK  4.4.2013  |  15 Kč  |  7/2013

.............. Kvalifikační počty

 DAVID LAFATA                           
                      

Vokoun rekordmanem 

                           
                    

                           
                    

                           
                    

  Prostřílí se do Chelsea?  

Kanonýr 

  Exsparťan září!   
Wilfried 

Bony

knihu nechystá

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS  |  46. ROČNÍK  
46. ROČNÍK  
46. ROČNÍK |  VYCHÁZÍ VE ČTVRTEK  4.4.2013  |  15 Kč  |  7/2013

ČTVRTEK 

Prostřílí se do Chelsea?  

Kanonýr Kanonýr 

Prostřílí se do Chelsea?
  Exsparťan září!   

  Prostřílí se do Chelsea?

Kanonýr Kanonýr 

Prostřílí se do Chelsea?
  Exsparťan září!   
  Exsparťan září!   

Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried Wilfried 
BonyBony

knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá
knihu nechystá

 JIŘÍ 
 ŠTAJNER 

Extraliga
  Zlín vs. Třinec: nájezdová loterie 

  Slavia vs. Plzeň: veteráni se 

nevzdávají    Jediná jistota: fi nále 

bude česko – moravské

„Gólu s Plzní si cením víc než proti 

Chelsea, protože byl nakonec

vítězný. A o radost z něj jsem

se mohl hned podělit s kotlem 

sparťanských fanoušků, “

přiznává nejlepší ligový střelec.

.............. Rozhovor s D. D. 16   Lampard story 22   NHL: Dvořák si užívá 30

FOTBALOVÝ A HOKEJOVÝ ČASOPIS  |  46. ROČNÍK  |  VYCHÁZÍ VE ČTVRTEK  18.4.2013  |  15 Kč  |  8/2013

.............. 

 MARCEL GECOV                                                 

  rekordní miliony  
  rekordní miliony    Začíná splácet  

 MATĚJ 
 VYDRA 

Extraliga
  Finálová válka: Zlín vs. Plzeň

  Klubové ikony čekají na 

premiérový titul    Strakův druhý 

pokus, Čajánkův čtvrtý!

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

derby na Letné prohrát!

Škoda velké šance Rudy

Skácela, “ říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

s pražskou Spartou.

ČTVRTEK 

NHL: Dvořák si užívá 

                                               

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

                                               

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

Střílí
z první!

  rekordní miliony  
  rekordní miliony      Začíná splácet 

StřílíStřílí
z první!z první!

Javier 
Pastore
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 ROMAN HUBNÍK                                                 

  Dortmundu (skoro) miliardu!  
Dortmundu (skoro) miliardu!  „Zrádce“ vydělal  

 MAREK 
 MATĚJOVSKÝ 

Český hokej
  Straka pozlatil hnízdo

  Extraligisté ovládli baráž    MS: krutý 

nebo medailový severní vítr?

ČTVRTEK 

                                                                                              

Nejsem
alibista!

  
  „Zrádce“ vydělal    „Zrádce“ vydělal    „Zrádce“ vydělal  

NejsemNejsem
Mario
Götze

„Před dvěma lety bylo 
mnohem těžší vrátit se 
hned zpátky do bundesligy, “ 
zdůrazňuje český stoper
nyní už opět prvoligové 
Herthy Berlín.

............... Šilhavý finišuje 10   Lišák Ferguson 22   NHL jde do play off 30............... Šilhavý finišuje

Fotbal je o gólech, GÓL je o fotbale!

Právě vychází
nejstarší český 

sPortovní časoPis!

GÓL jen za 15 korun!

iNzerce

Pražský fotbalový svaz také najdete na  :

www.facebook.com/fotbalpraha



Dlouho tady bylo v kategorii U19 
prázdno. Pak přišel fotbalem po-
hlcený Čechoital ROBERTO DE 
BLASIO a rozjel projekt, kte-
rý bere dech. Během července se 
do Prahy už potřetí sjedou týmy ze 
střední a východní Evropy, přidají 
se k nim Izraelci a Mexičané a změ-
ří síly v turnaji pod názvem Gene-
rali CEE Cup, jehož jsou Pražský 
fotbalový svaz a Speciál partnerem.

 Představte ve stručnosti projekt 
Cee Cup...
Generali CEE Cup, jak se celým ná-
zvem naše akce jmenuje, je  jistou 
formou spojením tří prvků. Začnu 
u názvu. CEE je zkratkou pro Central 
and Eastern Europe, tedy střední a vý-
chodní Evropu. Tento region je pro 
nás velmi důležitý a náš turnaj se sna-
ží o rozvoj podobných aktivit v této 

oblasti. Zároveň jsme pro letošní 
ročník získali silného titulárního part-
nera, který nám umožní kvalitu tur-
naje posunout na ještě vyšší úroveň. 
Dalším prvkem je vlastní kategorie 
U19. Je to poslední stupeň před tím, 
než hráči vstoupí do A družstev svých 
týmů, a my se snažíme tyto budoucí 
hvězdy představit v Praze a třeba ob-
jevit zatím nepoznané výrazné talenty. 
Posledním důležitým prvkem je po-
moc těm méně šťastným. Od počát-
ku turnaje spolupracujeme s dětským 
fondem UNICEF a podporujeme jeho 
projekt Schools for Africa, což posu-
nuje celou akci zase o kousek dál, a to 
nejen v očích veřejnosti.
 Existuje ještě nějaký důvod, proč 

jste se zaměřili zrovna na kategorii 
U19?
Jak jsem již zmínil na začátku,  tato 
kategorie může být v kariéře hráčů 

zlomová. A týmy v tomto regionu 
dosud neměly možnost mezinárodní 
konfrontace na takové úrovni. Snaží-
me se proto vytvořit špičkový turnaj 
po vzoru prestižního italského turnaje 
Viareggio, kterého se účastnily i čes-
ké týmy. Chceme v Praze představit 
potenciální hvězdy velkého fotbalu, 
budoucí reprezentanty a třeba i najít 
nového Messiho, i když se to může 
zdát být troufalé.
 Letos plánujete už třetí ročník. 

Splnily předchozí dva alespoň zá-
kladní očekávání?
Naprosto. Turnaj s každým ročníkem 
roste a my dospíváme s ním.  Je to 
vždy hodně práce, ale když pak sle-
dujete finále, emoce a nadšené diváky, 
určitě to stojí za to. Kromě spoluprá-
ce s FAČR jsme navázali spolupráci 
také s FIFA, což opět dodává turnaji 
na prestiži. Finále prvního ročníku 

turnaje navštívil bývalý brankář, re-
prezentant Československa a záro-
veň syn brankáře národního mužstva 
Československa, které se stalo mis-
trem Evropy v roce 1976, Alexander 
Vencel, který v současnosti působí 
v orgánech FIFA. Co se týče minulého 
ročníku, povedlo se nám navázat spo-
lupráci s televizní stanicí Eurosport 
a díky tomu bylo finále CEE Cup 
2012 vysíláno živě ve více než 50 ze-
mích světa. V plánu je to i pro letošní 
ročník a jsme za to moc rádi.
 V čem bude letošek nový, speciální?

Mohu zmínit dvě novinky. Tento rok 
budeme mít poprvé také mezinárodní 
rozhodčí, což je další krok ke zlepšení 
úrovně a reputace celého turnaje. Do-
posud zde byli jen domácí rozhodčí, 
ale jelikož se jedná o turnaj opravdu 
mezinárodní, i toto bylo nutné změnit. 
Druhou zajímavostí je trofej pro vítě-

mláDEŽ

TřETí ročNíK TurNAJE KATEGorIE u19 uKáŽE opĚT mEzINároDNí 
KoNKurENcI A pomůŽE foNDu uNIcEf

TExT: lukáš vrkoč  foTo: archiv cee cup Roberto de Blasio, šéf CEE Cupu
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ze. Model byl vytvořen uznávaným 
italským sochařem Christianem Lore-
ttim tak, aby korespondoval s novým 
logem a celkovým designem turnaje. 
Za sebe mohu říci, že se trofej oprav-
du povedla. Připravujeme ještě mnoho 
dalších překvapení, na které se může 
veřejnost těšit, ale ty takhle předem 
neprozradím.
 Prozraďte, na koho se mohou letos 

fanoušci těšit...
Co se týče domácích týmů, poprvé 
na turnaji můžeme vidět derby praž-
ských S. Turnaje se zúčastní jak Spar-
ta, tak Slavia, a to je podle mě slušná 
pozvánka. Dále je to dvojnásobný 
vítěz Mladá Boleslav, slovenský Slo-
van Bratislava, přední maďarské týmy 
a další. Za zmínku stojí, že tento rok 
rozšiřujeme koncept turnaje a snaží-
me se také o konfrontaci evropských 
a mimoevropských týmů. Letos bu-

deme hostit izraelský klub Maccabi 
Haifa a mexický Cruz Azul. Dále se 
můžou fanoušci těšit na doprovodný 
turnaj v den finálového zápasu.
 Se kterým ze zahraničních klubů 

je nejlepší domluva?
To je opravdu těžká otázka. Jednáme 
s profesionály na vysoké úrovni, takže 
spolupráce je vždy skvělá, ale mohu 
říci, že například s pražskými kluby 
máme velmi přátelské vztahy.
 A slabší komunikace se objevuje?

Kdepak, jak jsem řekl, jednáme 
s týmy na úrovni.
 Co všechno účastníkům poskytu-

jete? Liší se péče o domácí a zahra-
niční týmy?
Snažíme se poskytnout co nejlepší 
služby, takže samozřejmě zajišťuje-
me ubytování, různé transporty, jídlo 
a pitný režim. Za zmínku stojí recepce 
na ambasádách pro zahraniční týmy. 

Je to pro ně vždy zajímavá zkušenost 
a možnost setkat se s ambasadory 
svých zemí v Praze. Domácí týmy 
jsou z Prahy nebo blízkého okolí, tak-
že servis se samozřejmě liší.
 Zajišťujete cizincům i vedlejší 

program?
Vždy případně ryze na individuální 
přání.
 Co chystáte pro diváky? Opět An-

tonína Panenku či Olgu Lounovou 
jako speciální hosty jako loni?
Nechceme zatím prozrazovat podrob-
nosti, ale letošní ročník bude pro divá-
ky skutečnou podívanou. Mezi hosty 
budou opět známé osobnosti fotbalo-
vé historie i současnosti a podpořit nás 
přijdou také další osobnosti veřejného 
života.
 Řekněte také něco o sobě. Jak vy 

jste se vlastně dostal k fotbalu?
Jak jistě víte, pocházím z Itálie a celá 

rodina hrála fotbal odmalička, takže 
fotbal mám opravdu v krvi. My Ita-
lové si na fotbal potrpíme, a i přesto, 
že už nejsem ve věku, kdy bych hrál 
na vysoké úrovni, chtěl jsem fotbalu 
zůstat věrný a předat něco nadějným 
mladým hráčům. Sám jsem prošel 
akademií italské Foggie a mám před-
stavu, jaká je to dřina dostat se do svě-
ta velkého fotbalu.
 Chystáte s vaší společností i další 

fotbalové aktivity?
CEE Cup je tou hlavní. Snažíme se 
vytvořit špičkový a mezinárodně 
uznávaný turnaj, ale určitě se do bu-
doucna nebráním jakýmkoli dalším 
projektům...
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INZERCE

Akci ozvláštňuje i přítomnost  
zahraničních týmů.

Zápasy kategorie U19 mají pořádný 
náboj.

Obhájci prvenství z Mladé Boleslavi  
se v loňském finále utkali se Spartou.

Pořadatelé dbají i na doprovodný 
program, loni vystoupila mj. Olga 
Lounová.



mláDEŽ

TAlENT fIlIp mAšAT z ArITmy prAHA

TExT: lukáš vrkoč  foTo: archiv F. MašaTa
Se spoluhráči z Aritmy  
(druhý zprava nahoře)

S fotbalem začal pozdě, přesto je 
kapitánem starších žáků Aritmy. 
Čtrnáctiletý FILIP MAŠAT obdi-
vuje Carlese Puyola, konkrétní fot-
balové cíle si nedává, jen by byl rád 
v životě šťastný.

 Fotbalové začátky:
S fotbalem jsem začal poměrně pozdě, 
až v jedenácti letech v kategorii mlad-
ších žáků. Během první půlsezony 
jsem si zahrál dohromady maximálně 
20 minut. Na jaře se však najednou 
vše změnilo. Jednou jsem nastoupil 
v základní sestavě a od té doby jsem 
se z ní nehnul.

 Důležité kroky v kariéře:
Jako důležité okamžiky ve své karié-
ře beru to, že jsem byl ihned po první 
sezoně zvolen kapitánem, a v tu chví-
li jsem začal makat ještě víc, protože 
jsem se snažil být vzorem. Myslím si, 
že přesně to mi i teď vynahrazuje tech-
nické nedostatky. Jako jeden z důleži-
tých okamžiků beru i příchod našeho 
současného trenéra, který mě podpoří, 
když udělám nějakou chybu, a žene 
mě dopředu.

 Nejoblíbenější trenér:
Arséne Wenger a samozřejmě náš tre-
nér pan Šiška.

 Fotbalový vzor:
Carles Puyol z Barcelony.

 Oblíbený hráč v ČR:
Sparťan David Lafata.

 Oblíbený klub:
Mám dva. FC Barcelonu a Arsenal.

 Poslední výsledek A-týmu Aritmy 
v sezoně:
4:2 vyhráli v Tachově. 
(v době tvorby článku správně - pozn. 
aut.)

 Nejlepší spoluhráč v týmu:
Dominik Vyleta.

 Sportovní cíl:
Nemám.

 ... a kdyby to nevyšlo ve fotbalu - 
čím chce být:
Jak jsem řekl, osobně nemám žádné 
cíle, prostě chci, abych byl šťastný. 
Myslím si, že cíle způsobují v životě 
pouze zklamání, protože když to ne-
vyjde, jsme v depresích, a když ano, 
tak jsme od toho většinou očekávali 
ještě víc.

 Mimofotbalové zájmy:
PC a přátelé.

 Nejlepší relax a odpočinek:
Když si sednu, popřípadě lehnu k te-
levizi a zrovna dávají Ligu mistrů či 
nějaký jiný zajímavý zápas.

 Prospěch ve škole:
V pololetí jsem měl samé jedničky 
a teď mi vycházejí tři dvojky.

 Počet přátel na facebooku:
324.

 Typ holky, který se mu líbí:
Zrovna že bych měl nějaký konkrét-
ní typ, to se říct nedá, ale samozřejmě 
musí být alespoň trochu pěkná a v hlavě 
by mohla taky něco mít. (směje se)

cHcI býT šŤAsTNý!

Filip Mašat obdivuje Carlese Puyola.
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NABÍDKA PRO PFS 12011

Bulharsko – Primorsko

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

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

Vážení přátelé,

jedním ze základních cílů Pražského 

fotbalového svazu je rozvoj a podpora 

mládežnického fotbalu. Jsme rádi, že se 

k této podpoře můžeme připojit, a proto 

se cestovní kancelář ALEXANDRIA 

stala hrdým partnerem nového projektu 

Neberte nám naši hru. 

Další informace k této nabídce získáte v našich pobočkách

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

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

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

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

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

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

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

  5 %  na zájezdy z Last minute nabídky 
CK Alexandria 

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

AX_INZ_PFS_2013.indd   1 17.1.2013   7:08:08



 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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 PŘENOsNÉ brANKy 
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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 
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prakticky žádnou údržbu.
Novinkou v oblasti přenosných bra-
nek jsou nafukovací branky, které 
jsou snadno přenosné i na tréninkové 
hřiště (soustředění) a jsou maximálně 
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herních prostorů, malých hřišť a zón 
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 trÉNINKOvÉ tyČE 
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s hrotem jsou obvykle dlouhé 1,6 m 
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hmoty. Překážky mají různé rozměry 
(nízké, střední, vysoké), pro různé 
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mláDEŽ
ANEb co sE DĚJE mEzI mlADýmI 
(A NADĚJNýmI) foTbAlIsTy

TExT: lukáš vrkoč  foTo: archiv

pEl-mEl  All sTArs cup 2013: páTé poKrAčoVáNí 

To by bylo, aby pořadatelé prestižního žákovského turnaje (kategorie U15) 
ALL STARS CUP nepřipravili pořádnou bombu! Pátého ročníku akce, kte-
rá se koná 14. až 16. června a jejíž vyvrcholení opět přivítá SynotTip Are-
na, se zúčastní nejpopulárnější mexický tým Chivas Guadalajara. Možnost 
postavit se mužstvu, z jehož líhně se do velkého fotbalu dostali mj. Carlos 
Vela nebo Javier Hernandez, budou mít samozřejmě i nejlepší české celky.
Turnaj jistě okoření také účast žáků Olympique Marseille, Valencie CF, 
Panathinaikosu Atény nebo úřadujících šampionů ze Sportingu Lisabon. 
Pro diváky bude připraveno zpestření v podobě charitativního utkání fot-
balových a hereckých osobností All Stars Team vs. Real Top Praha. Záštitu 
nad ALL STARS CUPEM 2013 převzal starosta Městské části Praha 10  
Ing. Milan Richter a Fotbalová asociace České republiky. Podrobné infor-
mace o turnaji najdete na stránkách www.allstarscup.cz.

 roDIčE, NEbErTE Nám NAšI Hru! 

Pražský fotbalový svaz registruje v oficiálních strukturách tisíce nadějných 
fotbalistů a fotbalistek, ke kterým se každý rok přidávají další. Fotbal je 
pro většinu dětí prvním sportem, se kterým se ve svém životě setkají. Ať se 
pak rozhodnou pro jiné odvětví nebo se vydají zcela jinou cestou, základní 
principy získané na počátku je formují během celého života. Ne vždy však 
fotbal přináší dětem pouze radost. Přestože sport ze své podstaty vyzdvihu-
je myšlenky fair play, podporuje týmového ducha a pomáhá dětem s prvot-
ní integrací i socializací, setkáváme se často na utkáních těch nejmenších 
se zarážejícími jevy, které berou dětem chuť do hry a sportu jako takového.
Snahou o dosažení okamžitých výsledků, přehnaným důrazem na výkony 
jednotlivců a potlačením myšlenky fair play se u dětí postupně vytrácí úcta 
ke spoluhráčům, soupeřům i rozhodčím. Zároveň mizí i to základní, s čím 
mladí hráči přicházejí na první trénink – touha zahrát si fotbal, najít v ko-
lektivu kamarády a v neposlední řadě si vysloužit pochvalu od trenérů či 
rodičů. Právě rodiče jsou ale přitom často těmi, kteří, mnohdy nevědomky, 
stojí na pomyslném žebříčku negativních emocí na samém vrcholu. Inicia-
tiva „Neberte nám naši hru“ nemá za cíl celkově změnit prostředí na praž-
ských turnajích, má však ukázat možnou cestu a především pak rozpoutat 
debatu na toto téma. Sledujte proto kampaň se zkratkou NNNH a poučte se!

Lákadlem ALL STARS CUPU je účast 
zahraničních klubů.



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

Váš dodavatel tepla pro Prahu
 a partner Pražského fotbalového svazu

Koho nehřeje fotbal, 
 toho zahřejeme my



Trávu mají na Slovanu teprve 10 let.

Jejich výhodou je, že v okolí areá-
lu stojí desetitisícové sídliště. Šé-
fové TJ SLOVANU BOHNICE se 
tak mohou spolehnout na fakt, že 
na nábor vždy dorazí dostatek ca-
partů. Pak už ale přicházejí na řadu 
negativa. Například to, že jako čle-
nové jednoty mají omezený přísun 
dotací, nebo fakt, že poloha hřiště 
přináší problémy se zavlažováním. 
Na Slovanu si s tím však hlavu ne-
lámou a spoléhají nejen na kvalitní 
práci s mládeží, ale i na „něco mezi 
nebem a zemí“.

První pokusy o založení fotbalového 
klubu v Bohnicích se datují do roku 
1919. Tehdy byl na severu Prahy za-
ložen tzv. kroužek začátečníků z řad 
studentů a učňů a jeho název byl Disk. 
O rok později pak vznikl na stejném 

místě S.K. Praha Bohnice, který byl 
hned od začátku silný a početný, dis-
ponoval hned čtyřmi mužstvy. V násle-
dujících letech nedaleko psychiatrické 
léčebny vznikaly a zanikaly další klu-
by (Dělnický SK, později Rudá Hvěz-
da Bohnice, Bohnický S.K.).
Posledně jmenovaný oddíl pak činov-
níci v roce 1935 přejmenovali na Če-
choslovan Praha VIII. Ten s drobnými 
problémy způsobenými válkou fungo-
val až do roku 1948 a první den roku 
1949 pak přešel do tamní zaštiťující 
Tělovýchovné jednoty - TJ Slovan 
Bohnice. Po útlumu na začátku pade-
sátých let se klub znovu nastartoval, 
nechal vybudovat novou zděnou bu-
dovu se šatnami a malou klubovnou. 
Prvnímu týmu se podařilo v roce 1961 
postoupit do I. A třídy, což byla nejvyš-
ší soutěž, která se tu do té doby hrála.

 

 zE DNE NA DEN bEz DomoVA 
S blížícím se rokem 1970 se ale 
v Bohnicích začalo s prvními pracemi 
na stavbě nového sídliště a funkcioná-
ři Slovanu se dozvěděli, že výstavba 
se vážně dotkne veškerého sportovní-
ho zařízení TJ. V roce 1972 bylo hřiště 
včetně nedávno postavené správní bu-
dovy skutečně zabráno. Z bohnických 
se tak doslova přes noc stali bezdo-
movci, protože žádné náhradní pro-
story nedostali.
Slovanu reálně hrozil zánik. Členové 
výboru rezignovali, činnost přerušily 
i mládežnické výběry, zůstal pouze 
první tým. Teprve v roce 1975 klub 
konečně dostal nový areál, kde sídlí 
dodnes. Tehdy byste však Pod Čimic-
kým hájem našli jen jedno škvárové, 
respektive pískové hřiště a 5 přenos-
ných buněk, které sloužily jako šatny.
Znovuzrozený Slovan začal opět in-
tenzivně pracovat s mládeží a první-
mu mužstvu se povedlo po šestnácti 
letech znovu postoupit do I. A třídy, 
která je podle slov dnešních bohnic-
kých představitelů klubu pro Slovan 
ideální soutěží. Dnes má klub okolo 
sto dvaceti hráčů a dlouhodobě se za-
měřuje převážně na práci s mládeží, 
která tvoří většinu členské základny. 
„Vzhledem k okolním sídlištím, ve kte-

rých žije dohromady okolo sedmdesáti 
tisíc lidí, nemáme problém s naplně-
ním mládežnických výběrů. Máme do-
konce i tři oddíly mužů,“ vypočítává 
současný předseda Slovanu Oldřich 
Pastyřík.

 z DĚTí sE sTAlI bAfuňářI 
Na Slovanu mají jako ostatní kluby, 
které spadají pod TJ, trable s penězi. 
„Tělovýchovná jednota Slovan Boh-
nice momentálně sdružuje dvanáct 
sportovních oddílů. Volejbal, basket-
bal, házená, ping-pong, šachy, karate, 
je toho dost. Dohromady má asi šest 
set padesát členů. Bohužel tak jako 
všechny organizace jednoty máme 
problém s financováním,“ připomíná 
Pastyřík.
Na severu Prahy tak spoléhají na ter-
míny, které sice mohou znít jako klišé, 
bez nichž by se tu ale fotbal dost mož-
ná už nehrál, tedy familiární přístup, 
věrnost a srdce. „Všechno děláme 
svépomocí, což je možná trochu vidět. 
Ale o to vřelejší vztah tady ke vše-
mu máme,“ upozorňuje předseda. 
„Vždycky když se doma něco nehodí, 
tak to jde na Slovan. Televize, pa-
lubky,“ doplňuje ho sekretář Roman 
Čuba.
Přístupem Slovan = rodina jsou na-

 TJ sloVAN boHNIcE 

Rok založení: 1920  Vývoj názvu klubu: S.K. Praha Bohnice, Dělnický SK, 
Rudá Hvězda Bohnice, Bohnický S.K, Čechoslovan Praha VIII, TJ Slovan 
Bohnice  Úspěchy: několikanásobná účast v I. A třídě  Současnost: I. B 
třída, skupina A  Počet týmů: tři týmy mužů („A“ – I. B třída, skupina A, „B“ 
– II. třída, skupina B, „C“ – III. třída, skupina A), starší dorost, mladší dorost, 
mladší žáci „A“ a „B“, starší přípravka „A“ a „B“, mladší přípravka „A“ a „B“

Klub

V boHNIcícH sázEJí NEJEN NA počETNou záKlADNu 
A fAmIlIárNí ATmosféru

sloVAN mEzI NEbEm A zEmí

TExT: šTěpán šiMůnek  foTo: ondřeJ hanuš

KVĚTEN 201322



sáklí nejen činovníci, ale v podstatě 
každý, kdo kdy bohnický černo-bílý 
dres navlékl (to může potvrdit i autor 
tohoto článku, který tu prošel příprav-
kou a mladšími žáky). Hráči mu tak 
zůstali věrní a logickou posloupností 
se z nich postupem let stali trenéři, po-
tažmo bafuňáři.
Nadšení se tak předává z generace 
na generaci. „Když to řeknu ošklivě, 
tak tady nemáme žádnou náplavu. 
Když přišel kluk z venku, tak se nikdy 
nechytil. Ne že bychom ho vyštípa-
li, ale asi tu máme něco mezi nebem 
a zemí, co těm ostatním nesedí. My 
jsme si tu svými pány, sami pro sebe. 
Na tréninku je pořád slyšet smích, dě-
tem se věnujeme zodpovědně a nese to 
ovoce,“ popisuje Pastyřík, který při-
dává další příklad. „Je to jako to zná-
mé ošklivé kačátko. Když se mu dobře 
věnujete, což se v těch větších klubech 
neděje, tak se z něj čas od času vylíhne 
krásná labuť. Mámy nám sem děti ko-
likrát odkládají jako do družiny, pro-
tože prostě vědí, že tu o ně bude dobře 
postaráno.“

 VízKoVy VýčITKy 
To, že v Bohnicích se s mladými pracu-
je na vysoké úrovni, dokazuje i skuteč-
nost, že Slovanem prošlo několik hrá-

čů, kteří to dotáhli daleko. Za všechny 
lze jmenovat Michal Hrbek, který 
dlouho působil v Liberci, Tibor No-
tin z Viktorie Žižkov a ze současných 
hráčů například Michal Špit, bývalý 
gólman Sparty a nyní dlouholetá opora 
Jablonce.
Co se konfrontace se známými týmy 
týče, Slovan se čas od času utkává 
s nedalekými Chabry Ladislava Vízka. 
Před časem s nimi sehrál zápas, který 
byl mimo jiné oslavou narozenin právě 
Vízka. „Láďa říkal, že to bude sranda 
mač, stará garda. No a pak tam po-
zval všechny ty Šmicry a Bergry… No 
my dostali čočku, prohráli jsme deset 
jedna,“ směje se. „Pak se mi pořád 
omlouval, že má výčitky,“ doplňuje 
s úsměvem.
Slovan Bohnice se momentálně pohy-
buje v I. B třídě. Chtěl by o stupínek 
výš, protože má vyzkoušeno, že A tří-
du zvládne. „Jeden čas se nám tam 
opravdu dařilo. Ale můžu říct, že jsme 
se opravdu děsili toho, že postoupíme 
do přeboru. Ten je pro nás už nežá-
doucí, finančně bychom to nemohli 
utáhnout. Stačilo by nám, abychom se 
po roční pauze vrátili do A třídy. Trou-
fám si říct, že do dvou let budeme zpát-
ky a tam se na nějakou dobu zašijeme,“ 
uzavírá s nadhledem Pastyřík.

Hřiště Slovanu Bohnice bylo, co se 
povrchu a velikosti týče, dlouhá léta 
pražskou raritou. Na rozdíl od škvá-
ry se tu totiž hrálo na písku. A hrá-
či se navíc pořádně naběhali, vždyť 
bohnický plac byl jedním z největ-
ších v celé republice. I díky tomu se 
po rekonstrukci našlo místo na tré-
ninkové hřiště. Ovšem areál má i své 
nevýhody, jednou z těch zásadních je 
nadmořská výška, která komplikuje 
zavlažování.

Areál Pod Čimickým hájem byl jedním 
z posledních, kde vydržel starý povrch. 
Tráva se tu díky snaze současného ve-
dení zazelenala až okolo roku 2002. 
„Měli jsme tu jedno ze dvou schvále-
ných pískových hřišt v celé Praze. Na-
víc bylo hodně velké, jedno z nejrozleh-
lejších v celé republice, takové letiště,“ 
vysvětluje Oldřich Pastyřík.
Díky velkému prostoru se vedle trav-
natého placu podařilo vměstnat ještě 
škvárový. „A vzadu na kopečku máme 
ještě jedno hřiště, ale to je rozměrově 
jen pro malou kopanou,“ doplňuje se-
kretář Slovanu Roman Čuba. Bohničtí 
fotbalisté by v  budoucnosti chtěli tré-
ninkovou škváru nahradit „umělkou“, 
to je však zatím v nedohlednu. „Tenhle 
areál si umělku zaslouží, už jenom kvůli 
těm desítkám hráčů, které máme. Jenže 
to je o penězích a ty jsou zase o stycích. 

O ty jsme my bohužel přišli,“ krčí ra-
meny předseda. „Sice na tom pracuje-
me, hlídáme grantová řízení, ale nikdo 
z nás nemá strejčka na ministerstvu,“ 
dodává.
Slovan tak má přes zimu k dispozici 
alespoň tělocvičnu, tu však využívají 
jen nejmladší fotbalisté. „Patří bas-
ketbalistům, kteří mají ale právě je-
nom tuhle halu, takže jim ji nechceme 
zbytečně ničit,“ dodává Pastyřík, který 
poukazuje na komplikaci související 
s polohou areálu - vodu.
Tu totiž na rozdíl od většiny klubů 
nemohou čerpat ze studny - hřiště je 
zkrátka moc vysoko. „Když jsme dělali 
trávu, pozvali jsme geology, kteří nám 
garantovali, že ve čtyřiceti metrech 
pod zemí voda je. A když se dokopali 
do sto dvou metrů, tak přestali. Nic. 
Holt jsme na kopečku,“ krčí rameny 
Pastyřík. „Navíc spoustu vody stáhne 
les, který je hned vedle, takže musíme 
kropit z řádu, tedy z vodovodu. A to je 
drahé,“ dodává.
Pod jednotu pak patří ještě nedaleký 
klub Káčko a areál s ubytovnou ve Sta-
rých Bohnicích. „To jsou naše jediné 
komerční nemovitosti, které ekonomic-
ky vytěžujeme. Před časem jsme se na-
víc rozhodli prodat kus našich prostorů 
tenisovému klubu. Díky tomu dokážeme 
udržet příspěvky na rozumné výši,“ vy-
světluje Pastyřík.

Areál je vysoko, a tak se komplikovaně 
zavlažuje.

Kurty vedení prodalo, aby mělo 
na provoz klubu.

 sTADIoN poD čImIcKým HáJEm - prAHA 8 

Název: areál Pod Čimickým hájem  Adresa: Bukolská 570, Praha 8-Boh-
nice, 181 00  Dopravní spojení: dvě minuty pěšky od autobusové za-
stávky Podhajská pole (linky 152, 200, 177)  Počet hřišť v areálu: jedno 
travnaté hřiště, jedno škvárové, jedno travnaté na malý fotbal, tělocvična

 NA „HorácH“ VoDu 
 NENAVrTáTE 

Hlavní budova fotbalistů Bohnic
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Věrnost. Tímhle slovem by se 
dal charakterizovat profesní ži-
vot PETRA VORLA ze Suchdola.  
Přes dvacet let se věnuje práci 
provozovatele trafik a ještě déle 
hájí barvy Slavoje, za který kope 
od dětství dodnes. Není tedy divu, 
že se z něj stal vedoucí „B“ týmu, 
a kdo ví, možná v hierarchii klubu 
jednou povýší na prestižnější post. 
Vždyť už dnes je částečně i trené-
rem.

Dvaapadesátiletý muž, kterému bys-
te ale tipli minimálně o patnáct let 
méně, je vyučeným automechani-
kem. U téhle práce však vydržel jen 
zhruba tři roky. „To bylo ještě za ko-
munistů, kdy jste musel u závodu, 
ve kterém jste se učil, nějakou dobu 
povinně odpracovat,“ připomíná Vo-
rel, který se nedlouho po revoluci do-
stal k práci provozovatele trafik.

 Do NEzNámA 
Vorel má pod palcem celkem tři tra-
fiky, všechny na Praze 6. Rozhodně 
však není jedním z těch, kteří je - pře-

vážně v politice - dostali za zásluhy 
a nemusejí do konce života hnout 
prstem. „To opravdu ne. Lidi si myslí, 
jak je trafikant v dnešní době bohatý 
a hned na ulici vám spočítají, kolik 

vyděláváte peněz. To se mě opravdu 
netýká. A politika, to už vůbec,“ kroutí 
rezolutně hlavou.
Ke své současné práci se dostal více-
méně náhodou. „Po revoluci, když se 
trafiky privatizovaly z PNS, jsem si 
nějaké pronajal. Šel jsem do nezná-
ma, protože jsem předtím nic takového 
nedělal,“ vysvětluje muž, který má 
k ruce manželku. „Ona dělá účetnic-
tví a já zajišťuji veškerý servis okolo. 
Různé technické věci a podobně.“
Pracovní den Petra Vorla začíná velmi 
brzy, ráno vstává už kolem půl šesté. 
„Přes den dělám spoustu papírování. 
Faktury, příjemky, výdejky,“ vypočí-
tává. „Potom záleží, jestli vám někdo 
zavolá, že je na nějaké trafice problém, 
který musíte řešit. V takovém případě 
skočím do auta a jedu okamžitě po-
moct,“ vypočítává.
Administrativu sice může dělat z do-
mova, jsou však dny, kdy musí Petr na-
pochodovat přímo za prodejní pultík. 
„Třeba když přijdou dovolené nebo 
vám ráno najednou prodavačka zavo-
lá, že jí je špatně. Pak se musím sbalit 
a jít prodávat,“ poukazuje na časovou 

náročnost a potřebu flexibility. „Když 
to jde, zkouším si všechno naplánovat 
a zkoordinovat.“
Logicky tak Petr nemůže stíhat všech-
ny tréninky Slavoje. „Práci si dovedu 
rozvrhnout tak tři dny dopředu, ale co 
se tréninků týče, zvládnu tak jeden týd-
ně,“ popisuje.

 z VEDoucíHo TrENér? 
Petr Vorel právě teď laboruje se zra-
něním kyčle, na hřišti ho proto ještě 
nějakou dobu neuvidíte. „Momentálně 
mě čeká odborná konzultace u pana 
doktora Hospodára, který se stará 
o reprezentaci házenkářů. Tak snad to 
s tou kyčlí dobře dopadne. Jestli mě dá 
dohromady, tak určitě budu hrát. Ale 
uvidíme, jestli jen na úrovni tréninků, 
nebo mě ještě čekají i zápasy,“ usmí-
vá se. Petr se tak v klubu nyní věnuje 
funkcím, které se na něj jako na zkuše-
ného mazáka postupem času navalily. 
Je pokladníkem a vedoucím „B“ týmu, 
který zároveň pomáhá trénovat. 
S rolemi, které převzal v „B“ týmu, to 
bylo v podstatě podobně jako s trafika-
mi. I tady šel Petr do neznáma. „Ten 

profEsE

V Suchdole a okolí provozuje  
Petr celkem tři trafiky.

pETr VorEl zE slAVoJE sucHDol proVozuJE TrAfIKy 
A DĚlá VEDoucíHo „b“ Týmu

TExT: šTěpán šiMůnek  foTo: ondřeJ hanuš
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muŽ mNoHA čINNosTí

 pETr VorEl 

 Věk: 52 
 Profese: provozovatel trafik
 Klub: Slavoj Suchdol B
 Pozice: obránce 

   (momentálně zraněn)



... a do budoucna myslí i na trenéřinu.

Když je nouze, stoupne si i za pult...

proces byl logický. Mladí šli do áčka, 
my staří do béčka. A když pak končili 
trenéři, kteří už měli koučování plné 
zuby, přešly i tyhle povinnosti na nás 
nejstarší. Ale vůbec jsem nevěděl, 
do čeho jdu, co to obnáší.“
Postupně se však ve funkci, která je 
hlavně o zařizování praktických zá-
ležitostí a komunikaci, otrkal. „Mám 
na starosti třeba svoz lidí na zápasy, 
když se hraje venku. Stejně tak vozím 
dresy, všechny bágly, dělám zápisy 
a podobně,“ sumíruje. „Ani nevím, 
jestli se to dá nazvat prací. Je to spíš 
moje hobby,“ usmívá se.
Nabízí se otázka, zda bude Petr 
v Suchdole v nastoleném trendu po-
kračovat a pozvolna se přemisťovat 
výš a výš. Vedoucí „A“ týmu, tre-
nér, pak třeba předseda? „Těžko říct, 
to fakt neplánuji, beru to, jak to je,“ 
usmívá se. „Když to bude potřeba 
a vyžádají si mě, tak rozhodně nebu-
du váhat,“ přemítá obránce, kterého 
ve funkci vedoucího tlačí vpřed hlavně 
nadšení. „Baví mě to, jinak by to ani 
nešlo. Vždyť je to neplacená funkce, 
která stojí spoustu času.“

 KyčEl KomplIKuJE ŽIVoT 
Jako kouče si sám sebe v budoucnu 
představit dovede. „Bavilo by mě to, 
ale nechci jít trénovat, když nemám 
licenci. Několikrát jsem uvažoval,  
že bych si zatím udělal alespoň tu 
základní a pak postupem času při-
dával ty vyšší. Ale zatím jsem časově  
natolik vytížený, že to prostě ne-
jde. Takže v Suchdole teď v béčku  
jenom tak asistuji na trénincích,“  
vysvětluje.
Petr se tak teď zaměřuje hlavně  
na to, aby se znovu dostal zdravotně 
do pořádku, kyčel mu totiž kompli-
kuje život. „Měl jsem to vrozené.  
Ale asi jsem tomu pomohl i tím, 
že pořád sportuji. V zimě běžky,  
v létě na horách na kolo, do toho  
samozřejmě fotbal. Když doktoři  
viděli, v jakém stavu kyčel mám,  
divili se, že ještě vůbec chodím,“ smě-
je se.
Jestli všechno dobře dopadne, tak 
se Petr na trávníky vrátí. A třeba  
na něj v Suchdole hodí další  
funkci a bude z něj vedoucí hrající 
trenér. 
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Petr Vorel pracuje tam, kde hraje 
- na Praze 6.

 oD lETIšTĚ po úsTAV 

Spoluhráči Petra Vorla jsou profesně velmi nejednolití. Tak třeba Milan 
Bradáč dělá obchodního zástupce, zatímco Tomáš Riedel pracuje ve vý-
zkumném ústavu. „Ale nevím přesně, jakou má funkci, tak to nebudu vy-
mýšlet, aby mě pak nezbil,“ směje se Vorel. „A David Bělčický dělá na le-
tišti něco jako zavazadlový dozor,“ dodává.



TRÉNINK

I protahování má svá specifika.

Především na akademické půdě 
v posledních letech probíhá velmi 
intenzivní výzkum vlivu protahování 
(strečinku) na organismus fotbalistů. 
Výzkum zohledňuje to, zda se jedná 
o protahování před, v průběhu, nebo 
po zatížení hráče. Rozhodující tedy 
je, zda se jedná o přípravu hráče před 
výkonem, nebo naopak do popředí 
vstupuje regenerace a kompenzace 
po předchozím zatížení.
Osobně jsem přesvědčený o tom, že 
kvalitní a systematicky aplikovaný 
strečink ovlivňuje výkon hráče, a tím 
pádem i výsledek utkání.

 1.  fAKTory oVlIVňuJící  
 VýKoN foTbAlIsTů 
Výkon fotbalisty je ovlivňován z ně-
kolika různých pohledů: somatotypem 
jedince, technickými dovednostmi, 
schopností zvládnout taktiku hry, 
psychikou fotbalisty a také kondiční 
přípravou.
Pokud se podrobněji podíváme 
na kondiční část výkonu, tak v každé 
pohybové dovednosti hráčů najdeme 
složku rychlosti, vytrvalosti, síly, ko-
ordinace a flexibility.
Pod každou z těchto složek si praktic-
ky každý fotbalový trenér něco před-
staví. Problém však obvykle nastane 
u flexibility. Tu nevnímám jen jako 

schopnost provádět činnosti v maxi-
málním možném rozsahu, ale přede-
vším jako velmi důležitou prevenci 
zranění. Vysoká úroveň flexibility 
snižuje riziko natažení, drobného na-
tržení nebo kompletního přetržení ně-
kterého ze svalů.

 2.  JAK rozVíJET 
 flExIbIlITu 
Flexibilita je významně ovlivněna vě-
kem, s přibývajícími roky její úroveň 
klesá. Je třeba vědět, že flexibilita je 
větší u žen a dětí než u mužů a dospě-
lých. Současně ji lze rozvíjet v kaž-
dém věku nebo minimálně zmírňovat 
její pokles.
Ideálním prostředkem pro rozvoj fle-
xibility je strečink nebo adekvátní 
český termín protahování. Strečinku 
existuje několik druhů, které se liší 
v délce protahování, kvalitě prová-
dění a především době, kdy je vhod-
né konkrétní typ strečinku aplikovat. 
Nelze používat univerzálně jeden typ 
strečinku, ale vždy je třeba vybrat ten 
nejvhodnější a současně nejúčinnější.
Základním pravidlem rozvoje flexibi-
lity je, že ke strečinkovým cvikům do-
chází po zahřátí protahovaných svalů. 
Minimální dobu pro zahřátí svalů lze 
stanovit na pět minut aerobní aktivity 
mírné intenzity.

Flexibilitu významně ovlivňuje teplo-
ta. Chlad má negativní dopady, teplo 
působí pozitivně. Hraniční hodnotou 
je teplota okolo 18 °C, při nižší teplotě 
je třeba hráče nabádat k dostatečnému 
oblečení. Poslední vědecké studie se 
shodují v tom, že doba jednotlivých 
strečinkových cviků nemusí být dlou-
há a počet opakování je doporučen 
na dvě až tři. Prodloužení strečinku 
v tréninku nepřináší vyšší efekt v po-
době rozvoje flexibility.

 3.  Typy sTrEčINKů 
V současné době se nejčastěji ve fot-
balovém tréninku používá statický 
strečink, který je považován za nej-
bezpečnější. V těchto strečinkových 
cvičeních se hráč dostane do polohy, 
ve které cítí velmi mírný tah, a v této 
pozici má ideálně vydržet dvacet až 
třicet vteřin. Je třeba neprotahovat 
sval extrémně do bolesti, protože zde 
je velké riziko jeho poškození.
Dle mých zkušeností se tento typ 
strečinku používá prakticky neustále, 
přestože by měl být řazen až do zá-
věrečné části tréninku. Je možné ho 
využít jako součást rehabilitačních 
cvičení, tento typ má pozitivní vliv 
na kloubní pohyblivost.
Proti současným zvyklostem by měl 
být v úvodu tréninku nebo před utká-
ním používán především dynamický 
strečink. Cvičení tohoto typu strečin-
ku obsahují pohyby těla s postupným 
zvyšováním rozsahu a také rychlosti 
provádění cviků. Jedná se například 

o poměrně pomalé a kontrolované 
pohyby končetin nebo trupu. Po do-
sažení maximálního rozsahu se cvik 
neopakuje, ale následuje další cvik. 
Proti statickému strečinku se v pří-
padě dynamického strečinku provádí 
cviky do maximální polohy, stejně tak 
se nejedná o výdrž v poloze, ale určitý 
počet provedených švihů. Podle kon-
krétní svalové skupiny se jedná o 5-25 
švihů. Dynamický strečink rozvíjí dy-
namickou flexibilitu a mezisvalovou 
koordinaci.
Strečinkem používaným především 
u výkonnostních a profesionálních 
fotbalistů je balistický strečink. Jde 
o provádění strečinkových cviků, při 
kterých dochází k pružení, hmitání 
a natahování svalu až za normální 
rozsah. Tento typ strečinku by měli 
provádět pouze dobře trénovaní hráči, 
kteří s ním mají zkušenosti, protože 
při nesprávném provádění může vel-
mi snadno dojít ke zranění. Balistic-
ký strečink je při vědomí jeho rizik 
ideálním přípravným strečinkem před 
tréninkem nebo před utkáním. Při jeho 
používání však nedochází k rozvoji 
flexibility.
Ve fotbalovém tréninkovém procesu 
se moc často neobjevuje, přesto je tře-
ba zmínit možnost využití postizome-
trické relaxace. Při použití tohoto stre-
činku dochází k tlaku proti odporu, 
při kterém dochází ke kontrakci svalů 
s následným uvolněním a protažením. 
Tlak s odporem má trvat do deseti 
vteřin, poté následuje pět vteřin rela-

porADNA JIříHo formáNKA, TrENérA A proVozoVATElE 
sTráNEK www.TrENINK.com

foTo: ondřeJ hanuš

Cílem článku je seznámit trenéry mládežnických týmů s vývojem aktuál-
ních trendů aplikovaných při strečinkových cvičeních, především ve fázi 
rozcvičení. Pokusím se popsat, jaké druhy protažení je možné aplikovat 
a kdy konkrétně je vhodné je použít.
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Tak která fáze rozcvičky to je?

xace svalu a vše je zakončeno static-
kým strečinkem v délce deseti vteřin. 
Jedná se o dvojnásobně účinnější typ 
strečinku než dynamický nebo static-
ký strečink.

 4.  sTrEčINK V TréNINKu 
Trénink se skládá z několika částí, 
které na sebe musí logicky navazo-
vat. Obvykle se jedná o úvodní část, 
průpravnou část, které se někdy sro-
zumitelněji říká přípravná, pak násle-
duje nejdelší hlavní část, poslední je 
závěrečná část.
Z  pohledu strečinku jsou nejdůle-
žitější průpravná (přípravná) část 
a část závěrečná. V průpravné části je 
úkolem připravit hráče na tréninkové 
a herní zatížení. V první polovině jde 
o zahřátí organismu, v druhé polovině 
o protažení svalů. Závěrečná část je 
určena pro zklidnění organismu a je 
přípravou na následnou regeneraci.

 5.  JAK přED uTKáNím?
Položili jste si někdy otázku, zda roz-
cvičení a strečink, který ordinujete 
svým svěřencům, je tím optimálním 
pro následný výkon?
Moc se nespletu, pokud odhadnu prů-
běh rozcvičení většiny týmů s násle-
dujícím obsahem i pořadím. Já osobně 
jsem takových rozcvičení udělal desít-
ky. První přichází na řadu rozklusání, 
statický strečink, ve výjimečných 
případech proloženo strečinkem dy-
namickým. Poté následuje běžecká 
abeceda, po abecedě přijde na řadu in-

dividuální práce s míčem a přihrávky 
ve dvojici. Pak přijdou na řadu starty 
na krátkou vzdálenost a několik málo 
rovinek. Vše je završeno závěrečnou 
střelbou.
Aktuální poznatky vědy hovoří proti 
některým věcem v rozcvičení, na co 
jsme roky zvyklí a z čeho se stal tre-
nérský stereotyp.

 6.  součAsNé TrENDy  
 VyuŽITí sTrEčINKu  
 pro foTbAlIsTy 
Nové trendy vycházejí z předpokladu, 
že rozcvičení před zatížením by se 
mělo skládat ze čtyř na sebe navazují-
cích fází. Nejdříve je třeba organismus 
zahřát, poté následuje protažení, na to 
navazují různá cvičení a vše ukončeno 
aplikací činností, které budou hráči 
provádět v utkání.

V první fázi je tedy třeba organismus 
hráčů dostatečně zahřát. Díky tomu 
dochází k redukci svalové ztuhlosti, 
která často způsobuje zranění. Vždy 
je třeba dodržovat, že intenzita je zvy-
šována postupně. Minimální doba je 
stanovena na pět minut, ale například 
při chladném počasí může trvat až pat-
náct minut.
Následující druhá fáze je zaměřena 
na protažení. Zařazena by měla být 
protahovací cvičení s dynamickým 
a postupně až švihovým charakte-
rem. V žádném případě nedoporu-
čuji statický strečink, který je často 
zařazován a nemá pozitivní vliv. Dy-
namický strečink eliminuje svalovou 
ztuhlost, statický strečink nikoliv. 
Délku protahovací fáze doporučuji 
naplánovat na deset, maximálně pat-
náct minut.

Třetí fáze obsahuje nespecifická bě-
žecká a herní cvičení. V prvním pří-
padě se jedná o běžeckou abecedu 
(skipping, lifting, předkopávání, po-
skoky…), ve druhém případě pak cvi-
čení malých forem 5:5. Intenzita cvi-
čení má být již submaximální (75 %).
V poslední čtvrté fázi je žádoucí za-
řadit činnosti, které budou konkrétní 
hráči provádět v utkání. Z kondiční-
ho hlediska nabíhané rovinky nebo 
výskoky, herně pak přihrávky, vedení 
míče, kombinace, střelba. Intenzita 
opět submaximální (75 %) v krátkých 
úsecích s dlouhými odpočinky.

  7.  cHyby, KTEré  
 sE obJEVuJí 
V rozcvičení převažují nespecifické 
kondiční cviky a běhy. Herní stránka 
rozcvičení je upozaděna. Zahřátí ob-
vykle probíhá týmovou formou. Úro-
veň aerobního i anaerobního se u jed-
notlivých hráčů liší, proto je vhodné, 
aby rozklusání při zahřátí probíhalo 
individuálně.
Nežádoucí je také rozcvičení v nespe-
cifických podmínkách, které neodpo-
vídají činnostem prováděným v utká-
ní. Jako příklad je možné uvést jízdu 
na rotopedu nebo cvičení v posilovně.
Není dodrženo pravidlo postupného 
zatěžování a postupného zvyšování 
intenzity. Do první fáze rozcvičení 
jsou zařazovány například honičky, 
štafetové závody nebo intenzivní ro-
vinky. Tyto typy her je vhodné zařadit 
až do závěru rozcvičení.

Bez zahřátí by trenér balony hráčům 
hodit neměl...



AtrAKtIvNÍ 
wEb Pfs

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

www.fotbalpraha.cz

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

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

fOtO MĚsÍcE
foTo mĚsícE

Emotivní moment vznikl ve chvíli, kdy domácí borci vyrovnali na konečných 1:1. Bez zajímavosti není, že jeho 
autorem nebyl nikdo jiný než Zdeněk Šenkeřík. Ano, ten Šenkeřík... Bývalý slávista a baníkovec, který  
v probíhající sezoně sází góly za střížkovské béčko i v Pražská teplárenská přeboru mužů.

focENo: BěheM uTkání FoTBalové národní ligy Mezi TýMy BoheMianS praha 
a 1. hFk oloMouc. 
AuTor: ondřeJ hanuš

Góly NA VícE froNTácH





ŘÍJEN 2012 7ŘÍJEN 2012 7ŘÍJEN 2012 7


