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Vážení fotbaloví přátelé, 
  
mám pro vás dobrou zprávu. Zastupitelé hlavního města Prahy schválili na svém zasedání  
dne 20. 6. 2013 granty v oblasti sportu. To znamená, že v nejbližší době obdrží pražské fotbalové  
kluby finanční prostředky určené pro další rozvoj sportovní činnosti mládeže. 
 
VV PFS ve spolupráci s odborníky ze společnosti Finaudit, s.r.o., zpracoval projekt, který měl přinést 
do klubů prostředky na činnost, ale například i na financování odměn kvalifikovaných trenérů a zvyšo-
vání jejich odborné kvalifikace. Dalším výrazným úspěchem tohoto projektu bylo i získání finančních 
prostředků na rozvoj talentované mládeže, kde obdrží zvýšený příspěvek kluby, které mají statut SCM 
a SpSM. Celkový objem financí, které obdrží pražské kluby, výrazně přesahuje částku 50 milionů ko-
run. Dovolím si říct, že takovou podporu se podařilo získat poprvé v historii pražské kopané. Doufám, 
že to není také naposled a že podpora sportu ze strany hlavního města Prahy bude i nadále pokračovat. 
Tím spíše, že díky grantu MHMP ve výši dvou milionů korun bude pokračovat i projekt „bezpečné 
branky“, který začal už v minulém roce. 
  
Za obě radostné zprávy je potřeba poděkovat hlavně zastupitelům hlavního města Prahy, kteří si uvě-
domují, jak důležitá je podpora sportu a zejména sportování dětí a mládeže. Dovolte mi, abych jedno-
mu z nich poděkoval obzvláště, je jím člen zastupitelstva a předseda Komise pro sport a tělovýchovu 
Rady hl. města Prahy Petr Bříza, který má na vzniku a prosazení tzv. Programu VIII. lví podíl. 
  
Před začínajícím létem jsme opravdu asi nemohli dostat lepší zprávy, a tak vy, kterým se sezona 2012/13 
nepovedla, nesmutněte. Ta příští bude lepší... 
  
Příjemné fotbalové prázdniny! 
Ing. Dušan Svoboda 
předseda PFS 
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ROZHOVOR

tORREs Z MEtEORu
útOčNíK MEtEORu PEtR JuNEK sIcE DÁVÁ sPOustu GóLů, 
PŘEstO čAstO sEDí NA LAVIčcE. NA HROtu tÝMu Z LIbNĚ ŘÁDí 
JINÝ bOMbARďÁK - JAN fíčEK

tEXt: radIm truSINa  fOtO: PaVel JIřík St., ONdřeJ haNuš

Pózovat Petr rozhodně umí!



V dresu Meteoru byl v uplynulé sezoně 
nejlepším střelcem.

Ze všech hráčů ve dvou dospělých 
týmech Meteoru dal v uplynulé 
sezoně nejvíc gólů, přesto se útoč-
ník PETR JUNEK nemůže trvale 
prosadit do základní sestavy A-
-mužstva, jemuž pomohl 12 trefami 
vybojovat postup do třetí ligy. Věc 
se má takto: Meteor sází na jeden 
hrot, kterým je klubová legenda 
Jan Fíček. Junkův čas přichází 
ve druhých poločasech nebo když je 
Fíček mimo hru. „Budu bojovat dál, 
třeba trenéra přesvědčím, že by bylo 
dobré hrát na dva útočníky,“ usmívá 
se 23letý Junek.

 Zeptám se přímo: Jak se vám žije 
ve stínu Jana Fíčka?
(usmívá se) Je to zvláštní, být druhý 
útočník, který dává docela dost gólů. 
Je těžké být pořád na pozici číslo dvě, 
ale snažím se to překousnout a do-
stat se do sestavy. Zatím to ale beru 
v pohodě, jsem mladý, mám dost času 
na to, abych se výrazněji prosadil.
 Kde podle vás končí hranice, 

do kdy je fotbalista mladý, a kdy už 
by se měl prosadit?
No, už se mi to pomalu blíží ke konci, 
to není sranda. Do 25 let se hráč asi 
dá brát jako mladý, pak už bych s tím 
musel začít něco dělat. Zatím to ne-
cítím tak, že bych byl ve stínu Fíka, 
ale kdyby to bylo stejné i po té pěta-
dvacítce, asi bych už v tom stínu byl. 
(usmívá se)

 Berete Fíčka jako konkurenta, uči-
tele, nebo jako svůj vzor?
Spíš jako kamaráda-učitele. Když při 
tréninku střílí, tak nás ostatní hecuje, ať 
se mu koukáme na nohy, že tady nebude 
věčně a podobné srandičky. Neberu ho 
jako konkurenta, který mi zabírá místo. 
Jsme jeden tým, oba jsme svými góly 
přispěli k postupu, to je paráda. Od Fíka 
se můžu učit.
 Co přesně?

Má vynikající zakončení, je hrozně 
chladnokrevný. Já mám hodně šancí, 
ale málo je proměňuju.
 Myslíte? V minulé sezoně přeboru 

jste dal 30 gólů, letos máte bilanci 
v divizi a přeboru 12+10. To se mi ne-
zdá jako špatný výsledek.
Kdybych zapracoval na zakončení, bylo 

by to určitě lepší. Jsou to hlavně zkuše-
nosti, vybrat si to správné rozhodnutí, 
jak akci zakončit a dát gól. Je to hodně 
o tréninku a té chladnokrevnosti. Někdy 
u šancí hodně přemýšlím. Trenér na mě 
pořád křičí, ať nic nevymýšlím, ale já 
mám hrozně moc nápadů, co v té šan-
ci dělat, jak by šla vyřešit. Jenže často 
nevyberu správný způsob zakončení. 
Začne si mi v hlavě honit, jestli mám 
udělat kličku, přehodit brankáře, jít 
doprava, doleva, jestli za mnou někdo 
běží. Potřeboval bych to zjednodušit.

 Takže jste zbytečně přemýšlivý 
střelec?
Přesně tak, to jsem. Velcí hráči nepře-
mýšlejí, ani se nedívají na brankáře 
a narvou to tam. To by se mi hodilo.
 Mezi velké střelce, aspoň na úrov-

ni od třetí ligy níž, patří i Fíček. 
Kdy jste ho poprvé zaznamenal?
Až když jsem před třemi roky přišel 
do chlapů Meteoru. V dorostu jsem 
o něm nic nevěděl, to mě nezajímalo.
Hrál jste za dorost Meteoru a neznal 
Fíčka? To se mi ani nechce věřit.
(směje se) Já se o áčko v dorostu fakt 
nezajímal, my se o něm s klukama 
nebavili. Až pak jsem zjistil, že dává 
góly a táhne Meteor.
 Bude mít podle vás jednou v klu-

bu často zmiňovanou sochu?

Dává pravidelně hodně gólů, je mož-
né, že tam za dvacet let bude Fíko-
va socha stát. Třeba z něj ale bude 
za chvíli trenér. (směje se)
 A vy byste tak „zdědil“ místo 

v útoku...
(opět se směje) To by bylo dobrý. Ale 
je otázka, jestli by mě stavěl.
 Fíček je hodně komunikativní 

typ. Radí vám?
To vůbec, srandičky a hecovačky, to 
jo. Ale že by si mě bral stranou a ra-
dil mi, v takové rovině se nebavíme. 

Kdybych od něj chtěl něco vědět 
a přišel za ním, určitě by mi poradil. 
U mě není problém se sebevědomím, 
jen málo proměňuju ty šance. Taky 
jsem vlažný a měkký, málo chodím 
do soubojů. To všechno vím, chtělo 
by to větší důraz. Jsem spíš do tech-
niky. Ale i to je výhoda: trenéři říkají, 
že jsem hrozně nečitelný, nikdo po-
řádně neví, co ode mě čekat. Já sám 
to nevím.
 V letošní sezoně jste dal za áčko 

i béčko 22 gólů. Jak jste s tím spo-
kojený?
Moc ne, podzim ještě šel, to jsem 
dal 14 gólů, ale jaro se mi nepoved-
lo. Osm gólů, to je prostě málo. Měl 
jsem mít kolem dvaceti jen na jaře.
 Jak velkou roli v tom hraje, že ne-

máte pevné místo a pendlujete mezi 
áčkem a béčkem?
Tím to taky může být, nemám stabilní 
pozici, ze které bych vycházel. Pořád 
o něco bojuju. Tak to ale bývá. V béč-
ku jsem měl v minulé sezoně výsadní 
pozici, byl jsem kapitán, dával jsem 
góly. Přešel jsem do áčka, docela se 
mi dařilo, ale pak to přestalo. Chodím 
hrát za béčko, ale tu pozici už tam ne-
mám takovou, nejsem na všech zápa-
sech. V áčku chodím na lavici a do-
střídávám v průběhu zápasů.
 Když je Fíček mimo hru, což v té-

hle sezoně kvůli jeho zranění nasta-
lo, jste rázem na Meteoru útočník 
číslo jedna. Je to tak?

 „ZAtíM tO NEcítíM tAK, ŽE bycH byL VE stíNu fíčKA, ALE KDyby  
  tO byLO stEJNÉ I PO PĚtADVAcítcE, AsI bycH uŽ V tOM stíNu byL.“  
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Takhle to bylo. Když jsem měl jasnou 
pozici, docela jsem dával góly, šlo to. 
Pak se Fík vrátil a moje role se změ-
nila. Patřím sice do áčka, ale když je 
na zápase Fík, jdu pomoct béčku. Jen-
že na jaře jsem hrál tak špatně, že to 
bylo stejně jedno. (usmívá se)
 Myslíte si, že byste mohli hrát 

s Fíčkem vedle sebe? On je brejko-
vý typ, vy byste se svou výškou měl 
spíš přidržet míč a vyhrávat hlavič-
kové souboje. Co říkáte?
Pozor, já jsem taky rychlej jako vítr! 
(směje se) Sedli bychom si, fungovalo 
by to. Pro útočníka je vždycky dobře, 
když není na hrotu sám.
 Nepřemýšlel jste o změně klubu, 

kde by z vás byl střelec číslo jedna?
O tom jsem neuvažoval. Jsem rád, že 
si budu moct zkusit třetí ligu s Meteo-
rem, uvidíme, jestli se prosadím. Tře-
ba se stane zázrak a budu hrát.
 Je tedy Fíček sesaditelný?

Myslím, že je nesesaditelný, dokud 
bude zdravý, bude dávat góly jak 
na běžícím pásu. To bych musel dávat 
ještě minimálně deset sezon po třiceti 
gólech. Fík je opravdu legenda. Každý 
ho zná, když se řekne jeho jméno, vy-
baví se vám Meteor. Stal se tváří klu-
bu, vypracoval se neuvěřitelně.
 Hecujete se ohledně počtu gólů?

On pořád říká, že toho odehrál málo, 
má to přesně spočítané na minuty, 
a pak přijde do kabiny s tím, že má 
tisíc minut a devatenáct gólů. Průměr 
na minuty mu vychází lepší, ale na to 

se nehraje. Důležité jsou celkové po-
čty. (Junek má bilanci v A a B týmu 
12+10, Fíček 19+1 – pozn. red.)
 O odchodu jste tedy nepřemýšlel. 

Byly nějaké nabídky?
Nějaké divize i přebor, ale chtěl jsem 
zůstat. Sezonu jsme měli výborně ro-
zehranou, jsem v klubu dlouho a mám 
to tady rád. Povedlo se postoupit, pa-
ráda! Teď je tady třetí liga, což je vel-
ká výzva. Je to jen kousek od velkého 
fotbalu. Každý se bude chtít předvést. 

I mně to ukáže, jestli na to mám, nebo 
je můj strop divize. Moc nevím, co 
od toho čekat, jak náročné to bude.
 Myslíte ještě na nejvyšší fotbal?

To už jsem asi prošvihl, je pozdě. Jsou 
sice výjimky, které se do ligy dosta-
nou ve třiceti letech, ale tomu moc 
nevěřím. Ale stát se může všechno, 
třeba si na svoji ligovou šanci počkám 
právě do těch třiceti. (usmívá se)
 Jako mládežník jste ale byl 

ve Spartě, ne?
Do čtrnácti let, pak mě trenér Starý 
vyhodil. Byli tam lepší, tak jsem šel 
do Meteoru.
 Proti ligovým týmům jste si s Me-

teorem zahrál v pohárových utká-
ních. Jaké to bylo?

Je pravda, že proti Bohemce i Jablonci 
jsem nastoupil. V obou zápasech jsem 
měl šanci. Obzvlášť proti Bohemce to 
byla strašná dřina, hrozně moc soubo-
jů. Hráči na téhle úrovni jsou silověj-
ší, mají výborný výběr místa na hla-
vičkové souboje, jsou rychlejší, to je 
oproti divizi nebo přeboru velký roz-
díl. Všechno je to o tréninku. Potěšilo 
mě ale, že jsem si dokázal pokrýt míč, 
podržet ho, dojít si pro faul. A taky to, 
že jsem se i proti ligovým týmům do-

kázal dostat do šance.
 V Praze jste už mezi obránci zná-

mé jméno. Pociťujete to?
Už se mi stalo, že na mě hráli osobku, 
v některých zápasech si mě všímají 
víc. Ale je to lepší pro ostatní kluky, 
protože si mě na rohy berou nejlepší 
hlavičkáři soupeřů, můžu udělat víc 
místa pro spoluhráče, aby dali gól.
 Motivuje vás osobní obrana, nebo 

spíš otravuje?
Musím přiznat, že je to dobrý pocit, 
když takhle soupeři ukážou, že o vás 
vědí. V přeboru si na mě dávají větší 
pozor než v divizi.
 V té jste dal 12 gólů. Jak byste 

ohodnotil váš příspěvek k postupu?
Dal jsem pár důležitých gólů. Třeba 

vítězný proti Vilémovu nebo Novému 
Boru, i když ten byl uchem. Nějaké 
body jsem zařídil.
Pokud nehraje Fíček, přebíráte 
po něm i roli při kopání penalt?
Jsem tam hlášený, ale chodí buď Fík, 
nebo Adam Boruta. Za áčko jsem jed-
nu penaltu nedal při poháru v Roud-
nici, kopl jsem ji špatně, od té doby 
jsem nešel. Penalty se mi momentálně 
nedaří. V přeboru jsem nedal dvě ze 
tří. Jednu mi brankář vyčíhl u tyče, 
pak mi nevyšel pokus o dloubák. Ale 
půjdu klidně znovu, musím si věřit.
 Musíte, nebo si věříte?

Věřím! Prostě to tam narvu a musí 
to spadnout do brány. Od toho tam 
útočníci jsou. Kdo jiný by na sebe měl 
penaltu vzít, než útočníci, kteří jsou 
na hřišti od toho, aby dávali góly? Já 
kopu technicky, většinou se o místě 
rozhodnu předem. Na Zbraslavi jsem 
si říkal, že gólmani většinou skáčou 
docela brzo, tak jsem zvolil dloubák. 
Jenže tam byl nějaký házenkář a zů-
stal stát. Ten míč sebral do koše. Tohle 
se mi v životě nestalo, taková ostuda! 
Periferně jsem viděl trenéra, jak se 
drží za hlavu. Bylo to za stavu 0:0. 
Domácí se mi smáli, ale pak jsem dal 
dva góly, vyhráli jsme 4:0, tak se smát 
přestali.
 Jaký to je pro fotbalistu pocit, 

neproměnit tímhle stylem penaltu 
za stavu 0:0?
Hned jsem si říkal, že musím dát góly 
ze hry, když jsem to takhle zkazil. Je-

 „GóLMANI VĚtŠINOu sKÁčOu DOcELA bRZO, tAK JsEM ZVOLIL  
  DLOubÁK. JENŽE tAM byL NĚJAKÝ HÁZENKÁŘ A ZůstAL stÁt. tEN   
 Míč sEbRAL DO KOŠE. tOHLE sE MI V ŽIVOtĚ NEstALO, tAKOVÁ  
 OstuDA.“  

Jakmile dostane prostor, dá gól.  
V tomto momentě se tak nestalo...
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den jsem dal do poločasu, v kabině mi 
trenér říkal, že pokud nedám ještě je-
den, platím pět set do kasy. Dal jsem 
i druhý gól, takže se to nějak zametlo. 
Pokuty na mě platí. (usmívá se)
 Jak vypadá váš typický gól?

Dostat míč do ulice, sám na brankáře 
a střela podél něj. Nebo doklepávač-
ka do prázdné branky, stát na pravém 
místě. Samostatné nájezdy mám ale 
nejradši. Tam má člověk hodně času, 
může si vybrat, jak zakončí. Sice 
u toho hodně přemýšlím, ale nájezd 
je podle mě pro útočníka jedna z nej-
jednodušších situací. Myslím, že jsem 
i slušný hlavičkář, i když s Uhříněvsí 
jsem trefil z čáry tyčku. Neuvěřitel-
né...
 Takže jste takový univerzální stře-

lec?
Řekl bych, že jo. Jsem určený i na pří-
máky, když není Fík. Ale za celou 
dobu, kdy nehrál, jich moc nebylo. 
Kopací techniku mám docela dobrou, 
jen ten důraz...
 Jaký typ útočníka se vám vůbec 

líbí?
Nejlepší byl Ronaldo, myslím toho 
starého, dnes tlustého Brazilce. To 
byl fotbalista jako blázen, měl úžasné 
kličky. Z dnešních hráčů to je Torres. 
Teda dokud byl v Liverpoolu, v Chel-
sea už to není ten starý Torres.
 Po přesunu se trochu střelecky za-

sekl. V tom jsou vaše osudy malinko 
podobné, nemyslíte?

(směje se) To je fakt, asi jsem to chy-
tl od něj. Nejspíš mu přestanu fandit 
a vyberu si někoho, kdo dává góly. 
Takže mám dvě možnosti: buď Me-
ssi, nebo Ronaldo.
 Když vás v béčku Meteoru tréno-

val bývalý sparťan Ivan Čabala, 
začal vám přezdívat Andrej podle 
legendárního Andreje Kvašňáka. 
Chytlo se to?
Tenkrát se to chytlo a kluci mi fakt ří-
kali Andrej, ale co pan Čabala odešel, 
už to tak není. Kvašňáka samozřejmě 
znám, byl vyhlášený jako sparťan 
století. Že mě k němu pan Čabala při-
rovnával, to bylo příjemné.
 Vy jste taky sparťan?

Fandím Spartě, škoda toho, že neudě-
lala titul. Vyhořela v Brně, to se podle 
mě nemůže stát, ten zápas byl ze stra-
ny Sparty jednoznačně podceněný. 
Když chtějí titul, nemůžou to v Brně 
takhle vypustit. Lafata dostal zbyteč-
nou červenou kartu, tímhle zápasem 
si to prohráli.
 Náladu jste si spravil na Meteo-

ru, ne? Slavili jste přece v tričkách 
mistři...
Jo jo, oslavili jsme to pěkně. Slaví-
me v podstatě celý měsíc od zápasu 
v Lovosicích.
 V téhle disciplíně se vám daří 

jak?
V tomhle směru mám formu, jedu 
pořád. Jsem z těch, co vydrží delší 
dobu. (směje se)

INZERCE

 PEtR JuNEK 

 Narozen: 30. prosince 1989 (23 let)  Pozice: útočník  Kariéra: Union 
Žižkov, Sparta Praha, Meteor Praha  Úspěchy: Meteoru letos pomohl 12 
góly k postupu do třetí ligy, v minulé sezoně do posledního kola soupeřil 
o nejlepšího střelce přeboru, ale jeho 30 zásahů překonal Petr Nykl z Uhří-
něvsi (33). „Tenkrát měl Nykl životní formu,“ hodnotí Junek. „Dát 25 gólů 
v každé sezoně, to bych bral jako úspěch.“  Největší fanoušek: Junkův 
otec, který dřív hrál za Union Žižkov. „Tátu už jsem ve fotbale překonal,“ 
usmívá se syn.  Ostatní: Právě dokončil VOŠ sportovního managementu.

 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 JAN WIMMER V PRAVIDELNÉM DOtAZNíKu

tEXt: lukáš VrkOč  fOtO: PaVel JIřík St.
První utkání mužů pískal Wimmer  
v Kyjích.

Přes působení v dorostenecké lize 
a úspěchy v karate se JAN WIM-
MER dostal až k pískání. Při něm 
jednou dokonce přišel o drahé ho-
dinky. A naposledy si za honorář 
koupil košík na houby.

 Co vás vedlo k tomu stát se rozhod-
čím a proč to vlastně děláte?  
Odmala jsem aktivně sportoval. 
Na školním hřišti jsem trávil celé dny. 
Kolikrát jsme se dohadovali, jestli 
byla nebo nebyla branka, ruka či něco 
jiného. Někdy to došlo tak daleko, až 
z toho byl střet. Já jsem se vždy doža-
doval pravdy a nejednou jsem schytal 
nějakou tu modřinu. V 15 letech jsem 
začal studovat střední sklářskou školu 
v Novém Boru. Z Nového Boru jsem 
dojížděl do Ústí nad Labem, kde jsem 
hrál dorosteneckou ligu do 17 let. 
Po následných zkušenostech z karate 
a působení v nižších fotbalových soutě-
žích jsem se rozhodl přihlásit na školu 
rozhodčích v Praze u pana Vitovského. 
Tehdy byl ještě lektorem Milan Bastl 
a já platil za nevypočitatelného žáka.

 Jaké bylo vaše první utkání v roli 
rozhodčího a jak se vám povedlo? 
A naopak, které se vám nepovedlo?
První utkání u mládeže si nevybavuji, 
nicméně si vybavuji první utkání v 1. 
B třídě v Kyjích. První poločas se mi 
moc nepovedl, neboť jsem měl dát víc 
karet, než mám u sebe. Já dal pouze dvě 
červené karty. Na posudku mi byl teh-
dy pan Čadský, který mi k tomu zápasu 
řekl své, a bylo toho požehnaně.

 Stal se vám na hřišti někdy nějaký 
trapas?
Na žádný moc velký trapas si nepama-

tuji, snad na jeden, kdy na Bílé Hoře se 
hráčům podařilo v utkání sestřelit moje 
drahé hodinky na ruce. Ty se na hřišti 
rozletěly do všech světových stran. Na-
štěstí asistent by připravený a zapůjčil 
mi své.

 Co říká vaše rodina na to, že jste 
rozhodčím a tedy člověkem, jemuž 
lidé občas při zápasech sprostě na-
dávají?
Rodinu tady nemám. Zbytek je totiž 
mimo ČR.

 Máte nějaký rituál před utkáním? 
A jak se připravujete?
Člověk má určité rituály a i já mám 
jeden fotbalový rituál. Je takový, že 
si namočím píšťalku a dám si tyčin-
ku, jak říká pan Slavík, neboli malou 
cigaretku.
 
 Který z hráčů, jež jste pískal, je 

(nebo byl) největším gentlemanem?
Za zmínku stojí hráči jako pan Kozoh-
orský a pan Rezek.

 Kde mají nejlepší zázemí – od hři-
ště až po kantýnu?
Nejlepší zázemí je pro mě tam, kde 
rozhodčím nedají klobásu. Já na uze-
niny prostě nejsem, proto je pro mě 
vítězství, když diváci řeknou, že 
po zápase nedostanu klobásu. (smě-
je se) Samo sebou je pro rozhodčí 
důležitý servis, který vytváří dobrou 
atmosféru, a kde je pitný režim. Tře-
ba na Julisce je nad očekávání. Pan 
Hubáček se stará o veškerou kvali-
tu fotbalového dění. Kdyby všichni 
funkcionáři věnovali zázemí více, 
bylo by míň předzápasových stresů 
jak pro funkcionáře a rozhodčí, tak 
i pro delegáty.

 Čím se živíte a jaké máte vzdělání?
Momentálně měním zaměstnání 
na profesionálního řidiče v kamiono-
vé dopravě. Vzdělání? Mám střední 
sklářskou školu.

 Co jste si naposledy koupil za vý-
dělek v pozici rozhodčího?
Peníze z fotbalu investuji do rybaře-
ní a taky jsem si nedávno za ně kou-
pil proutěný košík na houby. Je dost  
velký.

Pokud nemá v ruce praporek nebo 
píšťalku, můžete ho potkat s košíkem 
na houby.

LÉTO 20136

PENíZE Z fOtbALu? 
DO RybAŘENí!
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Stáhněte si ZDARMA naši novou mobilní 
aplikaci pro mobilní zařízení Apple

STAHUJTE 
PŘÍMO ZDE



TÉMA

S nováčkem Pražská teplárenská pře-
boru se obecně počítalo spíš do druhé 
poloviny tabulky, jenže tým famózní 
jízdu dotáhl do konce a oslavil triumf 
v nejvyšší pražské soutěži. „Ale věřit 
jsem tomu začal až po zápase s Králo-
vicemi. V tu chvíli nás už nikdo nemohl 
přeskočit,“ říká trenér Karel Jeřábek.

Ten přišel v létě k podceňovanému 
mužstvu po předchozí štaci v di-
vizní Admiře a slyšel hlasy, že je to 
pro něj krok zpátky. Vršovice sice 
v minulé sezoně prolétly I. A třídou 
bez jediné porážky, přesto se týmu 
o patro výš moc nevěřilo. „Já jsem 
si taky myslel, že prostředek tabul-
ky bude pro nás úspěch,“ neskrývá 
Jeřábek, který za Vršovice sám 18 
let hrál. „Ale měli jsme skvělý pod-
zim, ten byl nad očekávání. Mužstvo 
si udrželo vítězného ducha z minu-

lé sezony, udělala se dobrá parta. 
I když jsme na jaře začali víc ztrá-
cet, což jsem očekával, dotáhli jsme 
to.“
Pro Vršovice je první místo v pře-
boru historickým úspěchem. „Klu-
ci ukázali, že i zadarmo se dá hrát 
dobrý fotbal. Chtěli uspět, když hrá-
či pracují a mají chuť, může se po-
dařit něco podobného, což je pro mě 
obrovské pozitivum z celé sezony,“ 
povídá Jeřábek. „Bylo to poučné 
angažmá. Neměl jsem takové pod-
mínky jako v předchozích klubech, 
přesto jsme byli úspěšní.“
Jeřábek vyhrál pražský přebor už 
se třetím klubem! Dřív se mu to 
povedlo s Horními Měcholupy 
a Meteorem. „Tohle první místo je 
pro mě ale nejcennější, povedlo se 
nám tady něco skvělého. V předcho-
zích klubech byly lepší a zkušenější 
hráčské kádry,“ porovnává Jeřábek.
Tým po podzimu vedl o tři body 
před Královicemi, na pátou Libuš 
měl k dobru dokonce 12 bodů. Ale 
ve druhé polovině jara prohrál čtyři 
z pěti zápasů v řadě a před vzájem-
ným utkáním s Libuší ve 27. kole 
měl na soupeře už jen tříbodový 
náskok. Mužstvo ale zabralo v pra-
vý čas, Libuš porazilo 2:1 a vyhrá-
lo i další tři těžká utkání do konce 
sezony: přemohlo Královice, venku 
Zbraslav i Žižkov B. „Před jarem 
jsme oslabili, počítal jsem s tím, 

že už nebudeme tak suverénní, ale 
mužstvo se semklo a zabralo v pravý 
čas. Zkušenější tým by s tím násko-
kem, který jsme si průběžně vypra-
covali, slavilo už dřív. My jsme si to 
ale zbytečně zkomplikovali,“ hod-
notí Jeřábek.
Sezona mohla být naprosto doko-
nalá, pokud by se Vršovicím poda-
řilo vyhrát i Teskahor Pohár PFS, 
v němž došly až do finále. Proti 
Tempu mužstvo vedlo pár minut 
před koncem 2:1, jenže závěr ne-
zvládlo a padlo 2:3. „Pohár mě mrzí 
hodně, to jsem nevydýchal. Nepoda-
li jsme optimální výkon, navíc cítím 
křivdu, že jsme měli kopat v závěru 
penaltu po stažení Honzy Šimra 
ve vápně. Obránce ho jasně držel 
za dres, ten byl natažený od malé-
ho k velkému vápnu,“ říká Jeřábek. 
„Ale nechci se na to vymlouvat. 
Nehráli jsme dobře. Vyhrát pohár 
i přebor zároveň, to už bychom asi 
chtěli moc.“
Po skvělé sezoně Jeřábek ve Vršovi-
cích končí. Domluvil se na působení 
v Louňovicích. Ty vyhrály středo-
český přebor a chystají se na divizi. 
Na rozdíl od Vršovic, které zůstáva-
jí v přeboru. „Ten klub je na přebor 
nastavený, to je v současných pod-
mínkách maximum, co se dá ve Vr-
šovicích hrát. Byl bych rád, aby to 
tam takhle pokračovalo i po mém 
odchodu,“ přeje si Jeřábek.

Pohár přeborníků Prahy pozvedli hráči 
Vršovic nad hlavy po zásluze.

LÉTO 20138

JAKÉ byLy NEJZAJíMAVĚJŠí uDÁLOstI V PRAŽsKÉM fOtbALE  
VE sKONčENÉM  ROčNíKu 2012/2013?

tEXt: radIm truSINa   fOtO: ONdřeJ haNuš, PaVel JIřík St.

5 NEJ... sEZONy

  NEJLEPŠí tÝM PŘEbORu  

 VRŠOVIcE 

Hodně napínavou sezonu prožily 
pražské kluby: v nejsledovaněj-
ších soutěžích metropole se hrálo 

až do posledních chvil o postupová 
místa i záchranu. A Pražský fotba-
lový speciál vybral pět NEJ.

 KONEčNÁ tAbuLKA PRAŽsKÁ tEPLÁRENsKÁ PŘEbORu 2012/13  
 1. Vršovice 30 21 3 6 60:25 66
 2. Libuš 30 17 6 7 72:50 57
 3. Královice 30 15 6 9 51:35 51
 4. Žižkov B 30 15 4 11 72:45 49
 5. Bohemians Pr B 30 14 7 9 82:66 49
 6. Třeboradice 30 13 9 8 47:36 48
 7. Zličín 30 13 5 12 58:45 44
 8. Motorlet B 30 13 4 13 56:55 43
 9. Háje 30 10 10 10 51:50 40
 10. Meteor B 30 10 9 11 49:43 39
 11. Zbraslav 30 11 6 13 67:68 39
 12. Uhříněves 30 10 7 13 47:58 37
 13. ČAFC 30 9 8 13 41:50 35
 14. Uh. Sklady 30 9 4 17 41:59 31
 15. Tempo 30 8 7 15 44:66 31
 16. Bílá Hora 30 3 3 24 23:110 12



Hodně ofenzivně vtrhli do Pražská 
teplárenská přeboru fotbalisté Zbra-
slavi. Nováček soutěže byl ve střílení 
gólů čtvrtý nejlepší (67). U třetiny 
všech zbraslavských branek je uve-
deno jméno Svatopluka Sýkory: ten 
nasázel 22 gólů a v tomhle ohledu ne-
měl v přeboru konkurenci, stal se nej-
lepším kanonýrem právě skončeného 

ročníku. „Chtěl jsem nejlepšího střel-
ce vyhrát. V závěru jsem to hodně sle-
doval a věřil si,“ říká 23letý útočník.
Před posledním kolem byl na dvaceti 
gólech společně se žižkovským kano-
nýrem Jiřím Doleželem. Ten ale svůj 
závěrečný zápas předehrával proti 
vítězi přeboru z Vršovic. „Tam znám 
Michala Uhlíře, kterému jsem říkal, 
ať si Doležela pohlídají, že chci vyhrát 
tabulku střelců,“ usmívá se Sýkora.
Vršovice mu pomohly, od Žižkova B 
neinkasovaly a Sýkora se tak v klidu 
mohl chystat na své závěrečné vystou-
pení. A měl v něm výrazně lehčího 
soupeře: poslední Bílou Horu. Zápas 
pro něj byl zvláštní nejen v tom, že 
musel dát gól, aby vyhrál mezi kano-
nýry, ale také proto, že je odchovan-
cem Bílé Hory. Té v minulé sezoně 
vystřílel postup do nejvyšší pražské 
soutěže, ale stejně jako většina úspěš-
ného týmu odešel. „Když jsem viděl, že 
se dělím o první místo, soupeři už měli 
po zápasech a nás čekala Bílá Hora, 
věřil jsem si, že tam aspoň jednoho 
fíka hodím,“ vzpomíná. „Měl jsem to 
v hlavě celý víkend. Vyhrát nejlepšího 
střelce přeboru je prestižní záležitost. 
Brankář Bílé Hory Prouza si dělal 
srandu, že mi tam jeden gól pustí, 
abych vyhrál, ale víc nic,“ směje se.
Góly dal nakonec Sýkora dva: v 16. 
a 61. minutě a pomohl k pohodové 
výhře 6:1. „Během deseti minut jsem 
neproměnil dvě šance, ale věděl jsem, 
že moje chvíle přijde. Jak jsem dal 
na 1:0, spadlo to ze mě a mohl jsem 
být v klidu. I když to já byl i před tím. 

Nejsem typ, který by se nějak nervo-
val,“ popisuje. „První místo mě těší 
i kvůli tomu, že je to dobrá reklama 
pro Zbraslav. Je to pro nás dobrá 
vizitka, že hrajeme útočně a střílíme 
hodně gólů. V přeboru jsme skonči-
li jedenáctí, tak aspoň v něčem jsme 
první. Je to trochu rarita, že nejlep-
ší kanonýr je z celku, který je takhle 

dole v tabulce. Doležel s Mrázem jsou 
v klubech, které skončily v první pět-
ce,“ zmiňuje své nejbližší konkurenty.
Jeho snažení prožívala i kabina. Nej-
víc prý spoluhráč Ondřej Sedláček, 
který Sýkorovi po každém zápase 
hlásil, jaký je průběžný stav v tabul-
ce. „Všichni mi to přáli, ale spíš kvůli 
tomu, abych dal něco do kasy,“ usmě-
je se Sýkora. „Jsem spokojený s tím, 
že dvaadvacet gólů stačilo na první 
místo, ale když si vzpomenu na všech-
ny dobré šance, mohl jsem se v klidu 
dostat přes třicet gólů, možná i ke čty-
řiceti,“ bilancuje.
Sýkora patří k nejlepším hlavičkářům 
v soutěži. Dost gólů dal ze vzduchu, 
většinou pak pálil uvnitř pokutového 
území. Žádné dalekonosné rány nebo 
slalomy přes několik protihráčů. V se-
zoně zvládl tři hattricky, ani jednou 
ale nekopal penaltu! „Já jsem hráč 
vyloženě do vápna. V kabině si ze mě 
kluci dělají srandu, že dávám góly jen 
do prázdné branky, ale i ty se počíta-
jí,“ říká mladík, který působil v Dukle 
či Přední Kopanině.
Teď řeší budoucnost. O jeho střelec-
kých kvalitách se dobře ví, zazname-
nal už tři nabídky z divize a rozhoduje 
se, jakým směrem by se měla jeho fot-
balová kariéra ubírat. „Jsem na Zbra-
slavi spokojený. Pražský přebor se mi 
líbí, navíc je ta soutěž perfektně me-
dializovaná, to nemá chybu. Divize je 
zase kvalitnější, už si tam vyděláte ně-
jakou kačku, ale mínus jsou rozhodčí 
a cestování. Brzy se rozhodnu, jak to 
se mnou bude dál,“ říká.

V deseti zápasech zůstal neprůstřel-
ný, žádný jiný brankář nebyl v Praž-
ská teplárenská přeboru v tomhle 
ohledu tak úspěšný jako Milan Ha-
vlík z Královic. A to tenhle chlapík 
začal znovu chytat až před třemi 
roky. Předtím se po zranění rozhodl, 
že bude hrát v poli. Později ho pře-
mluvili, aby si opět natáhl rukavice...
Je ovšem pravda, že mu k prvenství 
mezi gólmany pomohl i fakt, že Petr 
Michal z Vršovic v polovině sezony 
odešel - za poloviční čas zvládl de-
vět nul! „Michal je skvělý gólman, 
kdyby zůstal, asi by těch nul měl 
nejvíc. Myslím, že právě on byl nej-
lepší brankář této sezony, předváděl 
úžasné věci. Vršovice měly celkově 
nejlepší obranu v soutěži,“ hodnotí 
Havlík. „Musím ale ocenit i Prouzu 
z Bílé Hory. Nebýt jeho, tak nedosta-
li přes sto, ale spíš přes dvě stovky 
gólů.“
Královice inkasovaly 35krát, což je 
druhý nejlepší výsledek po Vršovi-
cích (25). K tak nízkému počtu Ha-
vlík výrazně pomohl. „Statistiku nul 
jsem začal víc sledovat tak čtyři kola 
před koncem. Kluci v kabině mi říka-
li, že by bylo dobré udělat tu desátou 
nulu, což by mě posunulo na první 
místo.“
Podařilo se ve 28. kole na hřišti Žiž-
kova B, Havlík ale tohle prvenství 
nepřeceňuje. „Nuly nejsou jen vizit-
ka gólmana. Je to ocenění pro celý 
tým jak brání, hraju týmový sport,“ 
děkuje spoluhráčům. „Když se na té 
nule maximálně podílím, jako to bylo 
třeba v zápase proti Motorletu B, pak 
je pro mě nula v zápase hodně důle-

žitá. Když je to ale zápas, že na mě 
skoro nic nejde, tak se na té nule po-
dílí nejvíc těch deset lidí přede mnou. 
Sebelepší gólman sám proti dobrému 
soupeři nulu neudrží.“
Z deseti čistých kont si Havlík „ma-
ximální zásluhu“ připisuje u tří nebo 
čtyř z nich. „Těší mě, že máme dru-
hou nejlepší obranu v soutěži. To je 
po tom všem, co se dělo v zimě, su-
per.“
V Královicích se během zimní pře-
stávky víc než o fotbale mluvilo 
o podivných rošádách s trenéry, na-
víc odešla i největší hvězda týmu Jiří 
Novák. „Podzim jsme zvládli skvěle, 
ale v zimě se začaly řešit tyhle věci 
a my jsme v podstatě neměli přípra-
vu. Nikdo nevěděl, co se bude dít, 
pořádně se netrénovalo. Tým se utvá-
řel v posledním týdnu před začátkem 
jara. Ale zažil jsem s fotbalem i horší 
věci,“ ujišťuje 31letý brankář, který 
pomohl ke třetímu místu.
Není ovšem jisté, jestli bude v Krá-
lovicích pokračovat i v příští sezoně. 
Byl tady na hostování z Bechyně, 
které skončilo. „Rozhoduju se, co 
bude dál. Uvidíme, jestli budou ně-
jaké nabídky,“ vyčkává Havlík, je-
muž pomáhají i pravidelné tréninky 
s bývalým ligovým brankářem Old-
řichem Pařízkem, které si sám platí. 
„Olda je suprový gólman. Příprava 
s ním mi úžasně pomáhá. Když dosta-
nu blbý gól nebo je mi něco vyčítá-
no, konzultuju to u záznamu zápasu 
s ním, aby mi poradil, jak tomu pře-
dejít. Fotbal mě pořád baví. Chci se 
ještě zlepšovat, což se mi snad za po-
moci Oldy daří.“

I z polohy vleže umí dát Svatopluk 
Sýkora gól.

Pan Nula neboli Milan Havlík
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  NEJLEPŠí stŘELEc PŘEbORu  

 sVAtOPLuK sÝKORA 
  22 GóLů  

  NEJVíc NuL V PŘEbORu  

 MILAN HAVLíK 
  KRÁLOVIcE - 10 čIstÝcH KONt  

 čELO tAbuLKy stŘELců PŘEbORu                                                                        
 1. Svatopluk Sýkora Zbraslav    22
 2. Jiří Doležel Žižkov B    20
 3. Pavel Mráz Bohemians Pr. B   18
 4. Jakub Novák Háje     16
 5. Michal Uhlíř Vršovice    15

 NEJVíc NuL V PŘEbORu                                                                                                       
 1. Milan Havlík Královice    10
 2. Petr Michal Vršovice    9
 3. Jiří Drbout Třeboradice    7



O jeho schopnostech tvořit hru fot-
baloví fanoušci v Praze věděli už 
delší dobu, ale v Kunraticích nebyl 
v I. A třídě tolik na očích. Po jedné 
sezoně pak tým sestoupil z přeboru 
a Petr Viktorin se rozhodl odejít: 
do Třeboradic si ho v létě vyhlédl 
tehdejší kouč Václav Drobný. Stali se 
z nich kamarádi, v klubu zůstal Vik-
torin i po jeho tragické smrti. A s 15 
nominacemi na nejlepšího hráče 
zápasu se stal také největší hvězdou 
Pražská teplárenská přeboru.

 Nikdo z přeboru nenasbíral větší 
počet nominací na nejlepšího hráče 
zápasu. Co tomu říkáte?
Vyhrát nějakou cenu nebo podobnou 
anketu, je hrozně příjemné. Ale to 
ocenění patří celému týmu, je to prá-
ce lidí klubu. Nebýt jich, asi by nikdy 
nikdo nemohl vyhrát cenu v žádném 
sportu. Že jsem vyhrál zrovna já, to 
už je takový bonus. Tu soutěž jsem 
na webu sledoval, ale myslel jsem, že 
už se nedá vyhrát, protože k tomu měl 
blíž Janoušek z Hájů. Říkal jsem si: 
Sakra, nic jsem nevyhrál. (usmívá se)
 To jste se špatně podíval. Ja-

noušek měl před posledními dvě-
ma zápasy čtrnáct nominací jako 
vy, jen jedno utkání k dobru. Ani 
v jednom ale nenastoupil a vy jste 
byl označený redaktorem jako nej-
lepší hráč v závěrečném kole proti 
Tempu.
Moc mě to těší. Do ideální jedenáct-
ky přeboru jsem se dostal už na pod-
zim, což mě překvapilo. Věděl jsem 
o tom, že se něco podobného sleduje, 
ale až tolik jsem to neřešil. Teď v zá-
věru jsem se na pořadí díval daleko 
víc, když už jsem byl v popředí. Vá-
žím si toho i proto, že to není sub-
jektivní hodnocení jednoho člověka. 
V Třeboradicích byli v sezoně dva 

trenéři, redaktorů je taky víc. Není to 
tak, že má jeden trenér někoho rad-
ši než jiného hráče. Půlku nominací 
jsem získal v první polovině sezony, 
takže jsem to rozložil a svědčí to asi 
o tom, že jsem měl stabilnější formu 
po celou sezonu, což je příjemné.
 Jste se sezonou ze svého pohledu 

spokojený?
Mívám slabší závěry, ať už je to pod-
zim nebo jaro. Měl jsem na konci jara 
dost práce, takže jsem nestíhal tolik 
trénovat, což se podepsalo na mé vý-
konnosti, chvílemi už to nebylo ono. 
Nominace jsem moc nesbíral, i trenér 
Jarolím se mě ptal, jestli je všechno 
v pořádku. Já jsem ale nic nepodce-
nil, nic jsem nevypustil. Na hřišti 
jsem nechal pro Třeboradice ma-
ximum, v tomhle směru mám čisté 
svědomí.
 Kdybyste měl vybrat vy svou 

hvězdu přeboru. Kdo by to byl 
a proč?
Pro mě je to člověk, který ve vaší 
anketě moc nefiguroval: Ondra Sed-
láček ze Zbraslavi. Je to kluk, se 
kterým jsem hrával v mládeži, po-
dle mě úžasný fotbalista. Je to jeden 
z top hráčů přeboru, který má určitě 
na vyšší soutěž, ale už asi nemá ta-
kové ambice.
 Pojďme zpátky k Třeboradicím: 

po horším podzimu jste skončili 
šestí. Jak jste s tím spokojení?
Některé týmy na tom byly v soutěži 
lépe než my, ale po nepovedeném 
podzimu jsme teď byli jen tři body 
od třetího místa. To mě hrozně mrzí, 
stačilo jen porazit Uhelné Sklady. 
Dotáhnout to takhle vysoko, bylo by 
to skvělé i kvůli Vaškovi Drobnému.
 Jak Třeboradice úmrtí Václava 

Drobného poznamenalo?
V zimě jsme toho moc nenatrénova-
li, ale když jsme se na tréninku sešli, 

všichni makali i za Vaška. Na začát-
ku to všechno bylo hrozně čerstvé, 
tým se po té tragédii semknul. Jaro 
se nám povedlo, celkově to byla pro 
Třeboradice úspěšná sezona, před-
váděli jsme hezký fotbal, na jaře se 
nám dařilo střílet hodně gólů, což byl 
rozdíl oproti podzimu, kdy jsme jich 
dali jen dvanáct, horší byla jen Bílá 
Hora. To byla bída! Třeba kluci z Li-
buše říkali, že se jim proti nám hrálo 
dobře, protože chceme kombinovat, 
žádné nakopávané míče, bavilo je to 
proti nám. To potěší, když někdo cizí 
chválí vaši hru. Myslím, že jsme hráli 
atraktivně.
 V zimě jste zažívali těžké  

časy. Už jste se vyrovnali se ztrá-
tou trenéra a kamaráda v jedné 
osobě?
Ne že by to někteří kluci už z hla-
vy vypustili nebo to přešli, ale od té 
chvíle uběhlo půl roku, není to tak 
čerstvé. V klubu jsou hráči, kteří 
měli k Vaškovi hodně blízko, chodili 
s ním na pivo, vídali se i mimo fot-
bal. Všichni víme, že nám chybí a je 
ho hrozná škoda. Na rozlučce po po-
sledním zápase jsme na něj vzpo-
mínali, co Vašek říkal, jaký byl... 
Vzpomínky tam samozřejmě pořád 
jsou a budou.
 Vy jste k němu měl taky hodně 

blízko, že?
Přivedl si mě z Kunratic, trávili jsme 
spolu dost času i mimo fotbal. Hodně 
mi přirostl k srdci. Byl to hrozně fé-
rový člověk, když něco řekl, vždycky 
to platilo. Žádný podrazák nebo lhář, 
ale rovný člověk. Dalo se s ním dis-
kutovat, byl rozumný. Dokázal toho 
hodně, někteří vrcholoví fotbalisté 
jsou v něčem podle mě trochu jedno-
dušší, ale on byl hrozně chytrý.

 Říkali jste, že budete hrát na jaře 
za něj. Povedlo se vám to?
Myslím, že jo. Nikdo nic nevypustil, 
všichni makali a uvědomovali si, že 
to chceme i kvůli Vaškovi dotáhnout 
co nejvýš. Chtěli jsme vyhrát pohár, 
ale vypadli jsme v Radotíně, což 
byla škoda, protože jsme věděli, že 
šanci na první místo v přeboru jsme 
po podzimu ztratili.
 Šéf klubu Kott ale vyhlásil, že 

jednou přebor pro Václava Drob-
ného vyhrajete... Může to být už 
v příští sezoně?
Pavel Kott o tom mluví, všichni by-
chom přebor rádi vyhráli, ale záleží 
na tom, jak se povede posílit tým. Já 
třeba jedu pryč, vracím se až na kon-
ci podzimu. Z toho nebyl šéf klubu 
nadšený, ale chápe to. Teď skončila 
sezona, je brzo na to, abychom říkali, 
jestli máme na první místo přeboru 
nebo ne. Chtěli bychom se o to po-
prat, ale hlavně bychom se rádi ba-
vili fotbalem a dávali hodně gólů, ať 
z toho máme všichni radost.
 Kam odjíždíte?

Do Ameriky, budu se vracet na za-
čátku listopadu, takže moc zápasů 
nestihnu.
 Budete tam hrát fotbal?

To ještě nevím, nějaké kluby tam 
jsou, ale asi by to bylo složitější 
s přestupem, s vydáváním nějaké 
karty, kdybych chtěl hrát nějakou 
registrovanou soutěž. To se uvidí, až 
tam budu. Je možné, že si budu cho-
dit kopnout, ale nic neplánuju. Jen si 
pro jistotu beru kopačky. (usmívá se)
 Po návratu budete hrát zase 

za Třeboradice?
V zimě mě vykoupily z Kunratic, tak-
že počítám s tím, že se hned po ná-
vratu zase zapojím v Třeboradicích.

Tolik nominací na nejlepšího hráče Pražská teplárenská 
přeboru dali v uplynulé sezoně Petru Viktorinovi trenéři 
Třeboradic a redaktoři webu www.fotbalpraha.cz. 
Maximální počet bodů, které by mohl jeden hráč teoreticky 
získat, pokud by ho jako nejlepšího vyhlásili trenéři 
a redaktoři ve všech zápasech, je 60.
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  NEJLEPŠí HRÁč PŘEbORu  

 PEtR VIKtORIN 
  tŘEbORADIcE  
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Petr Viktorin přišel do Třeboradic  
za zesnulým Václavem Drobným  
a hned zazářil.



v mobilu
Kč/mindo všech sítí

Kč za SMS

Konečně se budete smát Vy!

Při zakoupení nové předplacené karty získává zákazník automaticky službu mobilní internet zdarma. Více podrobností o podmínkách služby najdete na www.mobil.cz.

Staňte se fanouškem na www.facebook.com/MOBIL.CZ

INZERCE

Pražským týmům se v této sezoně ná-
ramně dařilo v republikových soutě-
žích. Admira ovládla divizi A, Meteor 
skupinu B. Oba celky z Prahy 8 se tak 
posunuly do třetí ligy, kde už ale ne-
narazí na Loko Vltavín. Ten totiž šo-
koval, když ČFL vyhrál. A překvapi-
vě kývl na možnost hrát druhou ligu!
V zimě rušil Vltavín přípravné zá-
pasy. Tým kosila zranění a nemoci. 
Nic nenasvědčovalo tomu, že by 
měl útočit na první místo ve třetí 
lize. Holešovické mužstvo ale sbíra-
lo body a „v tichosti“ se vyšplhalo 
mezi nejlepší. V závěru zvládlo zá-
pasy s přímými konkurenty a dosáhlo 

historického úspěchu. „Tohle je jako 
zázrak. Můžeme se těšit na soutěž, 
která se tady nikdy nehrála,“ říká 
Radek Kronďák, trenér Vltavínu, kte-
rý v klubu dokončil desátou sezonu 
na lavičce! Do Vltavínu přišel jako 
stoper před 12 lety, když klub hrál  
v I. A třídě na škváře...
„Jsem nadšený. Zažil jsem postupy 
od I. A třídy a teď je Vltavín ve dru-
hé lize. ČFL je těžká soutěž, hraje ji 
osmnáct týmů. My jsme se ale postup-
ně zlepšovali a skončilo to postupem, 
na který jsme před sezonou určitě ne-
mysleli a ani po něm netoužili,“ při-
znal Kronďák. „V posledních pěti 

kolech jsme už za prvním místem šli. 
V mužstvu je ohromná vnitřní síla. My 
soupeře často nepřehráváme, ale zá-
pas urveme buldočí silou. Taky je tře-
ba se podívat, kolik bodů jsme urvali 
v posledních minutách.“
Když bylo jasné, že první místo už 
Vltavínu nikdo nesebere, začala se 
řešit budoucnost. Nejdřív vedení řek-
lo, že postup do druhé ligy nebude 
akceptovat, ale za týden padl opačný 
verdikt. „Leckdo si může myslet, že 
jde o neuvážený krok. Když ale ne-
vezmete postup, zcela jistě se u hráčů 
dostaví zklamání. Je nám všem jasné, 
že to bude náročné. Tahle soutěž se 

tady nikdy nehrála. Je to výzva. Be-
reme to tak, že kdo nic nedělá, nic si 
nevyzkouší. Určitě ale nebudeme chtít 
skončit jako Krč. Ta hrála druhou ligu 
a ani nevím, co hraje teď,“ pokračuje 
Kronďák.
Hráči nebudou profesionálové, i na-
dále budou u fotbalu pracovat či 
studovat. „Nějakou pětku za fotbal 
máme, ale plní profíci nebudeme. Vě-
řím, že se zvládnou i úpravy stadionu, 
abychom mohli hrát doma,“ přeje si 
Kronďák. „Od vedení jsem slyšel, že 
když už jsme do druhé ligy šli, tak ne-
chceme na rok. Budeme se chtít určitě 
zachránit.“

  NEJVĚtŠí PŘEKVAPENí  

 LOKO VLtAVíN 

O tolik bodů vyhráli fotbalisté Loko Vltavín třetí ligu před 
favorizovaným Kolínem. O další čtyři body zpět zůstaly 
Kunice.  5  

Vltavín ve druhé lize? To je něco...



Díra v síti při zápase II. třídy 
Vinoř - Hloubětín

Ošetřování hráče Bohemians Praha B 
v přeborovém utkání s Třeboradicemi

Srážka protihráčů na Zbraslavi, 
kam přijel Meteor B.
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EXTRA

Ondřej Hanuš, Pavel jiřík st. a Pavel slavíček v akci

PřiPravil: Radim TRusina

seZOna OčiMa FOtOGraFŮ

Víkend co víkend chodí na fotbalové zápasy v Praze na všech úrovních. Nesledují ho z tribun, ale přes objekti-
vy svých fotoaparátů. Trojice fotografů ONDŘEJ HANUŠ, PAVEL JIŘÍK STARŠÍ A PAVEL SLAVÍČEK ka-
ždý týden na webu  www.fotbalpraha.cz prezentují své galerie snímků, na kterých zachycují radost, zklamání, 
souboje, atmosféru i kuriózní momenty. Jak fotografové viděli právě skončenou sezonu? Každý z nich vybral 
pět svých nejpovedenějších „kousků“ z různých žánrů, které pořídili při zápasech pražských celků od třetí ligy 
níž. Která z fotek se vám líbí nejvíce?

Výskoky „poslepu“ z divizního derby 
Vyšehrad - Motorlet

Souboj ze čtvrtfinále Teskahor Poháru 
PFS mezi 1999 Praha a Modřany

Ondřej Hanuš
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Diváci v hledišti Bílé Hory při jednom 
ze zápasů přeboru

Žáček ze Střešovic při zápase  
kategorie U11 v Nebušicích

I v takto kuriózních pozicích se ocitají 
hráči. Tak jako v přeborovém utkání 
Uhelné Sklady - Bohemians Praha B.

Urputný souboj o míč z divizního 
derby Aritma - Admira

Třináctka pražských rozhodčích  
před turnajem v tréninkovém centru 
na Strahově

PAVEL JIŘíK



Třetiligový tělocvik z utkání Horní 
Měcholupy - Sparta B

Malý fotbalista využil přestávky přebo-
rového utkání v Třeboradicích a vyběhl 
si v dresu Anglie kopat na hřiště.

Takhle se slaví šibenice! Jiří Žalud 
z Tempa (č. 7) přijímá gratulaci 
od spoluhráče Martina Hlavíka.

Zklamání v I. B třídě. Fotbalisté 
Ďáblic B padli v Kolovratech 1:5.

Matador Petr Šimoníček ze Zbraslavi 
se i ve vyšším věku (47) nebojí akroba-
tických odkopů.

PAVEL sLAVíčEK
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Pardubice

Ústí
nad Orlicí

Šumperk

Zlín

Ostrava

Opava

Třebíč

Znojmo

Jihlava

Svitavy

Česká Lípa

Hradec Králové

Uherské
Hradiště

Kolín

Tábor

Jindřichův Hradec

Blansko Valašské 
Meziříčí

Hodonín

Mladá
Boleslav

České
Budějovice

Kutná
Hora

Chomutov

Karlovy
Vary

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

Mělník

Děčín

Příbram

Kroměříž

Uherský
Ostroh

BRATISLAVA

Trenčín

Žilina Poprad

Prešov
Martin

Prievidza

Bánská
Bystrica

Zvolen

Třinec

Liberec

Jilemnice
Náchod

Plzeň

Klatovy

Trutnov

Frýdek-Místek

Kladno

Strakonice

Trnava

Žďár
nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Ústí 
nad Labem

Most

Beroun

www.koupelny-ptacek.cz www.kupelne-ptacek.sk

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

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

Stanislav Vlček v milovaném Edenu

Slávističtí fans ho zbožňovali, hlavně 
pro jeho pracovitost a zarputilost. 
I proto STANISLAVU VLČKOVI 
přirostl klub z Edenu k srdci, což 
dal najevo při oficiální rozlučce s ka-
riérou loni v listopadu. A ani po půl 
roce se toho vlastně moc nezměnilo, 
„Vlčák“ nadále dojíždí do slávistic-
ké kabiny - jen už ne jako hráč, ný-
brž coby vedoucí týmu. A paradoxně 
má prý méně času než předtím.

Vlček je odchovancem Bohemians, 
v jejichž dresu poprvé nakoukl do teh-
dy ještě federální ligy. Na klub, který 
ho vychoval, má jen dobré vzpomín-
ky, přesto má jasno - číslo 1 je pro něj 
Slavia. „Strávil jsem tady nějakých 
sedm sezon a prožil nejlepší roky ka-
riéry, takže pro mě červenobílá je víc 
než zelenobílá,“ usmívá se perma-
nentně dobře naložený Vlček.

 MOsKVA NA bRusEL NEMÁ 
Ještě než na sebe poprvé navlékl seší-
vaný dres, výrazně na sebe upozornil 
v Olomouci. Během šesti let na Hané 
nasázel přes čtyřicet gólů a trenér Hře-
bík si ho v roce 2003 vytáhl do Dyna-
ma Moskva. „Tam to bylo po životní 
stránce hodně těžké. Čtvrtého ledna se 

nám narodila druhá dcera a já jsem 
pátého odlétal, což bylo psychicky 
dost náročné. Nejen pro mě, ale i pro 
manželku,“ vzpomíná.
Ani po sportovní stránce se mu 
v Moskvě příliš nevedlo, navíc hned 
v červnu klub odvolal Hřebíka a bylo 
zřejmé, že Vlček si už moc nezahraje. 
„Naštěstí jsme se na poslední chvíli 
dohodli se Slavií. Měl jsem i nějaké 
kontakty s Brnem, kam mě chtěl pan 
Jarůšek, ale když se ozvala Slavia, 
bylo jasno,“ vybavuje si okolnosti 
přestupu.
V Edenu chytil druhý dech a stala se 
z něj opora. Po třech letech dokonce 
významně pomohl k titulu. I když… 
„Mám vlastně jen půlku titulu, proto-
že když se sezona rozjela a postoupili 
jsme do Ligy mistrů, přestoupil jsem 
do Anderlechtu,“ připomíná ročník, 
ve kterém pomohl dvěma góly vyřadit 
Ajax Amsetrdam a táhl Slavii k titu-
lu. Ale v zimě pak zamířil do Belgie. 
„Trochu mě mrzelo, že jsem s kluka-
ma nebyl na oslavách titulu po sezoně. 
Na druhou stranu angažmá v Belgii to 
zklamání přebilo. To štace totiž byla 
jak pro mě, tak pro rodinu úžasná. Řa-
dím ji k největším úspěchům, kterých 
jsem dosáhl,“ ujišťuje.

Z jeho vyprávění je znát, že na rodinu 
klade „Vlčák“ velký důraz. A právě 
v Belgii byla jeho manželka Zdeňka 
i dcery Aneta a Natálka nejšťastněj-
ší. „Působil tam i Daniel Zítka, který 
má stejně staré děti jako my, což bylo 
fantastický. S Moskvou se to nedalo 
srovnat. Děti chodily do francouzské 
školy, díky tomu hlavně ta starší něco 
pochytila a dodnes se celkem domlu-
ví,“ usmívá se muž, kterému se v Bru-
selu dařilo. Ovšem hned po roce ho 
znovu začala oťukávat Slavia. „Měl 
jsem před sebou vidinu Ligy mistrů, 
takže jsem se vracel rád. Bohužel 
Champions League nevyšla a celkově 
to moje druhé působení v Edenu ne-
bylo z mojí strany tak dobré jako to 
první,“ hodnotí.

 MůŽu NA PIVO 
Dnes je Stanislav Vlček už půl roku 
bez fotbalu, což pochopitelně přineslo 
do jeho života zásadní změnu. „Ten 
přechod byl pochopitelně obrovský. 
Ale díky tomu, že jsem zůstal mezi klu-
kama, se to dá snést,“ připomíná, že 
záhy po pověšení kopaček na hřebík 
dostal od vedení nabídku dělat vedou-
cího mužstva. A logicky ji přijal.
Svou novou roli si prý užívá. „Jsem 

hrozně rád, že tohle můžu dělat. Dva-
cet let jsem žil jako profesionální 
fotbalista, čemuž samozřejmě musí 
člověk hodně obětovat. Dnes nejsem 
pod takovým tlakem. Když si dám jed-
no pivo, tak nemusím přemýšlet, jestli 
jsem udělal dobře nebo ne,“ směje se. 
„Tyhle starosti, které máte pořád vza-
du v hlavě, už odpadly. Nemusím se 
tak striktně hlídat.“
Konce kariéry fotbalistů obvykle pro-
vázejí problémy s hlídáním váhy, to se 
však Vlčka zatím moc netýká. „Za ten 
půlrok jsem přibral jen dvě kila, což 
jde. Ale můžu vám říct, že mi tréninky 
ani zápasy vůbec nechybí,“ překvapu-
je. Zanedlouho však dle všeho kopač-
ky znovu obuje. „Přestěhoval jsem se 
do Poříčí nad Sázavou, kde tamní klub 
postoupil do vyšší soutěže. A lámou 
mě, abych už konečně naskočil. Takže 
od příští sezony si asi pár zápasů za-
hraju,“ plánuje.
Paradoxně má však Stanislav Vl-
ček ve své nové funkci méně času 
na milovanou rodinu. „Musím totiž 
na stadionu zůstávat i po tréninku 
a řešit nejrůznější věci, takže toho 
času je o malinko míň. Ale myslím, 
že i rodina je ráda, že tuhle práci 
mám. Nedovedu si totiž představit, 

IKONA PRAŽsKÉ sLAVIE stANIsLAV VLčEK MÁ PO KONcI 
KARIÉRy MÉNĚ čAsu NEŽ DŘíV

tEXt: štěPáN šImůNek  fOtO: ONdřeJ PrOcháZka
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JEN DVĚ KILA



Jako vedoucí prvoligové Slavie tráví 
s fotbalem víc času než jako hráč.

Srdce má zjevně slávistické...

Po skončení aktivní kariéry nemusí 
hlídat, zda si dá o pivo víc.

že bych skončil úplně a zůstal sedět 
doma. Jako vedoucí mám nějaký re-
žim a je to práce, která mě obrovsky 
naplňuje,“ vysvětluje sedmatřicetile-
tý muž, který má na starosti převážně 
komunikaci mezi kabinou a vedením. 
„Jsem taková spojka. Trenér mě má 
k ruce, a jakmile vznikne nějaký pro-
blém, řeším ho.“
Co bude za rok, za dva, za pět, to 
příliš neplánuje. „Přiznám se, že tře-
ba trenérská profese mě moc nebere. 

Nemám na to chuť. Proto jsem využil 
možnosti dělat vedoucího. A pokud to 
bude fungovat, tak si umím představit, 
že to budu dělat i dál. Nějak extra do-
předu koukat nechci. Samozřejmě se 
může stát, že skončím, ale zatím mě to 
strašně baví a naplňuje, takže není dů-

vod nic měnit,“ svěřuje se muž, který 
by při zpětném pohledu na své kariéře 
nic neměnil.
„Myslím, že na to, že jsem kluk z ves-
nice, tak se mi toho povedlo až dost. 
Zahrál jsem si v roce 2008 na mist-
rovství Evropy, zkusil jsem si angažmá 

ve slavném Anderlechtu, zažil nádher-
né roky ve Slavii, o tom všem se mi ani 
nesnilo. Nikdy jsem nebyl nějaký velký 
talent, vždycky jsem si musel všechno 
vydřít. Takže by bylo rouhání říkat, že 
jsem toho mohl zvládnout víc,“ zakon-
čuje s tradiční skromností.
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 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.
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  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

INZERCE



Kdyby to bylo teoreticky možné, 
mladí fotbalisté Sportingu Lisabon 
by svá domácí utkání asi nejradši 
hráli v Praze, konkrétně v Edenu. 
Právě tam totiž potřetí za sebou 
triumfovali ve stále populárnějším 
turnaji All Stars Cup, kde mezi se-
bou bojují nejlepší evropské týmy 
kategorie U15. Z českých klubů 
na sebe letos výrazněji upozornila 
pouze skutečně domovská Slavia.

Jubilejní pátý ročník turnaje doká-
zal jeho stoupající prestiž. Nejen že 
zápasy o třetím červnovém víkendu 
přilákaly více lidí než loni, pořadatelé 
navíc dokázali All Stars Cup okořenit 
přítomností známých jmen. Hlavními 
tvářemi sice nakonec nebyli Vladimír 
Šmicer a Karol Kisel, ale jejich roli 
převzal neméně známý slávista Stani-
slav Vlček. „Kluci odjeli na poslední 

chvíli na dovolenou, tak jsem to vzal 
za ně,“ usmíval se.

 MEXIcKÁ OZDObA 
Eden přivítal i váženou zahraniční osob-
nost. Slavnostního zahájení turnaje, kde 
hrálo šestnáct týmů a jehož zápasy tr-
valy 2x 15 minut, se zúčastnil i mexic-
ký velvyslanec. Ten sledoval jednoho 
z nejatraktivnějších účastníků turnaje, 
mexické mužstvo Chivas Guadalajara, 
které do Prahy přiletělo jako nováček 
a zároveň favorit.
Slavný mančaft, jehož A-tým získal je-
denáct ligových titulů, se v roce 2010 
dostal do finále Copa Libertadores, ji-
hoamerické obdoby Ligy mistrů. Z jeho 
líhně pochází i řada špičkových hráčů 
současnosti, jako například Carlos Vela 
z Realu Sociedad nebo Javier „Chicha-
rito“ Hernandez  z Manchesteru United. 
A Chivas byli skutečně ozdobou turnaje.

„Účastníka ze Střední Ameriky jsme tu 
ještě nikdy neměli. Jsme moc zvědaví 
na to, jak budou hrát, protože Chivas 
Guadalajara patří v Mexiku mezi nej-

lepší kluby. Je hodně sledovaný, čemuž 
odpovídá i zájem novinářů, přihlási-
lo se nám jich hrozně moc z Mexika 
i z Evropy,“ pochlubil se Milan Štěrba 
z organizačního týmu turnaje.
Ten se jako tradičně hrál za co mož-
ná nejspravedlivějšího principu, tedy 
první dva dny ve skupinách a třetí den 
play off o celkové umístění. Každý tým 
čekalo celkem devět zápasů, uspořáda-
ných ve třech půldenních blocích. A už 
první utkání oddělovala zrna od plev.
Ukázalo se, že v mezinárodní konku-
renci nestačí mladíci z Plzně, kteří na-
konec obsadili úplně poslední příčku. 
Před ně se pak vyskládaly týmy Budě-
jovic a Příbrami. Naopak slávisté pro-
cházeli turnajem bez problému. O ví-
kendu, který přinesl fotbalově ideální 
počasí, se na edenských tréninkových 
hřištích, kde se hrálo v pátek a v sobo-
tu, postupně prokousali až do play off, 

MLÁDEŽ

PÁtÝ ROčNíK PREstIŽNíHO MLÁDEŽNIcKÉHO tuRNAJE ALL stARs cuP 
OPĚt OVLÁDL sPORtING LIsAbON

tEXt: štěPáN šImůNek, lukáš VrkOč  fOtO: Petr brOJO
Bude Kevin Enrique Ramirez Ibarra 
novým Chicaritem a dotáhne to 
do Manchesteru?
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 KONEčNÉ POŘADí                                            
1.  Sporting Lisabon
2.  CD Chivas Guadalajara
3.  Ajax Amsterdam
4.  CSKA Moskva
5.  SK Slavia Praha
6.  Fenerbahce SK
7.  Olympique de Marseille
8.  Panathinaikos FC
9.  Valencia CF
10.  FC Zbrojovka Brno
11.  Bohemians Praha 1905
12.  FK Dukla Praha
13.  Randers FC
14.  SK Dynamo České Budějovice
15.  1. FK Příbram
16.  Viktoria Plzeň



po dvou hracích dnech byli dokonce 
celkově třetím nejlepším týmem.
V nedělním čtvrtfinále byli sešívaní 
jediným českým zástupcem, jejich 
konkurence byla zvučná: Sporting 
Lisabon, Chivas, Ajax Amsterdam, 
CSKA Moskva, Fenerbahce, Olym-
pique Marseille a Panathinaikos. 
Slávisté se nakonec do boje o medaile 
nedostali, smolně totiž prohráli na pe-
nalty s CSKA.

 Hučící EDEN 
Organizátorům se v letošním ročníku 
povedl ještě jeden zajímavý počin-– vy-
brané zápasy byly živě přenášeny na in-
ternetu, tudíž se uměním fotbalových 
nadějí mohli kochat i fanoušci v teple 
domova. Kromě zápasů patnáctiletých 
šikulů se pak mohli pobavit i při charita-
tivním zápase mezi Realem Top Praha, 
složeným z osobností kulturního a spor-

tovního života a All Stars Teamem. 
Tady o výsledek opravdu nešlo.
V neděli v podvečer se pak vyvrcholení 
All Stars Cupu přesunulo na hlavní sta-
dion v Edenu. A náhodně procházející 
si museli myslet, že už začala liga, pro-
tože kolem stánku bylo hodně rušno. 
Hlavně fanoušci (a fanynky) z Mexika 
byli hodně energičtí. Vlajky, fandění 
a dokonce pokusy o chorály, to všechno 
bylo k vidění a slyšení v jejich sektoru.

Bitvu o třetí místo mezi Ajaxem 
a CSKA sledovalo stejně jako násled-
né finále kolem tisíce lidí, možná ještě 
o trochu víc než před rokem. A právě 
ve finále dokázaly hvězdy budoucnos-
ti z Lisabonu, že Eden je stadion jim 
zaslíbený. Chivas přejeli bez větších 
problémů 3:0 i díky dvěma gólům 
šikovného útočníka jménem Idrisa 
Sambu a dokonali vítězný hattrick.
Kolem osmé večer proběhlo slavnost-

ní předání týmových i individuálních 
cen. „Je dost možné, že někoho z těch 
kluků budeme v budoucnosti vídat 
hrát v těch nejlepších ligách. Hlavně 
kluci ze Sportingu Lisabon byli oprav-
du neskutečně šikovní a fotbaloví,“ 
hodnotil kvalitu finálových bojů pat-
ron Stanislav Vlček.
All Stars Cup 2013 si pochvaloval 
i bývalý ruský fotbalista Oleg Dmi-
trievič Kornauchov, který do Prahy 
přijel s moskevským CSKA. „Byl to 
opravdu nádherný turnaj. Pro nás 
je užitečné vidět to srovnání, šancí 
hrát takový turnaj není moc. Pro růst 
mladého fotbalisty je důležité, když si 
může občas zahrát i s celky, se který-
mi se během roku nepotkává. Seznámí 
se s tím, jak se hraje v jiných zemích, 
a narazí na různé herní styly,“ vysti-
hl přesně smysl turnaje. Ten byl beze 
zbytku naplněn.
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V areálu Slavie bylo k vidění mnoho zajímavých zápasů. Prestižní All Stars Cup kromě 
vítězného Sportingu Lisabon okořenilo i utkání celebrit.

 INDIVIDuALNí tROfEJE 

Nejlepší hráč: Kevin Enrique Ramirez Ibarra (CD Chivas Guadalajara) 
 Nejlepší střelec: Emil Riis (Randers FC)  Nejlepší brankář: Pavel 

Ovchinnikov (CSKA Moskva)  Nejlepší obránce: Timothy Fosu-Mensah 
(Ajax Amsterdam)  Nejlepší záložník: Moreto Cassamá (Sporting Lisa-
bon)  Nejlepší útočník: Samih Hadji (Olympique Marseille)  Nejlepší 
trenér: Telmo Costa (Sporting Lisabon)  Nejlepší rozhodčí: Ondřej Lerch



MLÁDEŽ

tALENt DANIEL tOMAN ZE sLAVIE A JEHO DOtAZNíK

tEXt: lukáš VrkOč  fOtO: archIV d. tOmaNa
SK Slavia Praha 1998 - Toman třetí 
zleva nahoře

Stručně a výstižně. Přesně tak při-
stoupil patnáctiletý DANIEL TO-
MAN k našemu dotazníku. Mno-
hem výraznější však může být jeho 
kariéra. Podle trenérů je nejlepším 
gólmanem kategorie U15 u nás. 
Něco na tom bude, už pár týdnů je 
i mistrem České republiky a zachy-
tal si i na All Stars Cupu 2013.

 Fotbalové začátky:
Jsem z Moravy, takže FK Drnovice.

 Důležité kroky v kariéře:
Jednoznačně přestup do SK Slavia 
Praha.

 Nejoblíbenější trenér:
Z těch, co mě vedli nebo vedou, je 
to Pavel Vyhnal. Z těch zahraničních 
José Murinho.

 Fotbalový vzor:
Jako brankář mám za vzory samozřej-
mě kolegy z vápna, konkrétně Petra 
Čecha a Huga Llorise.

 Oblíbený hráč v ČR:
Matúš Kozáčik.

 Oblíbený klub:
SK Slavia Praha, Chelsea FC.

 Poslední výsledek A-týmu Slavie 
v sezoně:
Jihlava-Slavia 3:1.

 Nejlepší spoluhráč v týmu:
Rád bych někoho řekl, ale nikoho kon-
krétního nemám. Je jich totiž docela 
hodně.

 Sportovní cíl:
Dotáhnout to do velkého fotbalu a být 
profesionálem.

 ... a kdyby to nevyšlo ve fotbalu
- čím chce být:
Tak bych chtěl být trenérem.

 Mimofotbalové zájmy:
Zase sport, nejvíc snowboard a plavá-
ní.

 Nejlepší relax a odpočinek:
Masáž a spánek.

 Prospěch ve škole:
Řeknu to stručně: dobrý.

 Počet přátel na facebooku:
523.

 Typ holky, který se mu líbí:
Nemám vyloženě typ, který bych pre-
feroval.

Daniel (vlevo) přišel do Slavie 
z Drnovic.
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MAJí VE sLAVII 
NOVÉHO PEtRA čEcHA?
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HIstORIE

KAPItOLy Z HIstORIE PRAŽsKÉHO fOtbALOVÉHO sVAZu: 
O NEObLOMNÉ HVĚZDĚ A NEKONEčNÉM sERIÁLu sPARty sE sLAVIí

tEXt: mIlOSlaV JeNšík  fOtO: archIV autOra

Víc než půl hodiny se hra přelé-
vala od branky k brance a oba 
gólmani, slávistický František 
Plánička i jeho sparťanský jmeno-
vec Hochman, měli co chvíli plné 
ruce práce. Ve 35. minutě vyrazil 
na zteč Jindřich Šoltys, ale dva 
zadáci v rudých dresech ho vzali 
do „presu“ a útočník červenobílých 
skončil v poněkud rozhozeném 
podporu ležmo za rukama. Sudí 
František Cejnar foukl do píšťal-
ky a nesmlouvavým gestem ukázal 
na značku pokutového kopu!

Vyprodané hlediště zaburácelo; po-
lovina nadšením, ta druhá rozhořče-
ním. Rudí protestovali - jak jinak! 
Jejich kapitán Karel Pešek-Káďa se 
pohotově zmocnil míče a dával naje-
vo, že k penaltové exekuci jej nemíní 
vydat.
Byla poslední dubnová sobota roku 
1928 a na staré Slavii se hrálo finá-
le Poháru Středočeské župy za rok 
1927. Čtyřikrát se loni utkala obě 
„S“: v zimním turnaji Poledního lis-
tu, v kvalifikaci pro Středoevropský 

pohár a dvakrát o ligové body. Pro 
finále populární župní soutěže se ku-
podivu vhodný termín jaksi nepoda-
řilo najít…

 NAstAVOVANÁ KAŠE 
Káďa s míčem v podpaží a Cejnar 
dál vedli svůj spor, ale dohoda byla 
stále víc v nedohlednu. Jednu chvíli 
si sparťan na merunu dokonce sedl! 
Být to někdo jiný, v tu ránu by musel 
opustit hřiště. Jenže vyloučit nejpo-
pulárnějšího pražského fotbalistu, 
zlatovlasou primadonu - to byl zapek-
litý oříšek i pro jindy tak rigorózního 
Cejnara. Nakonec se rozhodl utkání 
předčasně ukončit. Nijak si tím nepo-
mohl. Před Káďovým majestátem se 
sklonilo i vedení župy a označilo roz-
hodčího za hlavního viníka inciden-
tu. „Nevyčerpal všechny možnosti 
k řádnému dohrání zápasu.“
Jak ale dál? Jediným rozumným ře-
šením bylo nařídit nový mač. To se 
však některým moudrým hlavám 
zřejmě zdálo být moc jednoduché. 
Tak přišel na svět neuvěřitelný koč-
kopes. Co bylo už odehráno, platí; 

dohraje se jen zbylý čas a začne se 
nešťastnou penaltou! Aby diváci ne-
byli o nic ošizeni, po uzavření finálo-
vého účtu se bude hrát ještě pětatřicet 
minut přátelsky!
Cejnar s tím nechtěl nic mít a Sbor 
rozhodčích se za něho plně postavil: 
rozhodl, že dohrávku nebude řídit 
žádný z jeho členů! K červencové-
mu pokračování byl nakonec povo-
lán sudí z německého menšinového 
svazu - teplický Duben. Slavia měla 
v sestavě jednoho nového muže, 
Sparta hned tři. Ale kdo by se trápil 
takovými prkotinami?
František Svoboda patřil k obávaným 
ligovým kanonýrům a pokutové kopy 
proměňoval s gustem a jistotou. Ale 
penalta v první vteřině utkání, to bylo 
asi i na něho moc - netrefil branku. 
Nakonec ale právě on dal jediný gól 
žalostně zpackaného finále.

 REPEtE? PROč NE? 
Mimochodem: onoho roku se derby 
„S“ hrálo celkem osmkrát. Z toho 
třikrát šlo o finále župního poháru. 
Finále za rok 1928 se kupodivu po-

dařilo stihnout v adventním čase, 
ale skončilo 1:1 a místo logického 
prodloužení se opakovalo. Zase až 
napřesrok a hned dvakrát, protože 
po nové plichtě 1:1 všechno rozhodl 
teprve třetí zápas - 3:2 pro šťastněj-
ší Slavii. Tentokrát po prodloužení, 
protože čtvrtý díl seriálu by byl zna-
menal odklad ještě o další rok…
Župa proti finálovým reprízám nic 
neměla, právě naopak. A soutěž-
ního pavouka zpravidla nastavila 
tak, aby se obě „S“ (pokud některé 
z nich cestou neklopýtlo) setkala až 
v rozhodujícím duelu. Jejich vzá-
jemné souboje spolehlivě zaručova-
ly velkou návštěvu. Zhruba třetina 
ze vstupného obvykle pokryla režii. 
Druhá třetina se fifty fifty rozdělila 
mezi oba soupeře. A ta zbývající pu-
tovala podle regulí soutěže do župní 
pokladny - přesněji na účet jejího 
úrazového fondu.
Dobročinnosti, jak praví dávný bon-
mot, se meze nekladou. Kdo by mohl 
mít župě za zlé, že před prodlouže-
ním dala i v jiných letech přednost 
opakování finálových bitev?

KDyŽ KÁďA tRucOVAL
Kolik takových soubojů zažila finálová 
klání Středočeského poháru? Snímek z let 
nacistické okupace představuje sparťana 
Josefa Košťálka a slávisty Josefa Bicana 
(v pozadí) a Vlastimila Kopeckého.
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 PRuHOVANÉ fINÁLE  
- Jediný ročník Poháru Středočeské 
župy, ve kterém se do finále nedo-
stalo ani jedno „S“, se odehrál roku 
1929. Jak se to seběhlo? Spartu 
a Slavii tenkrát los proti sobě posta-
vil už ve 3. kole a rudí vyhráli 2:1, 
později je však v semifinále zastavila 
žižkovská Viktorka, tvrdě - 4:1. Roz-
hodující souboj svisle pruhovaných 
mužstev mezi červenobílou Viktorií 
a modročernou SK Libní pak Žiž-
kovští vyhráli 3:1. Finále „S“ se zase 
uskutečnilo až v následujícím roce…

 PŘíZRAK JMÉNEM PLINcNER 
- Žižkovský firemní klub, jinak 
účastník II. třídy, se roku 1941 stal 
největším překvapením bezmála 
třicetileté historie župního pohá-
ru. Po naprosto nečekaném vyřa-
zení Kolína a Viktorky nastoupil 
v semifinále na Letné proti Spartě. 
V její jedenáctce bylo toho dne půl 
tuctu předválečných reprezentantů 
a tři další borci, kteří oblékli dres 
se lvíčkem po osvobození. Jen-
že aniž kdo co tušil, Sparta stála 
na pokraji těžké krize, kterou na-

přesrok málem zaplatila sestupem 
z ligy. Plincner vyhrál 4:2, ale ve fi-
nále bylo rázem po senzaci. Slávisté 
si s ním pohráli jako kočka s myší 
a k ještě většímu zahanbení rudé 
konkurence jej rozdrtili 13:2!   

 NEJVyŠŠí sOuDcE EVROPy 
- Novináři tak o panu Cejnarovi 
psali napořád a ujalo se to i mezi 
fanoušky. Byl ze všech kontinen-
tálních arbitrů své doby opravdu 
největší čahoun; měřil rovných 190 
centimetrů a už proto se na hráče 

mohl dívat pěkně svrchu. Když ne-
šlo zrovna o Káďu, nešel nikdy pro 
tvrdý verdikt daleko. Éra karet byla 
ještě v nedozírné dáli, jinak by se 
v zápasech řízených Cejnarem žlu-
tilo napořád a ani červená by nebyla 
žádnou výjimkou. Roku 1935 utrpěl 
přísný muž při ligovém klání DFC 
- Kladno přímo na hřišti srdeční 
záchvat, byl odvezen do nemocnice 
a k píšťalce už se pak nikdy nevrá-
til. Na svém účtu měl půldruhého 
tisíce zápasů, z toho desítky mezi-
národních po celé Evropě. 
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 DObOVÉ stŘíPKy 

Zleva Bouček, Čermák, Kolský, Ludl, Zeman, Preis, Stibůrek, Senecký, Hronek, Soyka 
a Košťálek. Kdo by se byl v té chvíli nadál, že tuhle silnou sparťanskou sestavu čeká 
od Plincneru nejostudnější debakl klubové historie? 

Franci Svoboda alias „Bonello“ v létě 
1928 penaltu neproměnil, později ale 
přece jen zařídil slávistickou výhru.

Karel Pešek-Káďa byl ve Spartě i v re-
prezentaci skvělým kapitánem - měl ale 
svou slabůstku: představu, že pokud se 
jeho týmu děje křivda, má nezadatelné 
právo odvést jej ze hřiště…



ZAJíMAVOst

Zatímco fotbalisté finišovali, aby 
naplnili klubové cíle, oslavili po-
stup nebo zapili skončenou sezonu, 
pražští rozhodčí si kromě řízení 
zápasů hned dvakrát dali dosta-
veníčko, aby v areálu ČZU zvládli 
povinné a tradiční fyzické prověr-
ky, bez jejichž úspěšného absolvo-
vání by nesměli pískat v dosavadní 
soutěži.

Dva dny, stovky sprintů a vytrvalostní 
běhy navrch. Takové je summary fy-
zických prověrek arbitrů. První část 
tvořená rozhodčími z nejvyšších dvou 
pražských soutěží se sešla 28. května, 
ta druhá s rozhodčími z nižších soutě-
ží přesně o dva týdny později 11. červ-
na. A na tartanové dráze v příjemném 
prostředí České zemědělské univer-
zity bylo na co koukat. Zvláště když 
se účastnili všichni, pro něž je splnění 
testů povinné. Tedy mj. sudí z přeboru 
a I. A třídy do věku 50 let.
Slovo prověrky, jímž šéf Komise roz-
hodčích Mgr. Jiří Ulrich testy s ofici-
álním označením FIFA nazývá, je na-
prosto příznačné. Proč? Jde totiž o dvě 
velmi náročné části. V první z nich se 
ověřuje dynamika pohybu. Rozhod-
čí zde musejí zaběhnout šest sprintů 
za sebou s krátkými přestávkami, na-
víc každý v určitém časovém limitu.
Druhá, vytrvalostní část zase před-

stavuje absolvování deseti čtyřset-
metrových oválů, na nichž se střídá 
běh na 150 metrů (maximálně za 35 
sekund) s chůzí na 50 metrů. „Je to 
velmi výživné, doporučuji vyzkou-
šet,“ směje se Ulrich, pro něhož byly 
podobné testy za dob aktivní rozhod-
covské kariéry každoroční samozřej-
mostí.
A teď to důležité - výsledky. „Vyhlásit 
třeba tři nejlepší nemohu, když se ne-
jedná o soutěž, ale o systém splnil-ne-
splnil. A hlavně zveřejňovat výsledky 
- tedy vlastně ty, co nesplnili - pro-
střednictvím časopisu nepovažuji úpl-
ně za vhodné,“ zklame nás šéf Komise 
rozhodčích. Nicméně jeho vysvětlení 
je pochopitelné. Vítězem je tak každý, 
komu se prověrku podaří úspěšně ab-
solvovat. 
A co ti, kterým se testy nepovedly? 
„I takoví jedinci se v obou dnech 
našli. A v této souvislosti bych chtěl 
zdůraznit, že požadavek na splnění 
fyzických prověrek je nekompromisní. 
V praxi to znamená, že rozhodčí, kteří 
fyzičky nesplnili, nemohou být v příš-
tím soutěžním ročníku zařazeni v do-
savadní soutěžní třídě. Ale to si mohli 
uvědomit už dávno a přizpůsobit tomu 
svůj trénink,“ zdůrazňuje Jiří Ulrich. 
A nám se nabízí otázka, koho na stej-
né úrovni v příští sezoně neuvidíme!? 
Počkejme si do srpna...

Úsilí rozhodčích během testů bylo 
enormní...

... po oválu toho všichni nakroužili dost!

V AREÁLu čZu PRObĚHLy tRADIčNí fyZIcKÉ tEsty 
PRAŽsKÝcH ARbItRů

tEXt: lukáš VrkOč   fOtO: PaVel JIřík St.
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NEfALŠOVANÁ DŘINA 
ROZHODčícH



Mgr. Jiří Ulrich býval uznávaným 
mezinárodním rozhodčím, který 
pravidelně podstupoval náročné 
testy. Dnes ty pražské běží pod jeho 
přísným dohledem.

 Proč musí mít rozhodčí dobrou fy-
zickou kondici?
Dobrá fyzická kondice je jedním ze 
základních předpokladů pro úspěšné 
plnění funkce rozhodčího. Fotbal se 
neřídí vsedě z „empiru“, jako je tomu 
v tenise. Dobrý fotbalový rozhodčí je 
blízko každé herní situaci, aby mohl 
přesně rozklíčovat, co se v ní událo, 
a správně reagovat. Přitom se hra čas-
to přelévá ze strany na stranu a míč 
bude vždycky rychlejší než člověk. 
Takže být u všeho znamená i vyni-
kající předvídavost, jinak se všechno 
stihnout prostě nedá. A při průměr-
ných rozměrech hřiště 105x75 metrů 
se rozhodčí naběhá! Kdysi nám v lize 
měřili vzdálenost, kterou jako rozhod-
čí v jednom utkání uběhneme. Bylo to 
průměrně 11 km…

 Jaké procento testy každoročně 
neudělá? Sledujete ve statistikách 
nějaký vývoj?
Procento neúspěšných rozhodčích při 
fyzických prověrkách je zhruba stále 
stejné. Vždy se jedná o několik jedin-
ců, které můžete spočítat na prstech 
jedné ruky. Fyzické prověrky však 
nejsou povinné od věku padesáti let.

 Dá se test nějak obelstít?
Obelstít test? Na atletickém ová-
lu, kde je vidět každý krok každého 
rozhodčího? Tak to si určitě neumím 
představit.

 Jak jsou na tom ženy-rozhodčí?
Ženy-rozhodčí, kterých mimochodem 
v Praze není nadbytek (celkem dvě), 
plní stejné limity jako muži.

 Co každému postačí k rozvoji fy-
zičky - pravidelný běh, posilovna? 
Dáváte rozhodčím tipy?
O rozvoj fyzické kondice se stará ka-
ždý rozhodčí individuálně. Není v na-
šich možnostech obstarat rozhodčím 
atletické trenéry. V rámci PFS žijeme 
v amatérských podmínkách. Z vlast-
ní zkušenosti si pamatuji, že jsme se 
vždy domluvili s několika kolegy a šli 
společně běhat. Např. okolo Hostivař-
ské přehrady. Je to každého osobní 
věc, každý potřebuje v přípravě něco 
jiného. Někdo rozvíjí vytrvalost, jiný 
dynamiku běhu, někdo posiluje, jiný 
chodí plavat.

 Jak jste na tom v dobách aktivní 
kariéry býval sám?
V dobách mé aktivní kariéry - a to 
ani v 1. lize - neexistovala společná 
organizovaná fyzická příprava, spo-
lečné tréninky. Dnes už to v lize fun-
guje a je to nepochybně ku prospěchu. 
Kvalifikovaný trenér může výrazně 
pomoci, zejména při odstraňování 
nesprávných pohybových návyků či 
určování odpovídajících tréninkových 
dávek. Vše se odbývá na tartanové 
dráze a v profesionální sportovní obu-
vi. Já chodil běhat okolo Hostivařské 
přehrady nebo Vyšehradských hradeb, 
v teniskách po asfaltových cestičkách. 
Teď mi to mé klouby vracejí… Ale 
zase ten nádherný výhled z Vyšehradu 
na Vltavu a na Prahu po každém od-
běhnutém kole… (směje se)

Konkrétní výsledky testů nečekejte, jde 
jen o to, jestli prověrky splnili, nebo ne.

Jiří Ulrich - šéf pražských rozhodčích

Pořádný dohled nad testy musí být!
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Od příští sezony Rapid Malešice 
na pražské fotbalové mapě nenajdete.

Klub, který kdysi porazil barce-
lonský Espaňol či Benfiku Lisabon, 
mizí z fotbalové mapy. RAPID MA-
LEŠICE byl ještě na začátku tisí-
ciletí na vrcholu, postoupil do pře-
boru, disponoval více než 150 členy 
a v roce 2007 oslavil sto let existen-
ce. Jenže – všemu je konec. Tým 
s nezaměnitelným „R“ ve znaku se 
už ani nezapsal do další sezony. Dů-
vod? Podcenění situace a přílišná 
důvěra v nesprávné lidi.

Historie Rapidu se začala psát v roce 
1907. Tehdy skupina nadšenců zalo-
žila oddíl jménem Meteor Vinohrady. 
Jak název napovídá, tým nehrál v Ma-
lešicích, nýbrž nedaleko Olšanských 
hřbitovů. Když bylo hřiště zrušeno, 
Meteor se sloučil s Rapidem Praha 
a pod slavným názvem začal pomalu 
sbírat první výrazné úspěchy. 

 „bůRA“ bENfIcE 
Mezi ty opravdu významné se dá za-
počítat „turné“ po Africe, kam vyrazil 
ve třicátých letech jako historicky prv-
ní československý mančaft. Na čer-
ném kontinentu sehrál pět zápasů, 
vesměs vítězných. Na zpáteční cestě 
se ještě stihl zastavit ve Španělsku 
a v Portugalsku, kde porazil Espaňol 
Barcelona a slavné Benfice Lisabon 
dokonce nasázel „bůra“! Zní až neu-
věřitelně, že při návratu do vlasti ví-
talo hráče Rapidu na Hlavním nádraží 
pět tisíc nadšených fanoušků.
V období před 2. světovou válkou 
byl pražský Rapid stálým účastní-
kem tehdejší Středočeské divize. 
Jeho dres tenkrát oblékaly pozdější 
hvězdy pražské Slavie Franci Svobo-
da a Vlasta Kopecký. Mimochodem, 
Rapidem prošla v jeho historii spousta 
známých jmen. „Z poválečné éry tře-

ba Pavel Stratil, Petr Vokáč, Josef Ja-
rolím, Boris Kočí nebo Jarda Marčík. 
A hrál za nás i současný trenér jed-
nadvacítky Jakub Dovalil,“ vypočítá-
vá Jiří Míšek, který v Rapidu působil 
desítky let jako hráč a poté dvacet let 
coby sekretář.
Po únoru 1948 byl Rapid nucen změ-
nit název na Slavoj DRUČA (druž-
stvo čalouníků), následně se z něj stal 
Slavoj Vinohrady. Navíc byl „odejit“ 
z tehdejšího  hřiště pod krematori-
em a dlouhé roky musel hrát po celé 
Praze. V roce 1968 pak bylo Slavoji 
dovoleno vrátit se k původnímu názvu 
Rapid Praha, stále se však potuloval 
po cizích hřištích.
Až do roku 1994, kdy přešel do Male-
šic, kde zanikl tamní fotbalový oddíl 
Sokol. Přesun byl spojen se vstupem 
klubu pod tělovýchovnou jednotu, 
z čehož vyplynulo, že si mohl po-
nechat jen název Rapid. Tím vznikl 
název Rapid Malešice, pod kterým 
hrál klub až do letoška. „Ale přesto 
jsme vystupovali jako Rapid Malešice 
Praha, protože jsme patrioti a nechtě-
li jsme se tradičního názvu vzdát,“ 
vzpomíná Míšek.
Poslední úspěchy klubu, který kdysi 
býval postrachem soupeřů, se psaly 
začátkem tisíciletí. V přeboru sice vy-

držel jedinou sezonu, nicméně nadále 
se pohyboval na špici I. A třídy. Ale 
pomalu se začaly objevovat problé-
my…

 PŘíLIŠNÁ DůVĚRA 
Vše klapalo zhruba do roku 2007, kdy 
se funkce předsedy klubu vzdal dlou-
holetý šéf František Pudil. Do funkce 
dosadil svého syna Tomáše, což bylo 
podle „přeživších svědků“ rozpadu 
Rapidu fatální. „Jak se později ukáza-
lo, to, že Franta Tomáše do této pozice 
dotlačil, byla pro klub tragédie,“ tvrdí 
rezolutně Míšek. V té době do vedení 
klubu rovněž vstoupil bývalý fotbali-
sta Jan Musil, který se podle někdej-
ších malešických členů, sekretářů 
a sponzorů spolupodepsal pod rozklad 
mužstva.
„Ze začátku tady Honza chytal, chvíli 
dělal trenéra brankářů a dorostu a zá-
roveň tu i bydlel,“ popisuje Jiří Míšek.
„Postupem času tihle dva vytvořili 
silnou dvojku a mužstvo v podstatě 
převzali pod svá křídla,“ doplňuje 
Tomáš Sobotka, jenž v Rapidu půso-
bil dlouhá léta jako sekretář mládeže. 
„My byli po deseti letech fungování 
ve vedení unaveni, takže jsme jim dali 
nějaké pravomoci a oni to tak nějak 
plynule převzali. Já a kolegové jsme 

 RAPID MALEŠIcE 

Rok založení: 1907  Vývoj názvu klubu: Meteor Vinohrady, Rapid 
Praha, Slavoj DRUČA, Slavoj Vinohrady, Rapid Praha, Rapid Malešice  
 Úspěchy: dvakrát účast v přeboru (1986/87 a 2005/06)  Současnost: 

II. třída, skupina B  Počet týmů: jeden tým mužů („A“ – II. třída,  
skupina B)

KLub

PRAHA PŘIŠLA O sLAVNÝ KLub, MALEŠIcE PO 106 LEtEcH KONčí

sMutNÝ KONEc RAPIDu
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zůstali ve výboru, ale oni si jeli svoji 
linii,“ vysvětluje.
Zpočátku prý vše fungovalo bez vět-
ších zádrhelů. „Zlom nastal ve chví-
li, kdy se mezi nimi dvěma rozhořely 
spory,“ popisuje Sobotka. „Nepohodli 
se a pan Musil postupně převzal režii. 
Najednou měl pod kontrolou celý klub 
a začal si dělat, co chtěl. Na všech-
ny důležité posty si dosadil svoje lidi 
a měl vlastně ve všem volnou ruku,“ 
pokyvuje Míšek s tím, že bývalý gól-
man Sparty či belgického Lokerenu 
postupně rozprodal všechny mládež-
nické týmy.
„On se zpočátku choval dobře, bez-
problémově. Trable přišly, když se 
dostal k moci,“ tvrdí Sobotka a Mí-
šek jedním dechem dodává: „Já bych 
to ale Honzovi Musilovi ani tak ne-
vyčítal. On zkrátka neměl k Rapidu 
vztah jako my. Byl tu chvíli, neměl 
tady srdce, za to se na něj přece ne-
můžu zlobit. Ale srdíčko měl ukázat 
hlavně Tomáš Pudil. A to se nestalo.“
V roce 2011 už začínalo být jasné, 
že konec Rapidu bude nezvratný. 
Jan Musil skončil, klub trápily dluhy, 
neměl mládežnické výběry a pomalu 
se „drobil“ i „A“ tým. „Na zápasy se 
scházelo deset nebo jedenáct kluků, 
s tím přece nejde hrát,“ vysvětlu-

je Sobotka. Aby nebylo komplikací 
málo, vznikl v té době v areálu Ra-
pidu další tým – AFK Slavia Male-
šice. „Přišel sem pan Pavel Hons 
ze Spartaku Kbely a zřejmě uhradil 
dluhy. Jednota ho dosadila sem a on 
si následně založil nový klub, Slavii,“ 
popisuje Míšek. „Ale pan Hons sa-
mozřejmě za naše problémy nemůže, 
zkrátka mu to spadlo do klína,“ dopl-
ňuje Sobotka.
Momentální situace je prý bezvýchod-
ná. „Konec. Rapid postupně spadl 
z A třídy do druhé třídy a teď už se 
ani nepřihlásil do další sezony,“ krčí 
rameny Míšek, který příčinu krachu 
klubu s více než stoletou tradicí vidí 
v několika bodech. „Hlavně přílišná 
důvěra v nesprávné lidi a podcenění 
situace. Díl viny nesu asi i já, myslel 
jsem si, že když se klub rozjel, bude dál 
fungovat samospádem, a odešel jsem 
dělat delegáta. Bohužel to dopadlo 
jinak.“
Žádný zázrak v podobě znovuvzkří-
šení prý na obzoru nečeká. „Já bych 
do toho už stejně nešel. Na to je potře-
ba zase pár šílenců a všechno budovat 
znovu, na to nemám sílu. Ale samo-
zřejmě je mi z toho smutno. Nechci to 
dramatizovat, ale je to podobné, jako 
by vám někdo umřel,“ uzavírá.

Rapid vystřídal během své existen-
ce nejen bezpočet názvů, ale i hřišť. 
Původní klub Meteor Vinohrady 
hrál domácí zápasy na placu mezi 
Florou a Olšanskými hřbitovy. 
Pak dlouhá léta kočoval po areá-
lech Nad Primaskou (kde působil 
nejdéle), na Hagiboru, v Hostivaři 
a ve Strašnicích, dokud nezakotvil 
v Malešicích. Bohužel – jen na nece-
lých dvacet let.

Zřejmě nejslavnější období od dvacá-
tých do padesátých let strávil Rapid 
Praha mezi vinohradskou nemocnicí 
a strašnickým krematoriem. Jedna ze 
zdejších ulic dokonce dodnes na jeho 
počest nese název Pod Rapidem. To 
je však hudba minulosti – nejnovější 
kapitoly historie psal Rapid v Male-
šicích.
Prostory u ulice Heldova nedaleko 
tamního náměstí dávali Malešič-
tí od roku 1994 intenzivně do kupy. 
„Postupně jsme začali hřiště přebu-
dovávat. Vybudovali jsme tu travnatou 
plochu, zrekonstruovali kabiny a kan-
týnu,“ vypočítává někdejší sekretář 
Jiří Míšek. Peníze Malešičtí posbírali 
od sponzorů z vlastních řad. „Do klubu 
cpali svoje peníze hlavně Franta Pudil, 
Tomáš Stříbrný nebo Tomáš Sobotka.“ 

Tahle investice se však časem uká-
zala jako ne úplně prozřetelná. Stav 
areálu se sice rychle zlepšoval, jenže 
problém byl v tom, že nepatřil těm, 
kdo jeho rekonstrukci platili. „Všech-
no bylo na vlastní náklady, prostě 
do toho nás pár bláznů nacpalo 400 
tisíc, ač to nebyl náš pozemek,“ uzná-
vá Tomáš Sobotka, který v klubu fun-
goval od devadesátých let.
Po vzniku Slavie Malešice tak nastala 
situace, že Rapid hrál na hřišti, které 
vybudovali jeho členové, ale platil 
za jeho užívání nájem. I to znemož-
ňuje jakoukoliv resuscitaci kdysi slav-
ného klubu. „V tom areálu teď jako 
domácí klub figuruje Slavia Malešice. 
Jedou si svoje a s Rapidem nemají nic 
společného, což jim pochopitelně ne-
můžeme mít za zlé. Dělají to rozumně, 
proč by si dobrovolně přidělávali pro-
blémy s tím, že by chtěli Rapidu nějak 
pomáhat,“ myslí si Míšek.
Areál Slavie Malešice tak bude jed-
nou z mála hmatatelných vzpomínek 
na zdejší působení tradičního praž-
ského klubu původem z Vinohrad. 
Rapid se bohužel zařadil po bok SK 
Čechie Karlín, Tatry Smíchov nebo 
Břevnova, tedy slavných mančaftů, 
které (ne)návratně zmizely v propad-
lišti dějin.

Areál bude nyní využívat jen 
AFK Slavia Malešice.

Na hřišti v Heldově ulici se hrál 
dvakrát i přebor!

 AREÁL AfK sLAVIA MALEŠIcE 

Název: areál v ulici Heldova 1  Adresa: Heldova 1, Praha 10-Malešice, 
108 00  Dopravní spojení: 1 minutu pěšky od autobusové zastávky Male-
šické náměstí (linky 177, 195)  Počet hřišť v areálu: jedno travnaté hřiště

 PRAŽŠtí KOčOVNícI 
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Když se vydáte do restaurace Aromi 
v Mánesově ulici, máte dvě jistoty. 
Za prvé: pochutnáte si na dokona-
le připravených rybách, které jsou 
místní specialitou. A za druhé: na-
razíte tu na MARTINA FOŘTA. 
Záložník Slavoje Hloubětín totiž 
v italském podniku, který získal 
ocenění i od proslulé společnosti 
Michelin, druhým rokem pracuje 
jako číšník.

Do Aromi se hrnou nejen turisté, ale 
i Češi. Nejspíš i proto, že téhle útulné 
restauraci udělil Michelin cenu Bib 
Gourmand. Ta se dává podnikům, kte-
ré nabízejí vynikající jídlo za rozumné 
peníze. „Nejsme žádný přehnaně lu-
xusní podnik, myslím, že na lidi půso-
bíme spíš domácky. Ceny samozřejmě 
odpovídají tomu, že jsme jednou z nej-
vyhlášenějších restaurací na Vinohra-
dech, ale dovolím si tvrdit, že jsou ade-
kvátní,“ vysvětluje Martin.

Jinde v Evropě byste prý za dokonale 
připravené čerstvé ryby zaplatili ob-
dobné, možná i vyšší sumy. „Ryba pro 
dvě osoby vyjde asi na 1250 korun, což 
podle mě odpovídá. A chodí spíš Češi, 
navíc se hodně vracejí, máme stálou 
klientelu. To snad svědčí o tom, že se 
to snažíme dělat dobře,“ usmívá se.

 POLIcEJNí AKADEMII 
 utNuLO PRÁVO 
V Aromi je Martin dlouholetou stálicí, 
přitom před lety to vypadalo, že mno-
hem blíž než do podniku, který vlastní 
světově známý šéfkuchař Riccardo 
Lucque, bude mít na policejní služeb-
nu. Studoval totiž policejní akademii. 
„Ale tam jsem to ukončil. Důvod? 
Právo, právo, právo. To mě fakt moc 
nebralo,“ směje se.
„Ale už tehdy jsem chodil na brigá-
dy jako číšník. Začínal jsem v hotelu 
Marriott, kam jsem nakonec nastou-
pil na plný úvazek a vydržel pět let,“ 

vzpomíná s tím, že odbočkou přes re-
klamku - ze které se ale vyklubal spíš 
telemarketing - a kavárnu na Náměstí 
míru rozšířil řady zaměstnanců Aro-
mi.
Svou profesi si nemůže vynachválit. 
„Baví mě kontakt s lidmi. Nejlepší 
odměna pro mě je, když někdo od-
chází spokojený. Navíc majitel i celý 
management jsou opravdu v pohodě, 
funguje vzájemná důvěra a tolerance. 
Nejsme svázáni žádnými nesmyslný-
mi příkazy a zákazy,“ shrnuje.
Pracovní den záložníka Hloubětína je 
dlouhý, ale na druhou stranu nezačí-
ná za svítání. „Chodíme okolo desáté 
dopoledne, abychom připravili za-
hrádku, vyndali a prostřeli stoly a pak 
totéž dělali uvnitř restaurace. Ty pří-
pravy zaberou poměrně hodně času, 
musíte na tácy nachystat čerstvé ryby 
a prosciutto a na půl dvanáctou pak 
být ready,“ vypočítává Martin, který 
pochopitelně odkoukal i pár rybích 

PROfEsE

Je libo výbornou rybí specialitku...

MARtIN fOŘt ZE sLAVOJE HLOubĚtíN PRAcuJE JAKO číŠNíK 
V PROsLuLÉ REstAuRAcI
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Rybí GuRMÁN

 MARtIN fOŘt 

 Věk: 32 
 Profese: číšník
 Klub: Slavoj Hloubětín
 Pozice: krajní záložník



S fotbalem začínal až ve čtrnácti letech!

Michelinská ocenění znamenají jediné - 
tady se s jídlem nespletete.

receptů od mistrů kuchařů. „Vaření 
mě baví. Zvládnu italské rissoto nebo 
třeba mořského vlka v krustě ze soli, 
což je naše specialita,“ chlubí se „rybí 
gurmán“.
Ryby mnoha lidem „smrdí“, ovšem 
v Aromi prý narazíte jen na ty abso-
lutně čerstvé. „Dostáváme je třikrát 
čtyřikrát do týdne. Přijíždějí v ledové 
tříšti, takže nejsou zmražené. A navíc 
ani nemusíme moc řešit jejich even-
tuální skladování, protože se zkrátka 
všechno sní,“ přesvědčuje s tím, že 
za čerstvost surovin v jeho podniku by 
dal ruku do ohně.

 ZAčAL AŽ VE čtRNÁctI 
Žádný ze spoluhráčů ještě do Aromi 
nezavítal. A zapít konec sezony pů-
jdou Hloubětínští asi taky jinam. „Ko-
legové a kamarádi z fotbalu u nás ješ-
tě nebyli. A že bychom tu uspořádali 
nějakou týmovou akci? To ne, přece 
jen nejsme klasická hospoda, kam se 

chodí na pivo,“ směje se. Spoluhrá-
či ale pochopitelně vědí, kde Martin 
dělá, a často si s ním vyměňují nejrůz-
nější rybí recepty. „Bavíme se o růz-
ných úpravách, fotíme si povedená 
jídla, porovnáváme. Teď přišel kolega 
s pražmami na grilu… Vynikající!“
Dalším z pozitiv Martinova zaměst-
nání je fakt, že jeho pracovní doba 
není striktní a on tak má čas na fotbal. 
„Neděláme na dlouhý a krátký, je to 
spíš o dohodě a naplánování. Měsíc 
dopředu si napíšeme volno, a to pak 
platí, což je třeba pro mě úplně pa-
rádní,“ pochvaluje si. Zápasy stihl 
za uplynulou jarní část sezony všech-
ny. S tréninky je to ale už slabší. „Sna-
žím se tam občas dostat, ale abych 
byl upřímný, poslední dobou se mi to 
moc nedařilo. Míváme dva tréninky 
v týdnu a kolikrát nestihnu ani jeden,“ 
přiznává.
Manko se však snaží dohnat samostat-
nou přípravou. „Chodím si zaběhat 

nebo zaplavat, abych se udržel trošku 
ve formě a neflákal to. Přece jen druhá 
třída není nějak extra náročná, ale bě-
hat se musí. Kór na kraji zálohy, kde 
teď hraju nejčastěji,“ přemítá muž, 
který s fotbalem začínal až ve čtr-
nácti letech. „Naskočil jsem myslím 
až do starších žáků, takže fotbal jsem 
se učil později,“ překvapuje. „Musím 
to zaklepat, ale možná i díky tomu se 
mi zatím vyhýbají vážná zranění. Jen 
drobnosti jako naštípnuté kosti.“

 buDE tRENÉREM? 
Martin Fořt je celou kariéru věrný bar-
vám Hloubětína. „Až na výjimku, kdy 
jsem si odskočil do Čechie Karlín, ale 
to byla opravdu jen chvilička. A jednu 
sezonu jsem hrál za Sibřinu, protože 
jsem chvíli bydlel na Hájích,“ vzpo-
míná muž, který na Hloubětín nedá 
dopustit. „Zní to jako fráze, ale máme 
super partu kluků, většinou mladších. 
A pan Janda se o všechno skvěle stará.“

Co se sportovních cílů týče, postup 
je každoročním cílem. „Když sezo-
nu dobře našlápneme, je to reálné. 
Letos bylo pár soupeřů zkrátka sil-
nějších,“ snaží se najít důvody, proč 
letos Hloubětín skončil pátý. A dost 
možná se Martin za pár let bude 
snažit pomoct k postupu i z lavičky, 
láká ho totiž trenéřina. „Svého času 
jsem při studiu jezdil trénovat malé 
kluky a strašně mě to bavilo. Mys-
lím, že by mě to naplňovalo i v bu-
doucnu, práce s dětmi je super,“ 
přemýšlí. „Ale prosazuju filozofii, 
že člověk by se neměl nijak zvlášť 
upínat k budoucnosti. Samozřejmě 
nějaká přání mám, ale že bych si 
rozplánoval, co bude za pět let, to 
vůbec,“ uzavírá.

INZERCE
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... a k ní dobré italské víno?

 fóLIE A sERVERy 

„Hloubka válí, Hloubka válí, Hloubka válí heja heja heja hej.“ Tenhle tra-
diční hloubětínský pokřik zní ve Slavoji z hrdel mužů rozličných zaměstnání. 
Třeba vedoucí Jaroslav Janda dělá v dopravních podnicích. „Martin Skřipský 
se věnuje správě a realizaci serverů v jedné velké mezinárodní společnosti. 
A Petr Jíša je ve firmě, která dělá polepy na auta a autofólie,“ prozrazuje. 
„A stejně jako v každém jiném klubu u nás hodně lidí studuje,“ dodává.



tRÉNINK

Problematiku přechodu hráčů mezi 
mládežnickým a dospělým fotbalem 
považuji za aktuální a velice důleži-
tou, protože tímto kritickým obdobím 
prochází každoročně velké množ-
ství hráčů. Jedná se o klíčový milník 
ve vývoji jednotlivých hráčů.
Trenéři mládeže a především pak ti, 
kteří působí u dorosteneckých týmů, 
musí své hráče připravit po všech 
stránkách, aby tuto fotbalovou matu-
ritu zvládli se ctí. Jedná se o završení 
a zúročení několikaleté práce u mlá-
deže, ze které profitují jak hráči, tak 
kluby, které je vychovaly.

 1.  EtAPy sPORtOVNíHO  
 tRÉNINKu fOtbALIstů 
Postupný a plánovaný výkonnost-
ní růst jednotlivých hráčů je jedním 
z nejdůležitějších aspektů, které ovliv-
ňují přechod mezi výkonnostními 
a především věkovými kategoriemi.
Naprosto zásadní vliv na další fotbalo-
vý vývoj má u hráčů etapa základního 
sportovního tréninku. Toto období by 
mělo trvat mezi dvěma a čtyřmi roky 

a je důležité pro vytvoření základních 
pohybových návyků. V případě, že 
fotbalový vývoj není postaven na pev-
ných základech základního tréninku, 
tak velmi často dochází v pozdějších 
letech k oslabování výkonnostního 
růstu.
V etapě základního tréninku se trenéři 
musí zaměřit na podporu přirozeného 
tělesného a psychického vývoje hráčů, 
důležité je vypěstovat si kladný vztah 
k pravidelnému tréninku a postupně 
zvyšovat objem, hráče je třeba zatěžo-
vat všestranně, nikoliv pouze speciali-
zovaně na fotbal, a je nutné zaměřit se 
na koordinační trénink.
Etapa specializovaného tréninku se 
týká věkových kategorií žáků a do-
rostenců. Platí zásady předchozího 
období, ale je kladen větší důraz 
na tréninkový objem, důraz je cílen 
na budování předpokladů pro výkon 
v příštích letech, do období přechodu 
mezi dorosteneckou a dospělou věko-
vou kategorií.
Je třeba se zaměřit na schopnosti a do-
vednosti, které bezprostředně podmi-

ňují a vytvářejí výkon, přesto nesmí 
z tréninku zmizet pestrost a všestran-
nost. Vedle objemu se zvyšuje i in-
tenzita provádění cvičení a her, důraz 
je kladen i na kondiční oblast. Hráči 
se musí naučit řešit složité herní si-
tuace, pozornost začínáme směřovat 
i na taktickou přípravu.
Dlouhodobá sportovní příprava je 
u některých hráčů zakončena etapou 
vrcholového tréninku. Tato etapa se 
týká dospělých a některých talento-
vých jedinců, zatížení z pohledu ob-
jemu i intenzity dosahuje maxima. 
Až po devatenáctém, dvacátém roce 
dosahují hráči maximální možné tré-
novanosti.
Cílem je dosáhnout nejvyšší výkon-
nosti, především díky vysokému 
objemu i intenzitě, což je třeba kom-
penzovat regenerací. Dochází k tomu 
i pomocí speciálních tréninkových 
metod. Trénink je často i individuální-
ho charakteru.
Ve fotbale je ideálním věkem pro vr-
cholovou výkonnost období mezi 22. 
a 28. rokem. Z tohoto důvodu je tře-
ba zvládnout přechod z dorostenecké 
kategorie, aby hráči zužitkovali před-
chozí etapy fotbalového tréninku.
Proto v rámci koncepce vedení tré-
ninkového procesu nastavené v klubu 
doporučuji, aby se věkové kategorie 

dorostu sbližovaly s tréninkovým pro-
cesem dospělých tak, aby rozdíly byly 
pouze zanedbatelné.
Doporučuji, aby hráči dorostu měli 
možnost vyzkoušet si ještě v doros-
teneckém věku tréninkový proces do-
spělých, a to v několika tréninkových 
jednotkách. Současně je vhodné, aby 
hráči trénink absolvovali ve dvoji-
ci, usnadní jim to zapojení do týmu 
dospělých. Při tomto zapojení hráčů 
sledujeme především schopnost hráčů 
zařadit se do kolektivu, aktuální vý-
konnost není tím nejdůležitějším.

 2.  KONDIčNí AsPEKty  
 PŘEcHODu 
Při současném dynamickém a fyzicky 
náročném pojetí fotbalu je základním 
předpokladem pro úspěšný přechod 
mezi dorosteneckou a mužskou kate-
gorií fyzická připravenost hráčů, kteří 
končí v dorostenecké kategorii (případ-
ně ti, kteří se díky výkonnostním před-
pokladům zapojují do tréninkového 
procesu dospělých).
Hráči se před přechodem do kategorie 
dospělých musí vyrovnat s tím, že se 
na rozdíl od dorosteneckých soutěží 
budou v průběhu tréninku a při utká-
ních setkávat s hráči, kteří jsou lépe si-
lověji vybavení, a budou muset absol-
vovat mnohem více osobních soubojů, 

PORADNA JIŘíHO fORMÁNKA, tRENÉRA A PROVOZOVAtELE 
stRÁNEK WWW.tRENINK.cOM

fOtO: PaVel JIřík St.

Cílem článku je seznámit trenéry mládežnických dorosteneckých týmů 
s důležitými aspekty přechodu mezi dorosteneckou a mužskou věkovou 
kategorií. Zaměřím se i na důležitost jednotlivých aspektů ve fotbalové pří-
pravě mládežnických týmů, sportovní přípravu, společenské vlivy a psycho-
logickou stránku.
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PŘEcHOD Z DOROstu 
DO MuŽů



Na přechod k dospělým musejí být 
dorostenci připraveni nejen fyzicky.

Podporovat motivaci není nikdy 
na škodu.

Když mezi chlapy vezme trenér mladíky 
dva, usnadní jim adaptaci.

často proti zkušenějším fotbalistům.
Pokud budeme u hráčů předpokládat 
kondiční připravenost na úrovni týmu 
dospělých, tak se do popředí pozor-
nosti posouvá schopnost adaptovat se 
na nové podmínky a nové spoluhráče.

 3.  VLAstNOstI  
 A cHARAKtER HRÁčů 
U hráčů, kteří přecházejí do kategorie 
dospělých, předpokládáme, že jsou 
schopni řešit složité herní situace. Pod-
mínkou toho, aby to byli schopni splnit, 
je, aby měli na vysoké úrovni taktické 
myšlení, které je podpořeno technikou. 
To vše je součástí tréninkového proce-
su většiny mládežnických týmů.
Nezbytnou podmínkou však je, aby 
hráči měli potřebu prosadit se, byli 
schopni pracovat v kolektivu, byli 
ukáznění, dokázali ovládat svoje emo-
ce a svojí cílevědomostí prokazovali 
vůli dosáhnout úspěchu.
Tyto vlastnosti je třeba u hráčů pěstovat 
a rozvíjet. Pokud se tak neděje, těžko 
můžeme očekávat, že takto nepřiprave-
ný hráč v dospělém fotbale uspěje.

 4.  ROZDíLNOst VĚKOVÝcH  
 KAtEGORIí 
V dorosteneckém věku je dokončen 
tělesný vývoj, od šestnáctého roku 
je možné výrazně zvyšovat objem 

a intenzitu tréninkových jednotek, je 
mnohem větší prostor zaměřit se na si-
lovou a vytrvalostní oblast kondičního 
tréninku.
Vysoká úroveň fyzické připravenosti je 
potřebným základem pro rozvoj v ob-
lasti taktické a technické. Stav psychic-
ké vyspělosti již umožňuje klást na do-
rostence vysoké tréninkové požadavky.
Pro trenéry dorosteneckých kategorií 
však nastává problém z hlediska so-
ciálního a emocionálního. Biologická 
dospělost hráčů je ve významné nerov-
nováze se sociální vyzrálostí.
Hráči mají často tendence k nezávis-
losti, což v některých situacích vede 
k negativním postojům vůči dospělým 
autoritám. Problematicky mohou půso-
bit na výkonnost hráčů dorostu i vzta-
hy s osobami opačného pohlaví. Zde je 
nutné situaci respektovat, ale je třeba 
nastavit jasná pravidla, která je zapo-
třebí oboustranně respektovat.
Je důležité mít na paměti, že hráč je vel-
kou měrou ovlivňován společenským 
a rodinným prostředím, ve kterém se 
pohybuje. Toto prostředí má často vliv 
například na dodržování životosprávy. 
V případě, že hráč z pohledu trenéra 
neplní své povinnosti, tak doporučuji 
o tomto problému promluvit s rodinou 
nebo partnerem.
Důležitým předpokladem pro úspěšný 

přechod do dospělé kategorie je pod-
porovat u hráčů silnou motivaci pro 
růst výkonnosti tak, aby tomu každý 
jedinec podřídil svůj denní a tréninko-
vý režim.
V dospělém věku se jedná o období 
maximální psychické a fyzické síly, 
hráč je obvykle i společensky ukotven. 
Především u fotbalistů nižších výkon-
nostních úrovní se jedná o kritické 
období, protože dochází k významným 
změnám v životním stylu, jako je na-
příklad ukončení studia (SŠ, VŠ) a ná-
stup do zaměstnání, což v mnoha pří-
padech vede k předčasnému ukončení 
sportovní kariéry.

 5.  JAK sE PŘIPRAVIt 
 NA DEN D? 
Jak pomoci tomu, aby hráči zdárně 
překonali kritické období přechodu 
z dorostu mezi dospělé? Především 
by se nemělo začít jednat pozdě, pro-
tože i nejistota hráčů, kteří nevědí, zda 
se s nimi počítá či nikoliv, často vede 
ke ztrátě motivace a někdy i k ukonče-
ní kariéry.
O přechodu hráčů mezi kategoriemi 
by trenéři dorostenců a dospělých měli 
začít jednat rok předtím, než k tomu 
z důvodu věku musí dojít. Trenéři by si 
měli předat základní informace o hráči, 
o jeho přednostech i nedostatcích.

Trenér dospělých by měl absolvovat 
několik pozorování dorosteneckých 
utkání a tréninkových jednotek, aby 
si udělal vlastní představu o vý-
konnosti jednotlivých hráčů. Poté  
si podle potřeb týmu dospělých  
vybere hráče, které postupně za-
pojuje do tréninkového procesu  
dospělých.
Nemělo by se však jednat o jedno-
stranný direktivní akt trenéra dospě-
lých. O situaci musí být informován 
dorostenecký trenér a především 
samotný hráč. S ním by trenér měl 
probrat jeho situaci, nastínit jeho 
představy o jeho působení v týmu.
S hráči, kteří v týmu dospělých kon-
krétního klubu nenajdou uplatnění, 
by si trenér měl také promluvit, opět 
by si vzájemně měli vyjasnit, jaké 
jsou jejich pohledy na věc. Klub 
by měl těmto fotbalistům zajistit, 
po dohodě s nimi, hostování jinde.
Poté, co hráči ukončí sezonu v do-
rosteneckém týmu a trenér týmu 
dospělých s nimi počítá, je bezpod-
mínečně nutné, aby znali program 
týmu v letním přípravném období.
A při zahájení letního přípravné-
ho období je vhodné, aby některý  
ze zkušenějších hráčů dostal vždy 
na starost hráče přecházejícího  
z dorostu...

LÉTO 2013 31



AtrAKtIvNÍ 
wEb Pfs

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

www.fotbalpraha.cz

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

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

fOtO MĚsÍcEfOtO MĚsícE

Vstřelená branka udělá vždycky radost minimálně úspěšnému týmu, o tom není pochyb. Proč ale nepobavit 
přítomné diváky či rodiče povedenou oslavou? Hoši ze Satalic by mohli učit, jak si branku užít. Že by našli 
inspiraci ve hře FIFA, kde je naprogramovaných oslav nespočet!?

fOcENO: během utkáNí kategOrIe u15 meZI StřešOVIcemI a SatalIcemI
AutOR: PaVel JIřík St.

Á, POJď MI HOP!



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

Váš dodavatel tepla pro Prahu
 a partner Pražského fotbalového svazu

Koho nehřeje fotbal, 
 toho zahřejeme my


