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Vážení příznivci fotbalu,

vítejte na startu sezony 2013/14, tedy období, v němž může reprezentace postoupit na mistrovství 
světa do Brazílie, aktuálně nejlepší z pražských klubů po tříleté pauze konečně dosáhnout na titul 
a například Loko Vltavín udělat rozruch ve druhé lize, i když samotný start soutěže tomu příliš 
nenapovídal.

Z hlediska fotbalu v hlavním městě na nižších úrovních bude startující ročník také zajímavý. Již 
tradičně byl slavnostně zahájen – tentokrát v moderním areálu SK Viktoria Štěrboholy – a pak je 
zde zrod anebo pokračování několika zajímavých projektů, jimiž chce vedení PFS posunout úroveň 
a vnímání fotbalu v Praze zase o kousek dál.

Již zaběhnuté jsou akce Neberte nám naši hru a Dětský fotbalový pohár, po čase se opět objeví Tour 
de Club, ale to není zdaleka všechno. Chcete vědět víc? Sledujte informační kanály Pražského fot-
balového svazu…

Úspěšný výkop v nové sezoně!

Lukáš Vrkoč
editor PFSpeciálu
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roZHovor

na HŘiŠti vydržíM 
5 Minut
Martin Frýdek byl vynikaJící Záložník, ale kvůli 
kyČlíM už Fotbal vůbec neHraJe. Jako trenér teď 
Povede Motorlet v diviZi.
text: RadIm tRusIna Foto: ondřej hanuš



Má stříbro z mistrovství Evropy 
1996, se Spartou pětkrát slavil mis-
trovský titul, zahrál si i Bundesligu. 
Teď bude bývalý záložník MARTIN 
FRÝDEK předávat zkušenosti v di-
vizi: jako nový trenér Motorletu má 
jasný a obtížný úkol – dovést tým do 
třetí ligy. „Třetí ligu bychom chtěli 
vykopat,“ neskrývá velké ambice 
44letý Frýdek, jedna z legend klubu 
z Letné.

JJ Martin Frýdek jako trenér diviz-
ního týu, to je pro někoho možná 
překvapení. Při vší úctě k Motorletu: 
není pro vás tohle angažmá poté, co 
jste vedl Vlašim ve druhé lize, tro-
chu málo?
Když jsem skončil ve Vlašimi, ne-
objevily se žádné nabídky. Měl jsem 
smlouvu ve Spartě a jezdil pro ni pozo-
rovat zápasy. Nikde jsem se nenabízel 
a čekal. Vtom se ozval šéf Motorletu 
pan Kubert, jestli bych neměl zájem, 
že chtějí hrát o postup. Bez rozmýš-
lení jsem kývl.
JJ Opravdu bez rozmýšlení?

Vážně, pro mě je to nová motivace. 
Motorlet je farmou Sparty, i tohle mě 
lákalo. Jsou tady mladí kluci, kteří jsou 
tvární. Pevně doufám, že spolupráce se 
Spartou bude pokračovat. Byla to jedna 
z výhod Motorletu. Pořád jsem spar-
ťan, v kontaktu s klubem stále jsem 
a budu. Mám tam v áčku žáků mladšího 
syna, jsem rád, že se to takhle skloubí.

JJ Nebojíte se, že trochu sejdete z očí, 
když nebudete působit v profesionál-
ním fotbale?
Možné to je, ale to je fotbalový život, 
jednou jste dole, jednou nahoře. Beru 
to tak, že jsem na hřišti, kde jsem chtěl 
být. Baví mě tréninky, všechno okolo. 
Kdyby přišla nabídka z vyšší soutěže, 
tak ji asi vezmu, ale i divize je fajn. 
Třetí ligu si ostatně můžeme vykopat. 
(usmívá se)
JJ Znamená to tedy, že berete divizi 

jako slušné angažmá, protože tre-
nérů je mnohonásobně víc než týmů 
na úrovni první až třetí ligy?
Čím trénujete výš, tím je to lepší, ale 
já nejsem nějak vybíravý. V minulé se-

zoně jsem na jaře pomáhal v Královi-
cích, dělal jsem tam tréninky a byl za 
to rád. Taky jsem se často chodil dívat 
na Vyšehrad, který byl farmou Vla-
šimi, takže o divizi mám trochu pře-
hled. FAČR chrlí jednoho trenéra za 
druhým, člověk musí být rád i za di-
vizní nabídku.
JJ Když jste na divizi chodil, pro-

zraďte: co si myslíte o její úrovni?
Kluci chodí do práce, trénuje se odpo-
ledne, takže je to samozřejmě takové 
hektické. Ale já k tomu přistupuju tak, 
aby to všechny bavilo. Nechci na kluky 

řvát a stresovat je. Kdyby byli na lepší 
úrovni, kopou ligu. Jsou tam technické 
a taktické nedostatky, ale myslím, že 
divize nemá špatnou úroveň, jak ob-
čas slýchám.
JJ Jste zvyklý na profesionální pod-

mínky a servis okolo týmu. Nevadí 
vám, když začnou před tréninkem 
chodit zprávy s omluvenkami a vám 
se zbortí celá příprava?
Jde o to, aby se člověk vcítil do role 
těch hráčů, musíte se dostat do jejich 
kůže. Ráno vstávají, spěchají do práce, 
na trénink, aby pak na ně někdo kři-
čel a jen se běhalo? Nejdůležitější je 
ty kluky pochopit. Nechci slevit ze 
svých nároků, chci se jen přizpůsobit 

podmínkám v divizi. Někdy člověk při-
mhouří oko.
JJ V Královicích jste se musel v to-

mhle směru otrkat, ne? To je ještě 
o soutěž níž.
Dá se říct, že to pro mě byla právě v to-
mhle zkušenost, která mi pomohla.
JJ Mluvíte o práci hráčů, jak to ale 

máte vy? Může být trenér v divizi 
profesionál?
(směje se) Zatím jinou práci nemám, 
stačí mi to. Dopoledne jsem doma, hlí-
dám psy, dva naše, jeden je synův. Po-
sekám trávu, uvařím, což mě hrozně 

baví, a jedu na Motorlet trénovat. Přes 
prázdniny jsem vedl i nějaké individu-
ální tréninky pro cizince, což bylo přes 
školu Petra Čecha. Byl jsem za to rád. 
Mnohem lepší než sedět doma.
JJ Pojďme zpátky k Motorletu. Od 

kdy ho vlastně registrujete?
Motorlet je vyhlášený prací s mládeží, 
kterou jsem na Spartě trénoval. Od té 
doby ten klub registruju. Ti nejlepší 
kluci chodili k nám do Sparty, naopak 
ti, co nehráli ve Spartě, šli do Motor-
letu.
JJ Co je vlastně těžší, trénovat děti 

nebo dospělé?
U dětí vidíte nadšení, je to pro ně zá-
bava. U chlapů už se hraje o peníze, 
o postup, záchranu, žáky hlavně vy-
chováváte. Baví mě oboje, má to svoje 
plusy i mínusy. Nedá se vyzdvihnout, 
co je mi bližší. Kluci jsou bezpro-
střední, je to bez nervů. U chlapů jde 
o výsledky, tam už jste pod tlakem.
JJ Vy máte za úkol v ideálním pří-

padě postoupit do třetí ligy. Máte 
na to hráčský kádr?
Všude máte nějaké cíle, jestli hrajete 
přebor, divizi nebo ligu, je to v podstatě 
stejné. Výhody vidím v tom, že je tým 
delší dobu pohromadě. Myslím, že by-
chom měli hrát nahoře.
JJ Na co se můžou diváci ve vašem 

podání těšit?
Každý chce hrát dopředu, já byl ofen-
zivní záložník, budu to chtít i od kluků. 
Záleží taky na soupeři, když bude jen 

„Motorlet Je FarMou SParty, i toHle MĚ lákalo. JSou  
 tady Mladí kluci, kteŘí JSou tvární. PevnĚ douFáM, že  
 SPoluPráce Se SPartou bude PokraČovat.“ 
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Dovede Martin Frýdek fotbalisty 
Motorletu do ČFL?



bránit a vy se do něj budete chtít dostat, 
můžete dostat blbý gól a záměr vám 
nevyjde. Ve Vlašimi jsme měli lepší 
útočnou fázi než tu obrannou, dávali 
jsme hodně gólů, ale dost jsme jich do-
stávali. Na tom musíme v Motorletu 
zapracovat. Platí ale, že když útočíte, 
musí soupeř bránit a nemá tolik času 
a prostoru, aby útočil on.
JJ Máte to se jménem Frýdek obecně 

na lavičce jakéhokoliv týmu složi-
tější?
Vyslechnu si, to víte, bylo to i ve Vla-
šimi, když jsme někam přijeli. Snažím 
se to nevnímat, dělám svou práci, co 
nejlíp umím. Lidi si zaplatí za fotbal, 
když chtějí nadávat, ať nadávají. Když 
je to v mezích, neřeším to.
JJ Na druhou stranu: bývalý hráč 

vašeho kalibru má lehčí výchozí 
pozici při shánění trenérského an-
gažmá, ne?
Souhlasím s tím, že když máte z fot-
balu nějaké jméno, asi máte lehčí 
pozici, ale zase jste víc sledovaný 
a pod tlakem. Když byl člověk trochu 
dobrý fotbalista, nikde není psáno, 
že bude i dobrý trenér. Ale určitě se 
k vám lidé z fotbalového prostředí 
chovají jinak, když jste něco odehrál 
za Spartu i reprezentaci. V tomhle 
máme výhodu.
JJ V podstatě si nesmíte dovolit ne-

uspět. Jinak to asi dostanete pěkně 
sežrat, ne? To „bezejmenný“ trenér 
při špatných výsledcích skončí a dál 
se to moc neřeší.
S tím se musí počítat, to je úděl býva-
lých hráčů.
JJ Je těžší být hráč nebo trenér?

Stoprocentně trenér, jako hráč si jen 
hlídáte výkon, makáte. Trenér má na 
starosti dvacet lidí. To je velký rozdíl. 

Každý hráč je specifický, na jednoho 
musíte přitvrdit, na dalšího musíte být 
hodný.
JJ Umíte přitvrdit?

(usměje se) Myslím, že umím. Někteří 
hráči se divili, jak jsem dokázal křičet, 
když se mi něco nelíbilo.
JJ To bych do vás neřekl. Jak se to 

stane, že se Martin Frýdek rozzuří?
Vyplyne to ze situace, něco vás naštve 
nebo vidíte, že kluci něco vypustí a ne-
jdou do toho naplno. Já byl taky vyču-
ranej hráč, poznám, když někdo něco 
vypustí nebo si uleví. V tomhle mají 
kluci se mnou na lavičce nevýhodu. 
(usmívá se)

JJ Chtěl jste po kariéře vždycky tré-
novat?
Nikdy jsem na to nepomyslel, vzniklo 
to v době Eura 1996. Za stříbro z Ang-
lie jsme dostali II. trenérskou třídu a šéf 
svazu Chvalovský řekl v dobrém roz-
položení, že nás všechny vezmou na 
studium trenérské profilicence bez při-
jímaček. Já na to zapomněl, ale pak mi 
jednou volal Honza Suchopárek, jestli 
bych nešel studovat licenci. Přemlu-
vil mě, ale přijímačky jsme normálně 
dělali, protože pan Chvalovský už na 

svazu nebyl. Tak to začalo, do tréno-
vání mě namontoval Paras.
JJ Sledujete, jak si vede v Dukle, kde 

dělá asistenta?
Jo, jsme ve spojení. Na to, že je slávi-
sta, je to výbornej kluk. (směje se) Na 
škole v Olomouci jsme odkroutili dva 
roky spolu, díky němu jsem se do toho 
pustil a je ze mě trenér.
JJ Jaký trenér vás v kariéře nejvíc 

ovlivnil?
Vzal jsem si od každého něco, nejvíc 
asi od pánů Ježka a Uhrina. Ježek byl 
velký psycholog a motivátor, Uhrin 
spíš odměřenější. Každý ale chce jít 
svojí cestou. A současní trenéři? Sle-

duju všechny, ale že bych byl na ně-
koho zaměřený, to ne. Tam je to o hrá-
čích. Když máte v Barceloně a Bayernu 
takové fotbalisty, stačí jednou nebo 
dvakrát něco říct, ukázat, a ti hráči to 
mají v krvi. Messiho toho asi moc učit 
nemusíte. (směje se)
JJ Jako trenér jste vedl Kolín ve třetí 

lize, mládež Sparty, pak druholigo-

vou Vlašim. Berete se už jako ostří-
lený kouč?
U mládeže jsem se za ostříleného tre-
néra považoval, u chlapů určitě ne. Ve 
Spartě jsem trénoval pět let, to muže 
jsem vedl rok v Kolíně a necelý rok 
ve Vlašimi.
JJ Takže budete před mistráky ner-

vózní?
To zase ne, mám to podobné jako 
v době, kdy jsem hrál – spíš je to ta-
kové předzápasové šimrání. Jako trenér 
jsem rozhodně klidnější než jako hráč. 
To jsem prožíval víc, nadával jsem, byl 
jsem blázen. Teď to beru víc s nadhle-
dem, aspoň jsem o tom přesvědčený. 
Abych nadával rozhodčímu, to se u mě 
nestane.
JJ V mládeži Sparty jste vedl něko-

lik dnešních ligových hráčů. Kdo 
všechno vám prošel rukama?
Ze silného ročníku 1992 všichni: Bra-
bec, Skalák, Krejčí, Kadeřábek, Po-
lom, můj syn Martin je taky ročník 92. 
Jsem přesvědčený o tom, že jsme je 
s Míšou Horňákem naučili hrát fotbal 
a dali jim prostor. Ale je nutné říct, že 
to byl opravdu výjimečný ročník, byla 
radost s nimi pracovat. Jednou jsme 
dali klukům volno, ale hned mi volal 
syn, že chtějí všichni trénovat. To byla 
paráda. U některých týmů se musela 
určitá kombinace trénovat třeba dva 
týdny, u nich stačilo něco ukázat a už 
si to pamatovali.
JJ Jste pak pyšný, když vidíte bývalé 

svěřence v lize?
Je to moc hezký pocit. Člověk si říká, 
že těm klukům opravdu něco dal a něco 
je naučil.
JJ Zmínil jste i svého syna Martina. 

Čekal jste, že z něj bude fotbalista? 
Ve Spartě se neprosadil, ale teď válí 
v Liberci.
Do ničeho jsem ho netlačil, ale fotbal 
ho bavil. Jeho děda hrál hokej, což se 
mi líbí, ale se svojí menší postavou 
by se na tenhle sport nehodil. Jsem na 
Martina hrdej, že to dotáhl tak vysoko. 
Samozřejmě bych byl nejradši, kdyby 
kopal za Spartu, ale seběhlo se to tak, 
že je v Liberci. Hrozně moc mu po-
mohlo hostování v Senici. Tam s ním 
byli hodně spokojení a řekli mu, že 
se může vrátit, kdyby se v Česku ne-
chytil. Osamostatnil se tam, zvykl si 
na fotbalový život. Pamatuju si dobu, 
když přijel z prázdnin u babičky, kde 
měl k snídani hemenex, pak zmrzlinu, 
přijel domů a přivezl osm kilo nahoře. 
Byla z něj kulička, ve Spartě s ním už 
moc nepočítali, ale trenér nechtěl, 
aby odcházel. Navíc jsem já přišel do 
Sparty trénovat a on k fotbalu začal 
přistupovat jinak. Tenkrát na sobě za-
čal makat.
JJ Musí to mít s vaším jménem docela 

těžké, ne?
Má výhodu, že je levák, kterých je 
málo. Hraje na lajně, já byl středový 
hráč. To srovnání určitě někdo dělá, ale 
není tak veliké, protože já byl jiný typ 
fotbalisty.

 „na to, že Je HonZa SucHoPárek SláviSta, Je to výborneJ  
  kluk. na Škole v oloMouci  JSMe odkroutili dva roky   
  SPolu, díky nĚMu Je Ze MĚ trenér.“ 
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Pod Frýdkem hrál celý úspěšný 
ročník 1992 ze sparťanské líhně.

Když hráč něco vypustí, dokáže 
se Martin rozzuřit…



JJ Hecujete syna, když vám ohledně 
fotbalu odporuje, ať přijde, až udělá 
pět titulů jako vy?
Sem tam něco určitě, ale on je jako já. 
Mimo fotbal toho moc nenamluví. Já 
jeho ani druhého syna nijak extra ne-
hecuju, ale taky je ani moc nechválím, 
nikdy jsem to nedělal. Byl jsem tvrdej, 
možná až moc.
JJ Koukáte se na zápasy synů jako 

táta nebo spíš jako trenér?
Staršího jsem trénoval, měl to se mnou 
hodně těžké, asi mi občas nemohl přijít 
na jméno. (usmívá se) Dnes už se na 
jeho zápasy dívám jako táta, i na toho 
menšího. Samozřejmě sleduju zápas 
jako celek, ale vždycky se hodně zamě-
řuju, co dělají kluci dobře a co špatně. 
Na Martina koukám hlavně v televizi, 
do Liberce se moc nedostanu. Navíc 
si pořídil psa, tak mu ho hlídám. To 
mi udělal velkou radost. (znovu se 
usmívá)
JJ Sníte jako trenér o lize, nebo by 

vám stačilo být spokojený někde 
v divizi?
Jako každý mám cíle trénovat co nej-
výš. Čím výš, tím líp.
JJ Jste typ trenéra, který ukáže hrá-

čům, co po nich chce, i v praxi?
Už se do toho moc nepouštím, mám 
špatné kyčle, takže to nejde. Vždyť já 
už skoro ani nemůžu nastoupit do auta, 
obě kyčle mám na nejhorším stupni 4. 
Budu muset na operaci, abych si sem 
tam mohl jít kopnout za starou gardu.

JJ Teď nechodíte?
Vydržím tak pět minut, ta bolest je 
opravdu velká.
JJ Chybí vám fotbal?

Hodně. Jít se proběhnout s bývalými 
spoluhráči, to bych rád. Hlava je v po-
řádku, fotbalové myšlení snad pořád 
taky, jen to tělo už nemůže. Honza Fi-
ala má za sebou operaci, která mě čeká, 
a nemůže si to vynachválit. Vydrží as-
poň poločas.
JJ Kyčle vás trápily už před lety, kdy 

jste dohrával kariéru v Dukle v praž-
ském přeboru, že?
Myslel jsem si, že to mám od třísel, 
ale pak mi na rentgenu doktor Čermák 
ze Sparty řekl, že za pár let budu moct 
sotva chodit, což se bohužel potvrdilo.
JJ Takže vůbec nesportujete?

Sem tam se hecnu a zašlapu si na roto-
pedu, jinak nemůžu téměř nic. Hrozně 
se trápím, člověk by chtěl, ale nejde to.
JJ A co golf? Na terase u domu máte 

golfové hole.
Ty jsou mladého. Já to zkusil jednou 
v Portugalsku a nebavilo mě to.
JJ Tak se aspoň občas objevíte v te-

levizi jako spolukomentátor. To vás 
baví?
Jasně. Když je to ještě na zápas Sparty, 
spojím příjemné s užitečným. Nejsem 
ale takový, abych tam něco předná-
šel, spíš se snažím být lidový, přinést 
tam nějaké postřehy bývalého hráče, 
který i trochu zná zákulisí. Snad to lidi 
trochu baví.

INZERCE

 Martin Frýdek 

 Narozen: 9. března 1969 (44 let)  Pozice: bývalý technický záložník 
 Česká liga: odehrál 228 zápasů a vstřelil 30 gólů  Česká reprezentace: 

v reprezentaci má bilanci 37/4  Hráčská kariéra: Spartak Hradec Krá-
lové, Kolín, VTJ Karlovy Vary, Sparta Praha, Bayer Leverkusen, Duisburg, 
Teplice, Xaverov, Semice, Dukla  Úspěchy: 5 × mistr ligy se Spartou, 
3 × vítěz domácího poháru, vicemistr Evropy 1996  Trenérská kariéra: 
Kolín, Sparta (mládež), Vlašim, Motorlet

 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 leoŠ Gryc v PravidelnéM dotaZníku

text: Lukáš VRkoč Foto: paVeL jIřík st.

Sledoval kopanou v televizi a řekl si, 
že by fotbal mohl pískat také. A tak 
LEOŠ GRYC střídavě plní funkci 
hlavního rozhodčího a asistenta. 
A k tomu ještě chodí na futsal.

JJ Proč jste se dal na dráhu rozhod-
čího? 
Při studiu na vysoké škole ve Vyškově 
jsme s kolegou sledovali v televizi fot-
bal, když, už nevím kdo, dal návrh, že 
to můžeme pískat taky, a ještě si vydělat 
nějakou tu korunku ke studiu. Zjistili 
jsme, že předseda Komise rozhodčích 
pracuje přímo v areálu školy, tak jsme 
za ním přišli, že bychom chtěli pískat. 
Dal nám pravidla a za dva dny jsme při-
šli na přijímací pohovor, a to už nám 
donesl věci na sebe s tím, že už o ví-
kendu pískáme mistrák a rovnou muže. 
(směje se) 
JJ Co říkají vaši blízcí na to, že jste 

člověkem, jemuž lidé občas sprostě 
nadávají? 
Někdy jsou i přítomni na utkání. A nej-
víc je překvapují ambiciózní maminky, 
které takzvaně koučují své hvězdičky 
a ještě stihnou radit, a ne vždy slušnou 
formou, mně. No a když nejsou pří-
tomni, tak je doma pobavím nějakou 
nadávkou, která padla během utkání. 
I já se musel kolikrát zasmát vtipnosti 
nadávky.
JJ Vzpomenete si na zápas, který se 

vám povedl od první do poslední mi-
nuty? Kolik jich tak mohlo být? 
Vzpomínám si, že asi před rokem 
byla horká půda pro rozhodčí v Cho-
lupicích. Byl jsem tam, zrovna když 
po posledním domácím utkání neměli 
domácí slušný výraz ve spojení se slo-
vem rozhodčí. V této atmosféře jsem 
vstupoval na hrací plochu, ale utkání 
proběhlo v naprosté pohodě. Po zápase 
domácí funkcionáři hovořili, že kdyby 

to tak pískal každý, tak je pohoda. A za 
povedený zápas považuji ten, když obě 
mužstva po zápase řeší neproměněné 
šance a ne, dle jejich názoru, tragic-
kého rozhodčího.
JJ Stal se vám na hřišti někdy nějaký 

trapas? 
Pamatuji si na jeden zápas v Dolních 
Počernicích. Minuta do konce, stav 1:1, 
domácí kopali roh a po velkém závaru 
před brankou zasáhl na brankové čáře 
hostující hráč míč rukou. Asistent do-
mluveným signálem potvrdil penaltu, 
ale který hráč v tom chumlu hrál rukou, 
to jsem vůbec netušil. Běžím za ním 
pro pomoc, ale ani on nevěděl. Už jsem 
byl smířen, že červenou kartu dám asi 
někomu nesprávnému. Naštěstí mě 
zachránil delegát Vokatý, který zrovna 
stál v blízkosti branky a prozradil mi 
číslo hráče.
JJ Kterého kolegu berete jako vzor 

ideálního rozhodčího a proč? 
Na Moravě, kde jsem začínal s píská-
ním, jsem neměl žádný vzor. V Praze 
jsem byl, už nevím, jaký to byl zápas, 
s Ivanem Grégrem. To je osobnost se 
vším všudy. V kabině rozhodčích udělá 
super atmosféru a na hřišti respekt 
u hráčů, prostě pan rozhodčí.
JJ Kam byste fanoušky fotbalu 

v Praze pozval na nejlepší pivo? 
Bohužel nepozval, jezdím na utkání au-
tem, tak mám jen zkušenost, že téměř 
všude mají nealko pivo.
JJ  Kolik se dá se pískáním/máváním 

měsíčně vydělat? 
V I. A třídě má hlavní rozhodčí 500 
korun za zápas a asistent 300. Větši-
nou to vychází tak, že pískáte jednou 
za 14 dní. Víkend, kdy nepískáte, máte 
jednou či dvakrát praporek. Do toho 
mládežnické zápasy, které jsou za mno-
hem menší odměnu. Tak si to nějak 
spočítejte. (směje se)

nĚkterýM nadávkáM  
Se MuSíM SMát!

 leoŠ Gryc 

 vystudovaný bakalář – logistika AČR  už 20 let státní zaměstnanec 
v AČR, díky čemuž se z rodné Moravy dostal do Prahy  kromě rozhodčího 
fotbalu také rozhodčí 1. a 2. ligy futsalu  Muž, který na Moravě chodil jako 
divák na fotbal do Drnovic: „V roli asistenta rozhodčího tam byl několikrát 
i  současný člen KR PFS a KR FAČR a  ten si ode mě musel vyslechnout 
nejednu vulgární nadávku. V té době mě ani ve snu nenapadlo, že na mě 
někdy v budoucnu přijde jako delegát,“ usmívá se Gryc. Delegát přišel…

SrPen 20136

Rodilý Moravák je už 
20 let v Praze.



WWW.GRANDREALITY.CZ

Stáhněte si ZDARMA naši novou mobilní 
aplikaci pro mobilní zařízení Apple

STAHUJTE 
PŘÍMO ZDE



TéMa

Sparta, Bohemians 1905, Viktoria Žiž-
kov a Loko Vltavín. To je čtveřice muž-
stev, jíž se Letní ligový pohár Prahy 
týká. A zatímco před rokem v červenci 
šlo o účast jednoho prvoligisty, dvou 
druholigistů a jednoho účastníka ČFL, 
letos (11. až 13. července) kvalita po-
vážlivě stoupla. Vždyť prvně dva jme-
nované týmy hrají Gambrinus ligu a ty 
zbylé Národní fotbalovou ligu, tedy jen 
o stupínek níž.
Na zajímavou tradici je tedy dvěma 
ročníky řádně zaděláno! „Vzhledem 
k tomu, že se Letní pohár letos usku-
tečnil  teprve  podruhé,  asi  ještě  ne-
lze hovořit přímo o tradici, nicméně 
jistě má předpoklady pro  to, aby se 
jí stal. Žádný jiný turnaj v letním ob-

dobí s účastí takto kvalitních mužstev 
v Praze nebyl a není. Vzhledem k bez-
prostředním, veskrze kladným ohlasům 
fanoušků a zúčastněných mužstev jsem 
přesvědčen, že by si Letní ligový po-
hár Prahy své pevné místo v příprav-
ném  letním  období  najít měl,“ říká 
upřímně předseda Loko Vltavínu Jo-
sef Neuberg. Ten se také společně se 
synem Tomášem, ale i dalšími dobro-
tivci z řad klubu stará o bezproblémový 
chod celé akce.
Ačkoliv se při úspěšnosti a velmi klad-
ných ohlasech nabízí myšlenka rozší-
ření turnaje co do počtu týmů, zástupce 
pořadatele je zdrženlivější: „Je potřeba 
si uvědomit, že si mužstva plánují pří-
pravu na sezonu dle svých představ, 

a rozšiřování turnaje o více celků je 
tudíž velmi komplikované.“ Fanouš-
kům tak musí i nadále stačit fakt, že bě-
hem třech dnů uvidí na území Prahy 7 
(jedno semifinále se hrálo na Letné) 
stejné účastníky a v blízké budouc-
nosti se nebudou moci těšit například 
na derby pražských „S“.

 Fotbal i ProGraM 
Jak ale vůbec vznikla myšlenka uspo-
řádat podobně zajímavou akci? „Na 
úplném  počátku  byl  záměr městské 
části Praha 7  zpestřit občanům ob-
dobí  letních  prázdnin  nějakou  zají-
mavou akcí. Následně se uskutečnila 
schůzka s předsedou Pražského fotba-
lového svazu, ze které vzešla myšlenka 
upořádání letního turnaje. Podstatou 
této akce však nejsou pouze fotbalová 
utkání. Během finálového dne nabí-
zíme celým rodinám možnost strávit 
příjemné a zábavné odpoledne v rámci 

bohatého doprovodného programu,“ 
vrací se k původu turnaje Neuberg.
A (nejen) protože je předseda PFS Du-
šan Svoboda i místopředsedou Sparty, 
nebylo těžké slavný klub k účasti při-
zvat. „Zástupce Sparty již loni myš-
lenka zaujala a letos jen potvrdili, že 
se jim tento turnaj těsně před začátkem 
sezony zamlouvá. Navíc hráči ukázali 
chuť bavit se s fanoušky svou hojnou 
účastí na doprovodném programu, kdy 
každá soutěž pro návštěvníky měla dva 
své patrony právě z řad Sparty,“ do-
dává předseda Lokády k přítomnosti 
sparťanů. A tak se třeba kanonýr David 
Lafata se špílmachrem Markem Ma-
tějovským odvážně pustili do souboje 
s mistrem světa ve stolním fotbálku La-
dislavem Křepelou.
Uspořádat akci, jejíž část se dostala 
i do televize, nemusí být pro muže, 
kteří teprve od sezony 2013/14 na-
koukli do profesionálního fotbalu, 

letní liGový PoHár PraHy Má Za Sebou druHý roČník

text: Lukáš VRkoč Foto: paVeL jIřík mL.

Zrodila Se nová tradice?

Až do loňského léta nebyl v hlavním městě tak kvalitně obsazený prázd-
ninový turnaj. Se vznikem LETNÍHO LIGOVÉHO POHÁRU PRAHY, 
který začali pořádat zástupci Loko Vltavínu, se však situace mění a za 
přispění PFS je možná rozjeta velmi zajímavá tradice.

Vítězný tým AC 
Sparta Praha



úplně snadné. Přesto, jak se zdá, měli 
od začátku do konce vše pod kontro-
lou letos i loni. „Při organizaci tako-
véto akce je samozřejmě prioritou bez-
pečnost, už jen vzhledem k účasti rodin 

s dětmi, pro které je turnaj pořádán pře-
devším. O klidný průběh se starala bez-
pečnostní služba v úzké spolupráci s Po-
licií ČR a městskou policií. Vzhledem 
k tomu, že nedošlo během akce k sebe-

menšímu konfliktu, musím všem velmi 
poděkovat za zvládnutí této stránky,“ 
posílá jasný vzkaz Josef Neuberg.

 terMín není ProbléM 
Spolu s dalšími pořadateli z okolí Loko 
Vltavínu museli vlastně vyřešit jen je-
den zásadní „problém“ – termín akce 
Letního ligového poháru Prahy. Bylo 
nutné dohodnout se zúčastněnými 
kluby společné datum, které by všem 
vyhovovalo. Povedlo se a oba prvo-
ligisté měli turnaj coby generálku na 
soutěž. „Dále je nutné zajistit dopro-
vodný program, který bude návštěvníky 
bavit a přiláká je od televizních obra-
zovek na stadion, kde se mohou zblízka 
setkat s oblíbenými hráči svého klubu. 
S tím rovněž souvisí PR komunikace, 
která většinou startuje již někdy dva mě-
síce před akcí, a také jednání o televiz-
ním a online přenosu. Pak přichází na 
řadu zajištění samotného areálu, zázemí 

pro kluby a návštěvníky. V čase konání 
je pak prioritou zabezpečení bezproblé-
mového chodu, aby si jak hráči, tak fa-
noušci tento turnaj užili a mohli se tě-
šit i na příští ročník,“ doplnil předseda 
Lokády provozní itinerář akce.
A co samotná Loko Vltavín? Pro tu ja-
kožto hostitele je tento turnaj velkým 
závazkem. „Všemi silami se snažíme 
o jeho úspěšné zajištění. Pro hráče je 
to pak bezesporu  takový malý svátek 
a velká příležitost získat cenné zkušenosti 
ze střetnutí s profesionálními kolegy. Zá-
roveň se snažíme představit fanouškům 
náš klub, který mimochodem letos slaví 
115. výročí svého založení,“ přiznává  
sympaticky Josef Neuberg.

 PoŘadí llPP 2013           
 1. AC Sparta Praha
 2. Loko Vltavín
 3. Viktoria Žižkov
 4. Bohemians 1905

„Jako svaz jsme stáli u zrodu Letního ligového poháru Prahy a tomuto pro-
jektu velmi fandíme. Kromě pořadatelů z Loko Vltavínu patří dík za jeho 
pořádání také zástupcům MČ Praha 7 a všem, kteří se na bezproblémové 
akci podílejí. Byli bychom rádi, kdyby se z turnaje stala pražská prázd-
ninová tradice. Vždyť i bohatý doprovodný program dodává turnaji cosi 
navíc a jeho kredit zvýšil i fakt, že se semifinálový zápas Sparty objevil 
v přímém přenosu televize a mohli jej tak sledovat i fandové, kteří se přímo 
na stadion nedostali…“

Michal Fischer
místopředseda PFS

 ŘíkáMe: ano! 

Jeden z rozhodujících momentů 
finále Letního poháru

Akce na Praze 7 měla bohatý 
doprovodný program…



ZaJíMavoSt

Sázíte rádi? Pak se i v tomhle 
směru můžete těšit na novou se-
zonu Pražská teplárenská přeboru 
mužů. Pražský fotbalový svaz pro 
vás ve spolupráci s portálem www.
goldentip.cz připravil zcela novou 
TIPOVACÍ SOUTĚŽ, která bude mít 
„profesionální“ parametry. Nehraje 
se o peníze, kromě pár minut času na 
vyplnění tipů vás to nebude nic stát – 
naopak můžete vyhrát zajímavé ceny. 
Stačí jen pořádně sledovat přebor 
a trefovat se do výsledků častěji než 
konkurenti. Tady se nedá prohrát.

Tým expertů, který připraví kurzy na 
všechny zápasy Pražská teplárenská 
přeboru, pár kliků myší a pak už jen 
čekat na výsledky. Velice atraktivní 
formu bude mít nová tipovačka Praž-
ského fotbalového svazu. Soutěž je 
otevřená pro všechny fanoušky – tak 
ukažte, že rozumíte fotbalu!

 Jak bude FunGovat? 
První a velmi důležitá informace: bude 
ZCELA zdarma. Stačí se jen zaregist-
rovat na stránkách www.goldentip.cz.  
Tam naleznete tři „úrovně“. Pro fa-
noušky pražského fotbalu bude tím 
nejzásadnějším odkazem Pražský 
přebor v sekci Krajské přebory.
Právě tady bude probíhat separátní ti-
povací soutěž zaměřená výhradně na 

Pražská teplárenská přebor. „Vybraní 
experti z řad novinářů a fanoušků se-
staví svoje kursy na každý zápas všech 
kol přeboru, z toho se udělá průměr – 
to bude výsledný kurs,“ popisuje je-
den z provozovatelů webu goldentip.
cz Michal Přibil. „Každý registrovaný 
uživatel si vsadí za své kredity, které má 
aktuálně k dispozici, libovolný počet ti-
ketů a pak už jen bude čekat, jak se mu 
povede. Po doplnění výsledků systém 
automaticky vygeneruje tabulku s ak-
tuálním pořadím.“
V té budou tipéři pod svými přezdív-
kami nebo skutečným jménem, to je na 
jejich uvážení. Nesázejí se peníze, ale 
kredity. Těch každý dostane do začátku 
1 000, minimální vklad na jednu sázku 
je 50 kreditů. „Když vám kredity dojdou, 
můžete si bezplatně nabít jednorázově 
dalších 500 kreditů,“ vysvětluje další 
z provozovatelů Vilém Moravec. „Aby 
to bylo spravedlivé, každému uživateli se 
v tabulce bude počítat čistý zisk.“
Nejlepší získají od Pražského fotbalo-
vého svazu hodnotné ceny v podobě 
fotbalového vybavení nebo poukázek 
do sportovních (fotbalových) obchodů.

 Jak Se ZúČaStnit? 

 1.  na stránce www.goldentip.cz 
klikněte v pravém horním rohu na 
odkaz „Nejste ještě zaregistrovaný?“

 2.  vyplňte jednoduchý formulář 
uživatele a nastavte si svoje heslo

 3.  na hlavní stránce v pravém 
horním rohu vyplňte svou přezdívku 
a heslo

 4.  vstupte do sekce „Krajské 
přebory“ a zvolte Pražský přebor

 5.  pokud jsou připravené kursy na 
nejbližší zápasy, můžete sázet
Kromě tipů na Pražská teplárenská pře-
bor můžete soutěžit se svými kamarády 
a známými jen v rámci vašeho oblíbe-
ného pražského klubu. Podmínkou ale 
je, aby si váš klub v sekci Klubová 
zóna založil svou kartu a tím pádem 
i tipovačku.
Založení stránky v tuto chvíli klub 
nic nestojí, jen je potřeba, aby si váš 
klub zajistil ceny, o které se bude 
hrát – podle svého uvážení a mož-
ností. V rámci předešlé registrace si 
pak klubovou soutěž přidáte na svoji 

uživatelskou kartu a můžete začít ti-
povat výsledky vašeho týmu. Tady 
už nebudou vypsané kursy, ale sázet 
se bude na klasické 1, 0, 2 plus na 
přesný výsledek.
V klubové zóně se nehraje o kredity, 
ale za správné tipy se získávají body 
do celkového pořadí, které se aktuali-
zuje ihned po doplnění správného vý-
sledku zápasu. Jeden uživatel se může 
účastnit i více klubových tipovaček, 
počet není nijak omezený. Důležité je 
ale počítat s tím, že se každý žebříček 
vyhodnocuje zvlášť a nesčítá se s ostat-
ními kluby.

 dalŠí MožnoSti 
„Obrovskou výhodou naší klubové zóny 
je to, že soutěže jsou plně samoobslužné 
od tipujících a funkcionáře klubu nijak 
časové nezatěžují,“ vysvětluje Mora-
vec. „Součinnost klubu je nutná pouze 
při zakládání stránky, když potřebujeme 
zaslat logo klubu, fotku, grafiku klubové 
šály, klubového minidresíku a informace 

PražSký Fotbalový SvaZ ve SPoluPráci S webeM  
www.GoldentiP.cZ roZJíždí novou tiPovací SoutĚž,  
kde budou na Jednotlivé ZáPaSy vyPiSovány kurSy
text: RadIm tRusIna Foto: ondřej hanuš, aRchIV

vyZnáte Se v PŘeboru? 
ZkuSte novou tiPovaČku!

 co Je GoldentiP.cZ? 
Speciální nehazardní sázkový webový portál nabízející zábavu a informace 
pro všechny sportovní nadšence. S uvedením nového designu přináší web 
kromě kursového sázení o ceny rozšířenou nabídku jako klubové tipování 
či věrnostní program. Kompletní informace a pravidla sázení najdete na 
www.goldentip.cz.
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o ceně pro vítěze soutěže. Pokud klub 
šály či minidresíky nemá, sami mu vy-
tvoříme návrh.“
Třetí úrovní je pak sekce Golden Tip. 
Tady se provozují klasické kursové 
sázky na vybrané zápasy ze všech 
sportovních odvětví a soutěží. Každý 
den zde naleznete nové příležitosti, 
jak rozšířit počet svých kreditů a záro-
veň zvýšit šance na zisk jedné z hod-
notných cen. Ty dodá web goldentip.
cz. „Bude se hrát třeba o tablet a další 
zajímavou elektroniku,“ láká tipéry Při-
bil. V nabídce jsou utkání světových 
fotbalových, hokejových či basketba-
lových soutěží. 
Odnoží těchto nehazardních sázek 
je hra Golden Tour, kde jsou vypiso-
vány kursy právě na tuto tradiční ha-
lovou fotbalovou ligu firem, která je 
pořádána v Praze, Bratislavě, Brně, 
Ostravě a Plzni. „Od stabilních kur-
sových sázkařů máme pozitivní ohlasy. 
Výrazně jsme vylepšili vzhled stránek. 
Věříme, že si tahle forma tipovačky na-
jde pevné místo mezi fotbalovými příz-
nivci v Praze,“ říká Moravec. „Víme, že 
spousta fotbalistů z hlavního města se 
věnuje také futsalu. A právě tímhle smě-
rem budeme mířit – intenzivně připra-
vujeme větší zapojení futsalu do celého 
projektu. Tenhle sport by se brzy měl 
v naší nabídce také objevit.“
Tak co, už máte svůj účet?
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Klubová zóna může být 
hodně zajímavá!

Jak by řekl klasik:  
Je třeba nacvičit los!

Tak co, vyhráli ti vaši?



HiSTOrie

kaPitoly Z HiStorie PražSkéHo FotbalovéHo SvaZu:  
o rodácícH, kteŘí váleli i Jinde
text: mILosLaV jenšík Foto: aRchIV autoRa

Sbírat z celé země talenty všeho 
druhu patří k výsadám metropolí. 
Fotbalová Praha však nezůstávala 
a nezůstává svým dodavatelům 
dlužna. Kolik jejích odchovanců 
už přispělo ke sportovní slávě ji-
ných měst? Stačí uvést zcela čerstvý 
příklad v podobě Pavla Horvátha 
a Plzně.

V nedohrané lize na podzim roku 1948 
skončila první Slavia. Očekávalo se, že 
svou prioritu potvrdí i v novém roč-
níku, rozehraném v obráceném gardu 
jaro – podzim. Jenže v týmu vybuchla 
bomba! Zcela nečekaně jej naráz opus-
tili tři z klíčových mužů: žulově tvrdý 
stoper Vasil Buchta, ale především 
dva osvědčení reprezentanti, bek Sta-
nislav Kocourek a Josef Bican! Ještě 
ke všemu zamířili všichni o soutěžní 
poschodí níže! Bican s Buchtou do Vít-
kovic, Kocourek do Zlína, který se teď 
už jmenoval Gottwaldov…
Začínaly totalitní časy. Vítkovické 
železárny, „ocelové srdce republiky“ 
(brzy také přijaly Gottwaldovo jméno), 
najednou mohly, co by jiným neprošlo. 
Politické zaštítění umožnilo přes noc 
vytvořit mužstvo jako zvon: po čtyřech 
pilířích Slezské Ostravy (dnešního Ba-
níku) vstřebalo i čtvero Pražanů; vedle 
už zmíněných také donedávné sparťany 
Jaroslava Vejvodu a Jiřího Zmatlíka.

Prvnímu se z Prahy nechtělo, měl tu 
i perspektivní zaměstnání. Ten druhý 
ho nakonec umluvil – a pak se sám za 
pár týdnů z Ostravy vypařil. „Vejvo-
dík“ pomohl hutnickému týmu do ligy, 
odehrál v ní po čtyřech letenských ještě 
další tři ročníky a ve Vítkovicích začal 
i jako trenér. Následná stáž v Baníku 
ho pak doporučila pro životní angažmá 
v Dukle. Ale to už se psal rok 1960.

 rudá Jako rudá? 
Brněnské Židenice posílila řada Pra-
žanů už za první světové války. Tamní 
mecenáš Cyril Lacina by se byl pro 
milovaný klub rozdal z posledního. 
A vlastnil mlýn, takže měl vždy do-
statek mouky, v hladových válečných 
letech artikl nad zlato! Stačilo, aby se 
některému věhlasnému borci cestou 
k pluku nebo naopak na dovolenou 
zvláštní náhodou právě na brněnském 
nádraží udělalo zle. Odvezli ho do po-
sádkové nemocnice a Lacina mouč-
nými dary zařídil jeho dlouhodobý 
pobyt daleko za frontou…
Díky tomu tam načas působily i ta-
kové hvězdy jako Vlasta Burian 
a Josef Sedláček ze Sparty nebo Jo-
sef Šroubek ze Slavie. Sparťané měli 
odjakživa do Brna blízko. Že by je 
přitahovala barva židenického dresu, 
po dlouhá léta věrně podobného le-
tenskému? Roku 1933 se po dvaceti 

letech ve Spartě z rudého do rudého 
převlékl i její dlouholetý kapitán Karel 
Pešek -Káďa. A ještě mnohem později 
se Josef Pešice stal oporou mistrovské 
Zbrojovky z roku 1978!

 brno Je Zlatá loď 
Židenice lákaly! Lacina zemřel mladý, 
ale už za první republiky klub zaštítila 
Zbrojovka. Hráčům nabízela solidní 
existenci. Po posilách z Plzně a la-
vině Kladeňáků se hlavní dodavatel-
kou stala Praha. Pozadu nezůstala ani 
Slavia, odkud se tam nakrátko vydali 
i Čestmír Vycpálek, Ota Hemele a Jin-
dřich Holman.
Zájem brněnských lanařů se postupně 
obrátil k pražské periferii. Ze Sparty 
Košíře přišel obránce Eduard Vaněk, 
z Libně Karel Trnka a dva budoucí re-
prezentanti Josef Galáb a Karel Ko-
pecký – brankář, o kterém kdosi na-
psal, že měl talentu za dva Pláničky. 
Kdo ví, snad měl. Zcela určitě mu však 
chybělo Pláničkovo odříkání svět-
ských radostí…
Ale dost o Brně. Kde by byla zpočátku 
liga v Náchodě, Zlíně či Pardubicích, 
později v Olomouci, Nymburku a Ra-
kovníku, posléze v Teplicích, Ústí nad 
Labem nebo Hradci Králové bez in-
jekcí z Prahy? Už tenkrát se neodří-
kala ani Plzeň, Viktorka i stejně zna-
menitý SK.

A že toho někteří pražští krajánci zbě-
hali! Třeba obávaný kanonýr Ladislav 
Kareš od klokanů (původem z Velesla-
vína) hrál pak nejvyšší soutěž i v Par-
dubicích, ve Viktorii Plzeň a v Tepli-
cích. A kam přišel, tam se stal střelcem 
číslo jedna!
Kopecký nebyl sám, až do branky ná-
rodního mužstva to jinde dotáhli i další 
dva pražští rodáci: Václav Morávek 
v Náchodě, František Matys dokonce 
až v Košicích, kam ho z Nymburka za-
vála vojna. Oba se na své vandry vydali 
ze SKEPu. Kupodivu se pro ně ani poz-
ději nenašlo místo v některém z ligo-
vých týmů metropole.

 návraty S PoctaMi 
Jiní se ale vraceli. Bican s Kocourkem 
byli ve Slavii přijati s otevřenou ná-
ručí. Dnes by takových comebacků 
byly plné noviny, ale v prvních poúno-
rových časech se o přestupech moc psát 
nesmělo. Prostě proběhly – jako kdyby 
se nechumelilo. A tak v dubnu 1950 
zčistajasna naráz oblékli Kareš slávi-
stický a Vlastimil Preis z Bratislavy 
sparťanský dres. První ještě nastřílel 
v červenobílém dresu 16 ze svých 163 
ligových gólů, druhý v rudém dokonce 
37 z úhrnných 106!
Doma je holt doma! A jak zpívávala 
Ljuba Hermanová: Praha je Praha, to 
máte marné…

kraJánci Z MĚSta MĚSt
Tým Čech, který roku 1943 porazil Moravu 
5:1: zleva Kolský, Kvapil, ŠMEJKAL, 
S. Tichý, Zástěra, Ludl a Bican, v podřepu 
V. Kopecký, Zmatlík, Vejvoda a Průcha.
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Jaroslav Vejvoda si až jako hráč Vítkovic 
zahrál jediné mezistátní utkání – a byl 
v něm z našich nejlepší! V pozadí další 
budoucí skvělý trenér Anton Malatinský.

 doMa nikdo ProrokeM? 
Oldřicha Rulce objevila Sparta jako 
dorostence ve Strašnicích. Byl z pěti 
bratří, merunu proháněli všichni. Le-
tenští Oldovi zaplatili tramvajenku, 
aby mohl jezdit na tréninky – a pře-
stup byl upečen. Jejich věčná škoda, 
že ho už coby devatenáctiletého 
prodali do Židenic. Odkopal tam 
bezmála dvacet let a nastřílel 65 li-
gových gólů. Sedmnáctkrát reprezen-
toval, také na MS 1938. Vábení k ná-
vratu nikdy nepodlehl, za Spartu už 

si krátce zahrál jen jeden z jeho sou-
rozenců. Podobně rudí pustili do Ná-
choda jiného odchovance, Rudolfa 
Šmejkala. Hrál pak za Pardubice, 
prosadil se do reprezentace. Tenhle 
odchod měl ale happy end, Šmejkal 
se roku 1942 na Letnou vrátil. 

tMa Pod SvícneM 
Buďme si upřímní: lanaři odjinud 
někdy dokázali pražským kolegům 
pořádně vypálit rybník! Třeba ti 
z Bratislavy v roce 1947 jim přímo 

před nosem v divizní Admiře VIII 
zalasovali průbojného Josefa Forejta 
a robustního záložníka Vlastimila 
Pokorného. Ten druhý – stejně jako 
Vlastimil Preis, získaný o rok poz-
ději z karlínské Čechie – si v Bra-
tislavě vysloužil dres se lvíčkem. 
Oba to dokázali jen pár měsíců po 
příchodu na Tehelné pole.

 ZMatlíkův úder 
Po bezmála šesti letech na Letné 
najednou na podzim 1947 zatou-

žil po dresu Viktorie Plzeň a v jed-
nom z prvních zápasů v něm do-
slova zničil Spartu. Bezchybným 
vedením útoku, strhujícím výko-
nem a dvěma góly přispěl k těžké 
potupě rudých 5:1. V jarní odvetě si 
to Sparta se Západočechy vyřídila 
i s úroky 7:0, ale to už byl Zmat-
lík na oběžné dráze přes SKEP, Vít-
kovice, Zbrojovku a  pardubický 
Semtín ke své konečné štaci v Če-
chii Karlín. Takže hned dva návraty 
do rodného hnízda!

 dobové StŘíPky 

Zbrojovka v lize 1948: zleva E. Vaněk, 
Zapletal, F. Buchta, Čejka, Smítal, Krejčíř, 
Sauer, K. KOPECKÝ a pod nimi Holman, 
Moos a už sedmatřicetiletý RULC.

V dubnu 1949 porazili favorizované Maďary 5:2 
zleva stojící Hlaváček, Rubáš, Pažický, BICAN, 
POKORNÝ, Marko, Šimanský a před nimi PREIS, 
J. Trnka, MORÁVEK a KOCOUREK.

Oldřich Rulc, někdejší sparťanský 
dorostenec, se na celý život upsal 
brněnskému fotbalu.
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Legenda

výZnaMné oSobnoSti HiStorie PražSkéHo Fotbalu 
Jak Je (Možná) neZnáte
text: mILosLaV jenšík Foto: aRchIV autoRa

Kdysi se zeptali Vlastimila Kopec-
kého: „Jak jste se vy, před Bicanovým 
příchodem do Prahy nejlepší střelec 
Slavie, tak snadno převtělil do role 
jeho nahrávače?“ – „Když dostanu 
míč do dobré střelecké pozice, je 
z toho na padesát procent gól,“ řekl 
Kopecký. „Ale když tam přihraju 
Pepimu, je to na tuty.“ Ano, takový 
byl JOSEF BICAN…

Ne že by si hned padli do oka. Vlasta 
zprvu trochu žárlil. Vzájemný respekt 
dvou mimořádných borců z nich však 
brzy udělal dokonalé spoluhráče a spo-
lečná záliba v rybaření kamarády na 
celý život.
Bican u nás nebyl žádnou neznámou, 
Rapid patřil k častým soupeřům na-
šich předních mužstev. On sám jako 
rakouský reprezentant dal roku 1936 
v Prátru Pláničkovi gól z penalty. Zá-
jem Prahy se ale zprvu točil kolem 
jiného vídeňského Čecha, fenome-
nálního středního útočníka Austrie. 
Matěj Šindelář, tituloval ho náš tisk. 
On se však podepisoval Mathias Sin-
delar, mluvil jen německy a nejvíc byl 
doma ve vídeňských kavárnách. Praha 
ho pranic nelákala.
Slávisté se tedy vydali k Dunaji po-
líčit na jiného ostrostřelce, Franze 
„Bimbo“ Bindera z Rapidu. Neu-
spěli, ale přivezli senzační zvěst: 

jeho spoluhráč Bican nejen že je 
Čech, ale jezdí k babičce do Sedlice 
u Blatné – a do Prahy by hrozně rád! 
Že ale Rapid odmítal se Slavií jednat, 
bylo nutno zinscenovat mezipřestup 
do Admiry. Trvalo ještě dva roky, než 
se Pepi objevil na Letné, ale věru to 
stálo za to!

 ZáPlavy nádHernýcH  
 Gólů 
Jestliže už v Rakousku často knok-
autoval soupeře, v Praze se rozstřílel 
přímo nevídaně. Slavie si předtím vy-
sloužila přídomek korunního prince 
Středoevropského poháru – Sparta 
už trofej získala dvakrát, ale červeno-
bílí pořád nic! Tedy dokud se do věci 
nevložil Bican. Milánské Ambrosi-
aně (dnešnímu Interu) a v semifinále 
i Genově nastřílel v Praze po čtyřech 
gólech a držitelem trofeje pro rok 1938 
se především díky jeho excelentní hře 
stali konečně červenobílí!
Velice toužil po tom, aby mohl naši 
zemi reprezentovat na MS 1938. 
Vzhledem k jeho české národnosti 
mu občanství mohlo být uděleno ve 
zrychleném režimu, a vskutku se to 
stalo. Bylo jen zanedbáním, že až pár 
dní po skončení šampionátu, na kte-
rém tým neúspěšně vystřídal tři střední 
útočníky? Spíše šlo o zlomyslnost za-
trpklého byrokrata… Při své premiéře 

bican byl… ProStĚ bican!
Zastavit Bicana nebylo jen tak ani pro 
nejzkušenější zadáky. Na snímku z pohárového 
derby „S“ v srpnu 1945 (4:3 pro Slavii, Bican 3 
góly) to marně zkouší Karel Kolský.

 JoSeF bican 

 25. 9. 1913 až 12. 12. 2001  Kariéra: 1923 Hertha Vídeň, 1928 Schus-
tek Vídeň, 1929 Farbwenlutz Vídeň, 1930 Rapid Vídeň, 1935 Admira 
Vídeň – 1937 Slavia Praha, 1949 Vítkovice, 1952 Hradec Králové, 1953 
Slavia (Dynamo) Praha do 1955  Ligové góly: 71 v rakouské a 518 v naší 
první lize  Král ligových kanonýrů: 1934 (28 gólů) v Rapidu – 1938 (22 
gólů), 1940 (50), 1941 (38), 1942 (45), 1943 (39), 1944 (57), 1946 (31), 
1947 (43), na podzim 1948 (21) ve Slavii, 1950 (22) ve Vítkovicích  Mis-
trovské tituly: 1935 Rapid, 1936 a 1937 Admira – 1940, 1941, 1942, 1943, 
1947 Slavia  Mezistátní zápasy: Rakousko 19 (14 gólů), z toho 3 (1) na 
MS 1934 – Československo 14 (12), Čechy a Morava 2 (6)  Trenérské 
stáže: Slavia (Dynamo) 1954, 1955 (hrající), 1956, dále Slovan Liberec, 
Zbrojovka Brno (Spartak ZJŠ), Baník Příbram, Hradec Králové, Kladno – 
1970 Tongeren (Belgie) do roku 1972
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Nastřílel Pepi v životě víc 
gólů, než chytil ryb?



v dresu se lvíčkem na prsou (ve Stock-
holmu 6:2 se Švédskem, na MS čtvr-
tým) nastřílel Pepi tři góly!

 tŘída SaMa Pro Sebe 
Jeho střely netrhaly sítě. Ale měl skvě-
lou intuici a díky ojedinělé technice 
dokázal v jakékoli situaci bleskurychle 
zpracovat sebetěžší míč a přesně ho 
zacílit oběma nohama i hlavou. Gól-
mani mívali před nedělním mačem se 
Slavií už od úterka od středy hrůzo-
strašné sny…

Jakkoli to po tak skvostné kariéře 
může znít podivně, Bican byl vlastně 
smolař. Vrcholu výkonnosti dosáhl za 
druhé světové války. Kdyby se v letech 
1942 a 1946 hrálo o Zlatou Niké, ur-
čitě by přitom nechyběl. A byl by se 
nepochybně stal zářivou hvězdou obou 
turnajů!
Čtenářům historického seriálu jistě ne-
uniklo, na kolika snímcích už se v něm 
objevil. I v tomto čísle stačí obrátit list 
a najdete ho na dalších dvou. Projev ne-
kritického obdivu? Ale kdeže! Takové 

je zkrátka Bicanovo postavení v čes-
kých fotbalových dějinách. 
Autor seriálu míval jako malý kluk ka-
retní hru s kompletními jedenáctkami 
obou „S“ a navíc ještě jednou kartou na 
způsob Černého Petra naruby. Bylo to 
jakési eso es a přebíjelo všechny ostatní. 
Na kartě byl nápis Goal a slávista na ob-
rázku jako kdyby Bicanovi z oka vypadl.
A tak to navzdory občasným jedova-
tostem a klevetám vždy bylo: hráč 
hráčů, král králů, zkrátka naprostá 
extratřída!

 PoZor na koMouŠe! 
Brzy po osvobození vypukl kolem Bi-
cana hotový šrumec. Vyjednavači za-
hraničních klubů házeli miliony, olo-
moucký podnikatel Ander se nechal 
slyšet, že v tom nemusí zůstat nikte-
rak pozadu… Nakonec už se zdálo, 
že dostih o krále kanonýrů vyhraje 
Juventus. Tehdy ale slávistický činov-
ník, prokurátor doktor Šíba, řekl paní 
Bicanové: „Tu Itálii Pepimu rozmluvte! 
Je na spadnutí, že se tam k moci do-
stanou komunisté – a věřte, nebude to 
k životu!“ Varování zabralo, Bicanovi 
zůstali v Praze. K puči vskutku došlo, 
k životu to pak opravdu nebylo – jenže 
ne v Itálii, ale u nás…

 vŠe odPuŠtĚno 
Josef Pondělík napsal v knize Bican, 
pět tisíc gólů, že její hrdina nebyl nikdy 
vyloučen. Omyl, přinejmenším jednou 
ho to potkalo – v hradeckém dresu v li-
gové kvalifikaci 1952. Šlo o všechno 
a liberecký stoper Karel Wiecek na-
sadil všechny povolené i nepovolené 
prostředky, aby zneškodnil obávaného 
střelce. Bican to nějaký čas snášel, pak 
mu ruply nervy – a už to bylo! Když 
se pět let poté objevil v liberecké šatně 
jako trenér, Wiecek stále hrál, nicméně 
v té chvíli byl přesvědčen, že končí. 
Bican ho samozřejmě poznal, ale žád-
nou nepřízeň mu pocítit nedal, na to 
byl příliš noblesní. A netrvalo dlouho, 

docela se spřátelili. On totiž i ten ostrý 
zadák byl – rybář!
 Pravda o nervecH Ze  
 želeZa 
V březnu 1954 už Gottwald nežil, ale 
jeho zeť Čepička stále patřil k nej-
mocnějším mužům totalitního režimu. 
Jednoho nedělního dopoledne na kon-
ferenci tělovýchovných činitelů pro-
mluvil o buržoazních přežitcích v na-
šem sportu. Dštil síru. Bicana označil 
za nositele všech profesionálních ne-
ctností a idol fanoušků z řad rozdrcené 
buržoazie. Pes by v té chvíli od Pepiho 
kůrku nevzal! Odpoledne se hrála liga 
Slavia – Bohemians (tehdy ovšem Dy-
namo – Spartak Stalingrad). K údivu 

zasvěcených Bican nastoupil a hrál, 
jako kdyby se nechumelilo. Dokonce 
i na druhý pokus znovu chladnokrevně 
proměnil ve vítězný gól penaltu, kte-
rou vyděšený sudí z neznámého dů-
vodu nařídil opakovat. Ten Pepi snad 
ani nemá nervy, obdivovali brutálně 
kritizovaného muže ti, kdo už věděli, 
co všechno na jeho adresu zaznělo. 
Jen pár zasvěcených ale znalo celou 
pravdu: dopoledne před utkáním strávil 
král kanonýrů jako vždy v naprostém 
klidu, plně soustředěn jen na svůj pří-
ští úkol. A když pak přišel na stadion, 
všichni hlídali, aby k němu ta zpráva 
nepronikla. Byla opravdu zlá. Brzy se 
ukázalo, jaké ho čekají těžké časy…

 drobné klePy 

Roku 1947 Bican naposledy získal mistrovský 
titul. Dále vedle něho stojí Pajkrt, Kocourek, 
Buchta, Říha a A. Bradáč, před nimi jsou 
Kopecký, Černý, Kabíček, Vlk a Ipser.

Bican, ruský rozhodčí Latyšev a Matošič před 
utkáním Československo – Jugoslávie (3:1) 
v květnu 1947. Zcela vlevo mezinárodní sudí 
Jaroslav Vlček jako pomezní.Portrét z let největší slávy…
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Po roce si v Praze opět daly dosta-
veníčko kluby ze střední a východní 
Evropy. V rámci turnaje CEE CUP 
tu během posledního červencového 
týdne dokázaly, že zápasy věkové 
kategorie U–19 mohou nabídnout 
vypjaté a pohledné bitvy, které 
mnohdy nejsou k vidění ani na 
tuzemských ligových trávnících.

Stejně jako loni se na stále populár-
nějším turnaji představilo 12 týmů, 
ovšem pro letošek se účastníci notně 
obměnili. Zůstaly pouze Bohemians, 
Sparta, Kluž, Sarajevo a Vasas Buda-
pešť. A nováčci příjemně překvapili, 
na prvních třech místech se umístili 
hned dva – Slavia a maďarský Gy-
őri ETO FC. Zajímavým zpestřením 
pak byla účast mexického klubu Cruz 
Azul.

 PeníZe dĚteM 
Zatímco loni se hrálo na Strahově 
a v Satalicích a velké finále hostil vr-
šovický Ďolíček, letos se diváci mohli 
pokochat uměním mladých fotbalistů 

i na Admiře a na stadionu Viktorky Žiž-
kov, kde se odehrál rozhodující zápas. 
A ten byl jednoznačně ozdobou CEE 
CUPU.
I proto, že na rozdíl od loňska došlo 
ve finále k mezinárodní konfrontaci – 
pražská Slavia se utkala s maďarským 
Győri ETO FC. Stejně jako před ro-
kem měl zápas hodně solidní diváckou 
kulisu, na tribunách stařičkého žižkov-
ského stánku posedávalo odhadem více 
než 500 fanoušků. Hodně z nich na 
sobě mělo trička organizace UNICEF, 
která se zabývá ochranou a zlepšová-
ním životních podmínek dětí po celém 
světě. Chvályhodný je fakt, že organi-
zátoři CEE CUPU jí věnovali 20 % ze 
sponzorské podpory.
Samotnému duelu předcházelo živé ta-
neční vystoupení skupiny OM dance 
troupe, inspirované Afrikou a Indií, 
jehož členové „trsali“ do rytmu tur-
najové hymny „We Are Strong Toge-
ther“. Následovaly další oficiality: živý 
zpěv české a maďarské národní hymny, 
čtení projevů FIFA Fair Play a focení 
obou týmů.

Slávisté byli v první půli jedno-
značně lepším týmem, dostali se do 
několika šancí a dokonce trefili tyčku. 
Na první gól si ale diváci museli po-
čkat až do poslední minuty prvního 
poločasu, kdy poslal pražský ce-
lek do vedení Lukáš Maršálek. Do 
druhé části však Györi vlétl jako vy-
měněný a jeho tlak vyvrcholil v zá-
věru. Maďaři během dvou minut oto-
čili stav a překazili šance Slavie na 
vítězství v jejím prvním účinkování  
v CEE CUPU.

 SHow v Horku 
Hráči Győri tak mohli bouřlivě 
oslavit nečekaný triumf, zatímco 
slávisté popadali na trávník. Slova 
jejich kapitána Jana Proseka však 
dokázala, že svět se „sešívaným“ 
nezbořil. „Chtěli jsme vyhrát, ale ne-
podařilo se nám to. Důležitější pro 
nás však bude liga, ve které chceme  
uspět,“ prohlásil.
Předseda organizačního výboru tur-
naje Roberto De Blasio si zase po-
chvaloval počasí a vynikající fot-

bal, který nejen finalisté předváděli: 
„Byl to úžasný týden, mohli jsme vi-
dět neobyčejný  fotbal, nečekané vý-
sledky a neuvěřitelné počasí. Na le-
tošní  CEE  CUP  zkrátka  málokdo 
zapomene,“ svěřil se. „Nepochybuji, 
že někteří z hráčů, které jsme na tur-
naji mohli vidět, jsou budoucí hvězdy. 
Zároveň jsem velice pyšný, že se nám 
na turnaj podařilo dostat tak talento-
vané hráče a uspořádat  tak skvělou  
show,“ dodal.
O stoupající popularitě turnaje svědčí 
mimo jiné i fakt, že finále vysílal ka-
nál Eurosport do více než sedmde-
sáti zemí světa, zatímco loni jich bylo 
„pouhých“ 55.

MládeždalŠí roČník turnaJe cee cuP dokáZal JeHo  
roStoucí PoPularitu

text: štěpán šImůnek Foto: aRchIV cte touRIsm

PoHár urvali MaďaŘi

 individuální ceny 

 Nejlepší brankář: Lukáš Sou-
kup (Slavia)  Nejlepší střelec: 
Bence Szabó (Györi, 5 gólů) 
 Nejlepší hráč: Jiří Sodoma 

(Slavia)



       koneČné PoŘadí                            
      uniceF cee cuP 2013      
1.  Győri ETO FC
2.  SK Slavia Praha
3.  Vasas Kubala Academy 
4.  AC Sparta Praha 
5.  FK Sarajevo 
6.  ŠK Slovan Bratislava 
7.  Ferencvarosi 
8.  Cruz Azul 
9.  Universitatea Kluž 
10.  Bohemians 1905 
11.  Sturm Graz 
12.  Maccabi Haifa

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

 DAVID LAFATA                           
                      

Vokoun rekordmanem 

                           
                    

                           
                    

                           
                    

  Prostřílí se do Chelsea?  

Kanonýr 

  Exsparťan září!   
Wilfried 

Bony

knihu nechystá
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ČTVRTEK 

Prostřílí se do Chelsea?  

Kanonýr Kanonýr 

Prostřílí se do Chelsea?
  Exsparťan září!   

  Prostřílí se do Chelsea?

Kanonýr Kanonýr 

Prostřílí se do Chelsea?
  Exsparťan září!   
  Exsparťan září!   

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

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

 JIŘÍ 
 ŠTAJNER 

Extraliga
  Zlín vs. Třinec: nájezdová loterie 

  Slavia vs. Plzeň: veteráni se 

nevzdávají    Jediná jistota: fi nále 

bude česko – moravské

„Gólu s Plzní si cením víc než proti 

Chelsea, protože byl nakonec

vítězný. A o radost z něj jsem

se mohl hned podělit s kotlem 

sparťanských fanoušků, “

přiznává nejlepší ligový střelec.

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

 MARCEL GECOV                                                 

  rekordní miliony  
  rekordní miliony    Začíná splácet  

 MATĚJ 
 VYDRA 

Extraliga
  Finálová válka: Zlín vs. Plzeň

  Klubové ikony čekají na 

premiérový titul    Strakův druhý 

pokus, Čajánkův čtvrtý!

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

derby na Letné prohrát!

Škoda velké šance Rudy

Skácela, “ říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

s pražskou Spartou.

ČTVRTEK 

NHL: Dvořák si užívá 

                                               

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

                                               

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

Střílí
z první!

  rekordní miliony  
  rekordní miliony      Začíná splácet 

StřílíStřílí
z první!z první!

Javier 
Pastore
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 ROMAN HUBNÍK                                                 

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

 MAREK 
 MATĚJOVSKÝ 

Český hokej
  Straka pozlatil hnízdo

  Extraligisté ovládli baráž    MS: krutý 

nebo medailový severní vítr?

ČTVRTEK 

                                                                                              

Nejsem
alibista!

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

NejsemNejsem
Mario
Götze

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

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

Fotbal je o gólech, GÓL je o fotbale!

Právě vychází
nejstarší český 

sPortovní časoPis!

GÓL jen za 15 korun!

INZERCE

Radost vítězů byla nefalšovaná, ovšem 
skvělý dojem zanechali (nejen) ve finále 
i slávisté vedení Martinem Poustkou.



Mládež

talent toMáŠ Jelínek Z adMiry a JeHo dotaZník

text: štěpán šImůnek Foto: aRchIV t. jeLínka

Roste z něj kanonýr. Třináctiletý 
útočník Admiry TOMÁŠ JELÍNEK 
to dokázal loni, když se stal druhým 
nejlepším střelcem týmu. Ovšem 
kdyby mu nevyšla fotbalová kari-
éra, má hráč, kterého baví knihy, 
v rukávu zálohu – chtěl by se stát 
bankéřem.

JJ Fotbalové začátky:
S fotbalem jsem začínal brzo. Byly mi 
teprve čtyři roky a začal jsem hrát za 
Bohemians 1905. Do Admiry jsem šel 
asi před pěti lety.

JJ Důležité kroky v kariéře:
Můj přestup do Admiry a změna tre-
néra měly určitě velký vliv na můj pro-
spěch ve škole stejně jako výkonnost 
ve fotbale.

JJ Nejoblíbenější trenér:
Vašek Pudil.

JJ Fotbalový vzor:
Cristiano Ronaldo.

JJ Oblíbený hráč v ČR:
Tomáš Řepka.

JJ Oblíbený klub:
Real Madrid. 

JJ Poslední výsledek A-týmu Admiry 
v sezoně:

Nejsem si jistý, ale myslím, že to bylo 
3:2 pro naše. Ale proti komu hráli, to 
už si nevybavím.

JJ Nejlepší spoluhráč v týmu:
Ondra Pouzar.

JJ Sportovní cíl:
Chtěl bych se jednoho dne dostat do 
Slavie.

JJ … a kdyby to nevyšlo ve fotbalu – 
čím chce být:
Tak bych chtěl být bankéřem.

JJ Mimofotbalové zájmy:
Je jich dost, ale nejvíc mě baví ping 
pong.

JJ Nejlepší relax a odpočinek:
Baví mě čtení knih. Nejradši mám 
Harryho Pottera, přečetl jsem celou 
sérii, tedy všech sedm knížek.

JJ Prospěch ve škole:
Není zas tak špatný, ale musím přiznat, 
že trojka se vloudila.

JJ Počet přátel na facebooku:
Momentálně 393.

JJ Typ holky, který se mu líbí:
Není podstatné, jestli je to bruneta nebo 
blondýna. Líbí se mi hlavně sportovně 
založené a chytré holky.

Koukáte do tváře budoucího 
střelce par excellence?

bankéŘ, nebo  
SeŠívaný kanonýr?
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ŘÍJEN 2012 7NABÍDKA 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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V pravidelné rubrice „Trénink“ se 
v této sezoně bude Pražský fotbalový 
speciál věnovat výhradně dětem 
a metodice jejich správného vedení. 
Expertem, který vám bude předklá-
dat své názory a přibližovat ideální 
postupy, je ANTONÍN PLACHÝ,  
respektovaný trenér mládeže a ve-
doucí trenérsko-metodického úseku 
FAČR.

Musíme si uvědomit hlavně to, že děti 
chodí na sport za zábavou, což nám 
dává velkou příležitost, jak jim pomoci 
něco se naučit a rozvinout svou osob-
nost. Pokud ovšem budeme používat 
tu „správnou míru“. Jakou? Je složité 
ji nastavit pro všechny stejně. Důležité 
je, aby kouč věřil, že hráč má poten-
ciál se rozvíjet a že jeho nedostatky ne-
jsou navzdory trenérovi. V tom je třeba 
velká míra trpělivosti, kterou je nutné 
mít i ve vztahu k rodičům. Výhodou 
je, pokud dokážeme rodiče informovat, 
proč se některé věci dělají, aby s námi 
spolupracovali.

 1.  roZvoJ SaMoStatnoSti 
Proces růstu samostatnosti je průvod-
ním pro všechny následující body a je 
zároveň těmi ostatními utvářen. Jde 
o proces významný i pro osobní ži-
vot. Má-li hráč dostatek možností sa-
mostatně se ve hře rozhodovat, daří-li 
se mu objevovat, jak stále dokonaleji 
ovládat míč a spolupracovat se spolu-
hráči, vzrůstá těmito pozitivními pro-
žitky i jeho sebevědomí, že něco umí, 
že něco dokáže. Roste tím jeho herní 
odvaha zkoušet i nově učené doved-

nosti, zpevňuje se chuť zlepšovat se. 
Podmínkou je, aby byl rodiči i trené-
rem v tomto směru povzbuzován, ni-
koli brzděn stálým upozorňováním, co 
všechno dělá špatně. Zároveň je třeba 
samostatnost budovat ve všedním ži-
votě.
Příklad: V U7 nechává trenér ještě 
rodiče v šatně, aby pomohli dětem 
s převlékáním. V U8 již chce, aby se 
hráči převlékli sami. V U9 již infor-
muje hráče i rodiče, že si mají věci na 
trénink připravovat doma hráči sami, 
nikoliv maminka. V U10, kdy již má 
mnoho hráčů i mobilní telefon, už ne-
omlouvají z tréninku hráče jeho rodiče, 
ale pomocí SMS či vzkazem po spolu-
hráči hráč sám a on sám přicházejí za 
trenérem vysvětlit, proč se neomluvil. 
Při organizaci tréninku, někdy ve druhé 
polovině mladší přípravky, přichází 
první příchozí hráči za trenérem, co je 
třeba připravit na trénink, popřípadě si 
sami udělají rozpis služeb. Sami také 
po tréninku uklízejí pomůcky a sta-
rají se o míče. Samostatné rozhodo-
vání lze také podporovat tak, že podle 
předchozí dohody hráči sami určují, 
kdy cvičení začíná, popřípadě kolikrát 
ho udělají.

 2.  roZvoJ SebedůvĚry 
Rozvoj sebedůvěry je významný jak 
pro učební proces, tak pro soutěžení 
s ostatními a souvisí samozřejmě i se 
sebedůvěrou a sebeúctou v mimofotba-
lovém životě. Trenéři by měli v tomto 
ohledu dbát na to, aby cvičení a hry, 
které děti na tréninku provádějí, byly 
přiměřeně obtížné. Dětem se musí da-

řit, ale zároveň musí představovat ně-
jakou výzvu. Pokud tedy nějakou do-
vednost dítě dělá běžně tak, že se mu 
zhruba 8-10x z 10 pokusů daří, je třeba 
cvičení ztížit či změnit. Pokud se mu 
v naprosté většině nedaří ani při opa-
kovaném procvičování, pak je vhodné 
jej nějak zjednodušit. Mluvíme o „op-
timální výzvě“.
Malou sebedůvěru můžeme poznat po-
dle těchto znaků:
JJ malá snaha a vyhýbání se obtížnému
JJ hledání výmluv, proč se něco nedaří
JJ přímé vyřčení „na to nemám, to je 
moc těžké“
JJ snadné a rychlé vzdávání toho, co se 
nedaří
JJ plané snění = vysoké a vzdálené cíle, 
ale bez konkrétní ochoty plnit dílčí 
kroky

Pokud se některé z výše uvedených 
projevů opakují, je třeba řešit plán na 
zvyšování sebedůvěry. To je složitější 
a je vhodné se poradit se zkušenějším 
kolegou nebo specialistou. V základu 
je však třeba dostávat takové děti ještě 
více do činností, které se jim daří nebo 
které se mohou brzy podařit a je na 
nich možné ukázat, jakého pokroku je 
dítě schopné, pokud se snaží. Takové 
zkušenosti pak navlékat jako korálky, 
a tím postupně budovat sebedůvěru.
Na takovou individuální práci trenér 
často nemá příliš času či pozornosti 
a opět vyvstává potřeba spolupraco-
vat s rodiči. Rodiče by měli ve společ-
ném čase dětem dodávat sebedůvěru 
a ukazovat jim, co vše již se naučili 
a jaký další zajímavý úkol je na řadě. 
Tento přístup jim může připomínat 

trenér spolu s drobnými úkoly, které 
děti mohou dostávat (dosáhnout si na 
špičky, udělat kotrmelec, trefit míč na 
cíl atd…).
Pozor, nepodceňujme ani nepřehá-
nějme soudy! U dětí cca do sedmi let 
je nechuť dělat věci, které se jim ne-
daří, běžná, ale se stoupající zkušeností 
s učením se to mění. Pokrok má být 
připomínán a snaha chválena. „Vidíš, 
paráda, ještě před týdnem jsi říkal, jak 
je to těžké, a teď už to uděláš pětkrát 
z deseti.“
Ještě zmiňme vhodnost trestání. Pokud 
se budeme bavit o výchově obecně, pak 
by měl trest pomáhat uvědomit si ne-
vhodnost  určitého  chování. Vždy je 
však třeba zvažovat souvislosti a místo 
trestu raději volit postup, kdy si hráč 
uvědomí chybu a snaží se ji napravit. 
Jde tedy o směr k nápravě pokaženého, 
nikoliv o trest beze směru.
Příklad: Pokud přijde hráč pozdě na 
trénink a dostane rovnou za trest nějaké 
cvičení, je na tom výchovně sporná 
obava z trestu, možná i nespravedli-
vého. Pokud máme nastavená pravidla, 
že hráč má přijít omluvit se a vysvětlit, 
proč přišel pozdě, pak můžeme tres-
tat za to, že nebyla splněna domluva. 
„Péťo,  ještě netrénuj! Počkej  za zá-
bradlím a přijď, až tě napadne, co máš 
udělat.“ Netrestáme tedy za existenci, 
ale za neplnění dohody, a nikoliv cvi-
čením, ale nečinností. Pokud Péťu po 
chvíli nenapadne, co má udělat, kouč 
si ho zavolá a přímo ho vyzve. „Stalo 
se něco, o čem nechceš mluvit, že mi to 
nejdeš říct?“ Ctíme tím i presumpci ne-
viny, protože pozdní příchod nemusel 

Trénink

Pravidelný Seriál o Metodice PŘíPravy Mládeže

PŘiPravil: RadIm tRusIna Foto: ondřej hanuš

roZvoJ oSobnoSti dítĚte
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zavinit Péťa, ale třeba ho rodič zapo-
mněl vyzvednout ze školy nebo musel 
zůstat po škole a on se stydí to říci. Zjiš-
ťujeme tedy příčiny.
Co se týká přístupu ke hře a tréninku, 
tak hráče můžeme trestat jen za to, co 
z vlastní vůle dělají jinak, než bylo do-
hodnuto. U dětí není doporučeno sta-
vět na pranýř, aby ostatní určili trest, 
ale řešit takové momenty v soukromí. 
To je ostatně vhodné i u jiných výtek, 
i směrem ke hře. V žádném případě ne-
trestáme za nějakou herní nedokonalost, 
například přestřelení branky.

 3.  roZvoJ SoutĚživoSti 
Ten samozřejmě souvisí s rozvojem 
sebedůvěry velmi úzce. Není však 
třeba spěchat k soutěžení v utkáních 
mezi kluby u těch nejmenších katego-
rií. V U6 není třeba hrát meziklubová 
utkání vůbec nebo je využívat ve velmi 
omezeném počtu (1x za dva měsíce). 
Každé utkání má být dětem představo-
váno se stejnou důležitostí.
Dětem by nemělo být jedno, že prohrá-
vají, ale neměly by kvůli prohrávání 
odcházet ze hry, vyhýbat se jí („stejně 
už nevyhrajeme“), volit jiná řešení než 
se učí nebo zvyšovat agresivitu. Pokud 
se něco z toho opakovaně děje, trenér 
se nemá problému vyhýbat, ale opět 
zkusit individuálně (domluva s rodiči) 
nastavovat situace tak, že se střídá stav, 
kdy dítě vede nebo prohrává a tre-
nér či rodič hráči ukazují, že když se 
snaží, tak může vyhrát, a když ne, tak 
prohraje. V  rozvoji soutěživosti, ale 
i v rozvoji sebedůvěry nesmí být před 
děti dávána rovnice: výhra = úspěch/
prohra = neúspěch. Vždy jde o pocit či 
konkrétní dovednosti. Otázka trenéra 
či rodiče tedy zní: „Jak se ti hrálo? 
Dařily se ti kličky?“ Otázka tedy v žád-
ném případě nemá znít: „Vyhráli jste?“ 
Aktuální porážka není opravdovou 
prohrou, pokud byl vybrušován herní 
koncept nebo hráči pochopili cesty ke 
zlepšení.
Pro doplnění tématu z hlediska moti-
vace uveďme ještě pro vývoj hráče asi 
nejhorší prohřešek, když je hráč (tým) 
pravidelně věcně nebo finančně odmě-
ňován za své výkony v utkáních.

 4.  roZvoJ SPoluPráce 
Sebedůvěra i soutěživost souvisí 
i s rozvojem schopnosti spolupraco-
vat, nebo dokonce vést ostatní. To 
lze budovat tak, že v prvních letech 
(U6–U7) se ptáme, kdo předvede ně-
jakou dovednost – necháme předvést. 
A v dalších letech již můžeme pověřo-
vat i vedením určitého úseku tréninku 
nebo hodnocením dovedností svých 
i ostatních (jedna z výchovných me-
tod). Někdy mohou děti například dá-
vat známky jako ve škole (1–5) samy 
sobě či je dává trenér. Ve vyšších kate-
goriích (cca U9–U11) můžeme zavést 
desetibodovou škálu hodnocení, která 
dává větší možnost odlišení a nepřipo-
míná tolik školu, která už ve druhé třídě 
přestává často být oblíbenou. Číselné 
hodnocení je symbolické a spíše po-
citové. Pro lepší představu je vhodný 
slovní doprovod, co by šlo vylepšit. 

„Dám Vítkovi dvojku, protože to udě-
lal hezky, ale umí to rychleji.“ Od kate-
gorií starší přípravky (U10) již můžeme 
využít styl vedení tréninku, kdy jeden 
hráč hodnotí jiného hráče a poskytuje 
zpětnou vazbu o činnosti. Vhodná je 
organizace ve dvojicích či trojicích, 
kde trenér působí jako konzultant pro 
všechny strany.
Pro individuální trénink třeba ve dvo-
jici rodič – dítě je vhodná i varianta, 
kdy rodič žádá dítě, aby ho něco nau-
čilo. Dítě se stává trenérem a upozor-
ňuje na chyby, rodič pak žádá ukázky 
a vysvětlení od malého trenéra.

Nesnažme se, aby fotbal sedmiletých 
dětí vypadal jako fotbal devítiletých. 
Nemá cenu žádat, aby děti v kategori-
ích U6 či U7 hrály kombinační fotbal.

 5.  roZvoJ uČenlivoSti 
Zájem či dokonce touha po nových vě-
domostech a dovednostech je jedním 
z motorů rozvoje osobnosti. Nejsou 
úplnou samozřejmostí, přestože ur-
čitá míra zájmu o nové je vlastní všem 
dětem. Záleží na dospělých, rodičích, 
trenérech a učitelích, zda tento zájem 
podpoří a rozdmýchají.
Chuť umět více než včera nebo více 
než druzí, je především individuální 

záležitostí, a tak se také ve skupině 
dětí projevuje, a tak na ni ostatní také 
reagují, nezřídka pozorujeme tendenci 
k průměrnosti, různé podoby srážení 
snahy o vyniknutí („Ty šprte! Tak se 
tak nevytahuj!“ apod.).
Přitom je však zřejmé, že nastaví-li si 
mladý člověk sám v sobě z jakýchkoli 
důvodů, třeba i pod tlakem názorů svých 
vrstevníků (silné je to v pubertě), nebo 
kvůli přehnané ochraně svého sebevě-
domí („Proč se mám učit zase něco no-
vého, když mi to nejde?“), brzdy k roz-
šíření svého fotbalového umění, a tím 
i k vyšší budoucí výkonnosti, omezí 

tím zbytečně sám sebe ve svém rozvoji. 
Nevyužije možností svého potenciálu, 
který v sobě má každý, byť někdo větší 
a někdo menší. V tom je důležitá role 
trenéra, rodiče a jejich spolupráce.
Platí tady:
„Co slyším, zapomenu.“
„Co vidím, to si možná zapamatuji.“
„Co si zkusím, to se naučím.“
Učenlivosti pomáhá samozřejmě i to, 
pokud děti-hráči rozumějí tomu, proč se 
jaké činnosti ve hrách či cvičeních dě-
lají. Jde tedy o herní souvislosti. Pokud 
rozumějí proč, snadněji vzniká vnitřní 
motivace a snadněji se navazuje na to, 
jakým způsobem se věc naučit.

 Fotbalová Škola HaMr 
Vznikla jako doplnění činnosti v mateřském klubu, kde mnohdy není čas 
ani prostor pro individuální trénink. Nejsme tedy konkurencí klubům, 
ale nabízíme pomoc s některými hráči či týmy. Nabízíme individuální 
či skupinový trénink s individuálním přístupem a zaměřením na detail. 
Naše zjištění a doporučení je vhodné konzultovat s trenérem v klubu, 
aby se plány klubového a individuálního tréninku vhodně doplňovaly. Na 
adrese www.hamrsport.cz najdete další informace o koučích, cenách či 
principech fotbalové školy.

 ZJednoduŠený PoStuP uČení SPoluPráce v dĚtSkýcH kateGoriícH 

 U6 
Naučme děti, že hlavní je pokus o kličku a ne 
odkopnout míč nebo se snažit přihrávat někomu 
jinému.

 u7 
Hráčů, kteří dlouho běhají s míčem či více dělají (2–
3) kličky, se ptejme, zda by uměli třeba i přihrát a zda 
vědí kam přihrát. Poziční hry by od této kategorie 
měly být tím, co spolupráci záměrně rozvíjí v malých 
skupinkách 3–5 hráčů.

 U8 
Jelikož psychický vývoj dětí umožňuje vědomější 
herní spolupráci a jejich herní projev se v tomto 
směru posouvá, můžeme hráče vyzývat k tomu, 
aby klidně, i bez kličky, nahráli někomu, kdo 
je postaven blíže k brance a může tedy dát lépe 
gól, nebo tomu, kdo před sebou nemá soupeře. 
Tyto výzvy využívejme, pokud jsme schopni 
hráče zavolat okamžitě po akci, ale nevytrhnout 
ho přitom ze hry (zrovna nebrání nebo neútočí). 
Nebo je využívejme v přerušené či zastavené hře. 
Ve hře musí být rozhodnutí, co udělají, na dětech 
samotných! Nepokřikujeme tedy pokyny: „Nahraj! 
Proč jsi nenahrál!“ Jen se hráčů, volících z našeho 
pohledu špatné řešení, ptáme: „Tome, všiml sis, že ti 
někdo naběhl? Péťo, šlo by to udělat jinak?“

 u9 
Již v kategorii U8 můžeme hráčům představovat pozice 
útočníků a obránců. Výhodnější je používat označení 
„přední útočník a zadní útočník“, protože bránit 
a útočit přece mají všichni a přečíslovat svou aktivitou 
je také žádoucí. Jde tak spíše o jakési výchozí pozice, 
z nichž ve hře vycházejí a do kterých se navracejí.

 u10–11 
Do kategorie U10 se zvýší počet hráčů, což opět přináší 
nároky na spolupráci ve změněném prostoru a v herních 
rolích, stále však v počtu, který dovoluje časté zapojení 
do hry. Postupem času se více blížíme k hernímu 
výkonu s přihrávkami a nabíháním, zlepšenou orientací 
v prostoru, a to v útoku i při bránění. Podstatné však je 
to, že děti se ve hře mají rozhodovat o míře spolupráce 
samy a trenéři je postupně učí rozeznávat výhodnost 
jejich řešení. Filozofie „pláckového“ fotbalu by zde 
stále měla převážit nad postupem k větším formám.

 U12 
Po dvou letech se opět navýší počet hráčů, což klade 
vyšší požadavky na prostorovou orientaci, ale zejména 
míru zapojení, pokud hráč nemá míč. Jelikož jsou 
hráči již schopni dát přesnější a prudší přihrávky i na 
vzdálenosti okolo 30–35 metrů, je vyzdvižena potřeba 
nehledat stále jen nejbližší hráče, ale kouknout se na 
nejvýhodnější postavení směrem k dosažení gólu.
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K tomu, aby se hráč dostal do dresu 
velkého klubu, vede dlouhá cesta.  
A ještě ani pak není vyhráno.



roZPiS PodZiMu PražSká tePlárenSká 
PŘeboru Mužů
Patnáct víkendů plných fotbalu nabízí příznivcům podzimní část nejvyšší metropolitní soutěže – v Pražská teplárenská přeboru mužů 
se oproti minulému ročníku představí tři nové kluby: z divize sestoupila Přední Kopanina, z I. A třídy se nahoru posunuly béčko Ad-
miry a Radotín. Opačnými směry šly rovněž tři celky – Zličín (divize), Bílá Hora a Tempo (I. A třída). Podívejte se na los první části 
soutěže, termíny jsou ale bez záruky. Mohou se v následujících týdnech a měsících měnit, třeba kvůli počasí.

 15. kolo 
17. srpna 2013
10.30 Vršovice – V. Žižkov B
15.00 Meteor B – Háje
17.00 Př. Kopanina – Královice
17.00 Radotín – Zbraslav
17.00 Bohemians Pr. B – ČAFC
17.00 Třeboradice – Admira B
18. srpna 2013
17.00 Motorlet B – Libuš
17.00 Uh. Sklady – Uhříněves

 1. kolo 
24. srpna 2013
10.15 Libuš – Meteor B
10.30 Háje – Bohemians Pr. B
10.30 Vršovice – Př. Kopanina
17.00 Královice – Radotín
25. srpna 2013
17.00 Admira B – V. Žižkov B
17.00 Uhříněves – Třeboradice
17.00 ČAFC – Uh. Sklady
17.00 Zbraslav – Motorlet B

2. kolo 
31. srpna 2013
15.00 Meteor B – Zbraslav
17.00 V. Žižkov B – Př. Kopanina
17.00 Radotín – Vršovice
17.00 Bohemians Pr. B – Libuš
17.00 Třeboradice – ČAFC
1. září 2013
17.00 Uh. Sklady – Háje
17.00 Motorlet B – Královice
17.00 Admira B – Uhříněves

 3. kolo 
7. září 2013
10.15 Libuš – Uh. Sklady
10.30 Vršovice – Motorlet B
10.30 ČAFC – Admira B
10.30 Háje – Třeboradice
17.00 Královice – Meteor B
17.00 Př. Kopanina – Radotín
8. září 2013
17.00 Uhříněves – V. Žižkov B
17.00 Zbraslav – Bohemians Pr. B

 4. kolo 
14. září 2013
10.00 V. Žižkov B – Radotín
17.00 Bohemians Pr. B – Královice

17.00 Třeboradice – Libuš
15. září 2013
15.00 Meteor B – Vršovice
17.00 Motorlet B – Př. Kopanina
17.00 Uh. Sklady – Zbraslav
17.00 Admira B – Háje
17.00 Uhříněves – ČAFC

 5. kolo 
21. září 2013
10.15 Libuš – Admira B
10.30 ČAFC – V. Žižkov B
10.30 Vršovice – Bohemians Pr. B
10.30 Háje – Uhříněves
16.30 Královice – Uh. Sklady
16.30 Př. Kopanina – Meteor B
16.30 Radotín – Motorlet B
22. září 2013
16.30 Zbraslav – Třeboradice

 6. kolo 
28. září 2013
10.30 ČAFC – Háje
15.00 Meteor B – Radotín
16.30 V. Žižkov B – Motorlet B
16.30 Bohemians Pr. B – Př. Kopanina
29. září 2013
16.30 Uh. Sklady – Vršovice
16.30 Třeboradice – Královice
16.30 Admira B – Zbraslav
16.30 Uhříněves – Libuš

 7. kolo 
5. října 2013
10.15 Libuš – ČAFC
10.30 Háje – V. Žižkov B
10.30 Vršovice – Třeboradice
16.00 Královice – Admira B
16.00 Př. Kopanina – Uh. Sklady
16.00 Radotín – Bohemians Pr. B
6. října 2013
16.00 Zbraslav – Uhříněves
16.00 Motorlet B – Meteor B

 8. kolo 
12. října 2013
10.30 ČAFC – Zbraslav
10.30 Háje – Libuš
16.00 Bohemians Pr. B – Motorlet B
13. října 2013
16.00 V. Žižkov B – Meteor B
16.00 Uh. Sklady – Radotín

16.00 Třeboradice – Př. Kopanina
16.00 Admira B – Vršovice
16.00 Uhříněves – Královice

 9. kolo 
19. října 2013
10.15 Libuš – V. Žižkov B
10.30 Vršovice – Uhříněves
15.00 Meteor B – Bohemians Pr. B
15.30 Královice – ČAFC
15.30 Př. Kopanina – Admira B
15.30 Radotín – Třeboradice
20. října 2013
15.30 Zbraslav – Háje
15.30 Motorlet B – Uh. Sklady

 10. kolo 
26. října 2013
10.15 Libuš – Zbraslav
10.30 Háje – Královice
14.30 Třeboradice – Motorlet B
28. října 2013
14.30 V. Žižkov B – Bohemians Pr. B
14.30 Uh. Sklady – Meteor B
14.30 Admira B – Radotín
14.30 Uhříněves – Př. Kopanina
17.00 ČAFC – Vršovice

 11. kolo 
2. listopadu 2013
10.30 Vršovice – Háje
14.00 Královice – Libuš
14.00 Př. Kopanina – ČAFC
14.00 Radotín – Uhříněves
14.00 Bohemians Pr. B – Uh. Sklady
14.15 Meteor B – Třeboradice
3. listopadu 2013
14.00 Zbraslav – V. Žižkov B
14.00 Motorlet B – Admira B

 12. kolo 
9. listopadu 2013
10.15 Libuš – Vršovice
10.30 ČAFC – Radotín
10.30 Háje – Př. Kopanina
14.00 Třeboradice – Bohemians Pr. B
10. listopadu 2013
14.00 Uhříněves – Motorlet B
14.00 V. Žižkov B – Uh. Sklady
14.00 Zbraslav – Královice
14.30 Admira B – Meteor B

 13. kolo 
16. listopadu 2013
10.30 Vršovice – Zbraslav
13.00 Meteor B – Uhříněves
13.30 Př. Kopanina – Libuš
13.30 Královice – V. Žižkov B
13.30 Radotín – Háje
13.30 Bohemians Pr. B – Admira B
17. listopadu 2013
10.00 Uh. Sklady – Třeboradice
13.30 Motorlet B – ČAFC

 14. kolo 
23. listopadu 2013
10.30 ČAFC – Meteor B
10.30 Háje – Motorlet B
13.30 Libuš – Radotín
13.30 V. Žižkov B – Třeboradice
13.30 Královice – Vršovice
24. listopadu 2013
13.30 Admira B – Uh. Sklady
13.30 Uhříněves – Bohemians Pr. B
13.30 Zbraslav – Př. Kopanina

 PoZnáMka: 
JJ Meteor B hraje domácí zápasy na hřišti Bedřichovská.
JJ Bohemians Praha B hrají domácí zápasy v Březiněvsi s výjimkou 13. kola 
(UMT Střížkov).
JJ Admira B hraje domácí zápasy na hřišti ZŠ Hovorčovická s výjimkou 14. kola 
(UMT Admira).
JJ Žižkov B hraje domácí zápasy na hřišti v Horních Měcholupech.
JJ Mimo obvyklá hřiště se uskuteční i tyto zápasy: Vršovice – Zbraslav (13. kolo, 
hř. V Úžlabině), Uhelné Sklady – Třeboradice (13. kolo, hř. Motorlet),  
Libuš – Radotín (14. kolo, hř. Radotín), Zbraslav – Přední Kopanina (14. kolo, 
hř. Radotín).
JJ Případné změny časů a hřiště sledujte na webu www.fotbalpraha.cz.
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Není to tak dávno, co se v pražských 
soutěžích pohyboval v podstatě 
jen jejich „A“ tým. Dnes se však 
z fotbalových ĎÁBLIC pozvolna 
stává velikán, který disponuje de-
seti týmy, a zejména mládežnické 
výběry má komplexně podchycené. 
A sázka na nejmenší se na severu 
Prahy evidentně vyplácí, ďáblický 
SK totiž nezadržitelně roste. I díky 
stále populárnějším turnajům 
a kempům pro nejmenší, které 
pravidelně pořádá.

Rozmach klubu jde ruku v ruce se 
skutečností, že Ďáblice už dlouho ne-
jsou jen okrajovou pražskou čtvrtí. 
„Donedávna  jsme byli na periferii, 
ale teď jsme pomalu v centru. Kolem 
nás totiž pořád roste nová zástavba, 
je sem lepší spojení, žije tu víc lidí,“ 
pochvaluje si předseda Ďáblic Mi-

chal Mošnička. Stačí pohled na 
mapu a nejde než souhlasit. Vždyť 
v roce 1919, kdy byl tamní SK zalo-
žen, stálo v okolí hřiště jen pár domů. 
Dnes je z někdejší „vesnice“ pevná 
součást metropole, což se projevuje 
i na počtu dětí, které chtějí obléknout 
ďáblický modrobílý dres.

 vŠe ZaČalo v HoSPodĚ 
První pokusy o založení fotbalového 
klubu v Ďáblicích se odehrávaly v pro-
středí, do něhož obvykle vedou kroky 
většiny hráčů po skončení zápasu – 
v hospodě. Konkrétně v restauraci 
U Srbů, kde si v roce 1919 několik 
nadšenců vybudovalo klubovnu a záhy 
vznikl i klub SK Ďáblice. První hřiště 
měl oddíl na místě, kde později stála 
provizorní škola, to však nepřežilo pří-
liš dlouho. Druhý plac byl pak sídlem 
fotbalistů dlouhých deset let, dokud se 

klub nepřesunul do míst, kde sídlí do-
dnes, tedy k ulici Kokořínská.
Postupem let se ráz hřiště několikrát 
měnil a vyrostly dřevěné kabiny, které 
přečkaly i válku. Hned po ní se zá-
zemí nadále rozšiřovalo, vznikl napří-
klad domek pro správce. Zajímavostí je 
fakt, že přes zimu, kdy hrací plocha za-
mrzala, se tu proháněli hokejisté, kteří 
založili vlastní tým a dokonce několik 
let hráli různé pražské soutěže.
Po roce 1945 výkonnost týmu klesla. 
Ďáblice postupně spadly z I. A i I. B 
třídy, řada hráčů odešla do pohraničí 
a mnohé reorganizace soutěží odra-
dily od další práce i řadu funkcionářů. 
Přesto se zejména díky odchovancům 
podařilo klub udržet. V době, kdy SK 
(tehdy režimem překřtěný na Dynamo 
Ďáblice) slavil 50. výročí vzniku, od-
startovali tehdejší činovníci zajímavou 
tradici, ke které se vrátili i současní šé-
fové klubu – pořádání plesů. „Máme 
je  vždycky na  jaře,  konají  se  v  tělo-
cvičně školy U Parkánu. Letos proběhl 
už čtvrtý ročník a velká účast ukazuje, 
že  jsou  hodně  populární,“ popisuje 
Michal Mošnička, který je předsedou 
Ďáblic tři roky.
Roky plynuly se střídavými úspěchy 
a karamboly. Největšího úspěchu do-
sáhl klub v roce 1996, kdy poprvé 
v historii postoupil do pražského pře-
boru. Ten tehdy Ďábličtí udrželi pět let. 

Do stejné soutěže se pak před pár lety 
podívali ještě jednou, ovšem následně 
se opět vrátili do I. A třídy, kterou „A“ 
tým kope dodnes.
Loni v této soutěži skončily Ďáblice 
třetí a postup jim tak těsně utekl. Šé-
fové klubu však netají ambice se do 
přeboru vrátit a nadlouho v něm zakot-
vit. A kvalitu – nejen tu hráčskou – na 
to mají. „Myslím, že bychom to zvládli 
jak hráčsky, hlavně díky trenérovi 
Frantovi Peřinovi, tak funkcionářsky. 
Sami jsme si totiž v minulosti vyzkou-
šeli, že i když je přebor náročnější, dá 
se utáhnout,“ přemítá sekretář klubu 
Aleš Sládek. „Určitě se vyšší soutěže 
nelekneme, jsme připraveni po všech 
stránkách,“ doplňuje předseda.

 keMPy Jako ceSta  
 budoucnoSti 
Nejen zmíněné plesy dnes navazují na 
historické tradice. Ďáblický klub rov-
něž obnovil kdysi letitou spolupráci 
s tamní školou. „Na starých fotkách 
je vidět, že školní děti sem chodily na 
hodiny tělocviku. Pak ale tradice skon-
čila. My chceme to spojení se školou 
U Parkánu oprášit a integrovat se. Ča-
sem bychom chtěli  i  sportovní  třídu, 
ale to je běh na dlouhou trať,“ plánuje 
Mošnička.
Vzestup ďáblického SK (oficiálně se 
používá název TJ) se dá přičíst i tomu, 

 Sk ďáblice 

Rok založení: 1919  Vývoj názvu klubu: SK Ďáblice, Dynamo Ďáb-
lice, TJ Dynamo Agrostav Ďáblice, FC Vela Ďáblice, ASA Ďáblice  
 Úspěchy: dvakrát účast v přeboru 1996–2001 a 2004–2007  Současnost: 

I. A třída, skupina A  Počet týmů: tři týmy mužů („A“ – I. A třída, skupina 
A, „B“ – I. B třída, skupina B, „C“ – III. třída, skupina A), mladší dorost, 
starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka „A“ a „B“, ženy. 
Pozn.: „C“ tým mužů je doplněn o výběr staršího dorostu.

klub

tradiČní klub Ze Severu PraHy roSte, PoŘádá PoPulární 
turnaJe Pro neJMenŠí a diSPonuJe i ženSkýM týMeM

SáZka na Mladé ďáblíky

text: štěpán šImůnek Foto: ondřej hanuš
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že vedení klubu tvoří úzká skupina lidí, 
kteří už léta drží při sobě. „Modelů ří-
zení je samozřejmě hodně, ale v principu 
lze říct, že kdo sežene peníze, je jakousi 
hlavou,“ popisuje Mošnička. „A teď je 
to zkrátka dané tak, že hlavou je před-
seda,“ usmívá se Sládek. „Samozřejmě 
máme výkonný výbor, ale de facto ho 
dlouhodobě tvoří jen sekretář, správce 
a pokladník. Nepreferujeme model, kdy 
se několik strýců, kteří se ve volbách 
pořád obměňují, na schůzi přijde napít 
piva a v nejdůležitější moment odejde,“ 
vysvětluje Mošnička s tím, že vedení 
nezvykle tvoří ještě člověk, který se 
zabývá výhradně granty. „Neděláme 
každý týden tříhodinové schůze, kde se 
stejně nic nevyřeší. I když je pravda, že 
jednou za měsíc pořádáme informační 
schůzky pro trenéry a vedoucí mužstev 
mládeže,“ doplňuje sekretář Sládek.

Právě práce s nedávno narozenými je vý-
kladní skříní klubu. Důkazem je nejen 
velký počet mládežnických výběrů, ale 
i turnaje a kempy, které se na hřišti u Ko-
kořínské pořádají s železnou pravidel-
ností. „Snažíme se jít cestou budoucnosti. 
Turnajů je hodně, třeba v květnu jsme měli 
jeden velký pro čtyřiadvacet týmů ročníků 
dva tisíce šest a sedm. Těmhle malým ří-
káme ďáblíci a poslední dobou je ďáblíků 
opravdu hodně,“ usmívá se Mošnička.

 iFS S PulPiteM 
Dalším projektem, který pomáhá budo-
vat tvář klubu a zároveň pracuje s mla-
dými, je IFS – individuální fotbalová 
škola. Jak název napovídá, jde o dlou-
hodobou akci, jejímž cílem je pracovat 
na konkrétních herních činnostech s kon-
krétními jednotlivci. Šéftrenérem IFS je 
Martin Pulpit, donedávna kouč ostrav-

ského Baníku. Jakýmsi vedoucím je pak 
Martin Horváth, bratr známého zpěváka 
ze soutěže Česko hledá Superstar. „Hrá-
val ligu za Příbram, pak se nějakým způ-
sobem dostal k nám, kope za áčko a tré-
nuje v IFS, protože to umí skvěle s dětmi. 
Princip té školy je takový, že celoročně 
probíhají tréninky, na kterých jsou maxi-
málně čtyři hráči, kterým se Martin indi-
viduálně věnuje. Navíc to nemusí být jen 
naši kluci, jezdí sem třeba i sparťané nebo 
slávisti,“ dodává. „Vyvrcholením sezony 
je pak letní kemp IFS.“
Samostatnou kapitolou v ďáblickém 
fotbalu jsou „ďáblice“ s malým ď, tedy 

ženský tým. „Holky nehrají dlouho, 
s velkým fotbalem u nás začaly v roce 
2011. Ale my s nimi nejsme pevně spo-
jeni, ony jedou jakoby na sebe. Každo-
pádně když nepočítáme ty velké kluby, 
tak je to jeden z mála pražských žen-
ských výběrů,“ prozrazuje Aleš Sládek. 
„My jako klub bychom si nemohli dovo-
lit mít je pod sebou, přece jen v té jejich 
soutěži jezdí po celé republice, a to by 
nešlo finančně utáhnout. Proto si holky 
všechno řídí samy včetně realizačního 
týmu a trenérů. Oficiálně ale patří pod 
nás, jsou to ďáblické ďáblice,“ uzavírá 
se smíchem Mošnička.

Areál SK Ďáblice se v nedávné mi-
nulosti dočkal jednoho zásadního 
„upgradu“ – umělé trávy. Pár metrů 
od hlavního hřiště, které je i přes 
velkou vytíženost na hodně solidní 
úrovni, vyrostla v roce 2007. Od 
té doby slouží hlavně v zimě jako 
tréninkový plac, přestože ještě 
není úplně dodělaná, chybí totiž 
dokončit poslední čtvrtinu plochy. 
A dalšího placu se Ďábličtí nejspíš 
dočkají ještě do konce roku. Díky 
grantu FAČR vybudují mini hřiště 
v samém centru čtvrti.

Ďáblickým plocha s umělou trávou 
znatelně usnadnila život. Logicky 
teď mohou trénovat celoročně. „Dřív 
to bylo tak, že áčko odehrálo v listo-
padu poslední zápas a pak se všechno 
zamklo a přišlo se podle počasí někdy 
v  březnu,“ vysvětluje Michal Moš-
nička. „Sice umělku ještě nemáme ce-
lou, byly tam nějaké problémy s vlast-

nictvím pozemků. Ale teď už je to před 
podpisem, takže by nám nic nemělo brá-
nit,“ těší se. „Za rok máme pětadeva-
desáté výročí založení oddílu, takže vě-
řím, že když všechno klapne, oslavíme 
ho na kompletní umělce,“ dodává se-
kretář klubu Aleš Sládek.
Dalším podstatným, byť na první po-
hled nenápadným aspektem, který po-
máhá rozkvětu klubu, je fakt, že tamní 
areál včetně kantýny se rozjel na (té-
měř) celodenní provoz. „Před lety to 
fungovalo  tak, že když nebyl mistrák 
nebo trénink, měli jsme zamčeno a ni-
kdo tu nebyl k dispozici. Dneska si lidi 
můžou kdykoliv zajít na pivo, díky če-
muž to tu víc žije. Navíc správce, který 
je s kantýnou rodinně spjat, je k dis-
pozici také téměř nonstop,“ popisuje 
Mošnička.
Pivo a fotbal k sobě neodmyslitelně pa-
tří a v Ďáblicích tohle spojení funguje 
skvěle. „Tím, že si místní  zajdou na 
jedno na dvě, se obrovsky zvětšil zájem 

o fotbal. Diváků na zápasy chodí sice 
pořád málo, ale tím, že lidi k fotbalu při-
čichli, jsou s námi ve větším kontaktu 
a mají k nám blíž,“ pokyvuje předseda.
Klub SK Ďáblice, stejně jako jeho 
areál, oficiálně patří pod TJ, ovšem na 
severu Prahy radši používají zažitý ná-
zev. „Tělovýchovná jednota je jen ja-
kási slupka, kromě nás tu pod ní fungují 
už jen tenisté a ti pouze jen na rekreační 
úrovni,“ prohlašuje Aleš Sládek. „Na-
víc co se pozemků týče, jednotě nepatří 
vlastně nic, všechno je obce, která nám 
prostory pronajímá,“ dodává.

A právě do nitra samotné obce se už 
podle všeho do konce roku rozroste 
i fotbalový klub. Dostal totiž díky 
grantu od FAČR možnost vybudovat 
mini hřiště 40 × 20 metrů v centru 
Ďáblic. „Samozřejmě na tom spolu-
pracujeme s obcí. Původně jsme ho 
chtěli umístit do našeho areálu, ale na-
konec by se nám sem kvůli umělce ne-
vešlo. Takže uspokojíme potřeby obce 
mít hřiště pro neorganizovaný sport, 
budeme se o něj starat a obě strany 
budou spokojené,“ sumíruje Michal 
Mošnička.

 Stadion Sk ďáblice – PraHa 8 
Název: fotbalový areál SK Ďáblice  Adresa: Kokořínská 400/34, Praha 8 – 
Ďáblice, 182 00  Dopravní spojení: 2 minuty pěšky od autobusové 
zastávky Kokořínská (linky 103, 202, 368, 345)  Počet hřišť v areálu: 
jedno travnaté hřiště, jedno s umělou trávou (před doděláním), jedno mini 
hřiště (před výstavbou)

 uMĚlka Jako dárek k výroČí 
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Umělá tráva usnadnila 
Ďáblickým život...

…ale ani na tu přírodní 
nedají dopustit.



Název jeho firmy – Stěhování bez 
starostí – perfektně charakteri-
zuje i jeho samotného. Brankář 
týmu SK Satalice PAVEL HOLA-
KOVSKÝ totiž působí dojmem 
muže, kterého žádné trable a ži-
votní peripetie nepoloží. Přečkal 
dokonce i těžké období, kdy na 
následky autonehody tragicky za-
hynul jeho bratr a profesní parťák  
v jedné osobě.

V profesním životopise energic-
kého jedenačtyřicetiletého chla-
píka byste našli celou řadu polo-
žek. Mimo jiné se živil jako barman 
na diskotéce, mohli jste ho potkat 
i v pražských ulicích coby taxikáře. 
V roce 1998 pak začal psát novou 
kapitolu, jež pokračuje doposud. 
S bratrem Mirkem založil firmu, 
která se zabývá zejména stěhováním 
a vyklízením bytů, domů, kanceláří  
i nebytových prostor.

 avia S turbeM 
První krůčky v novém oboru byly 
pochopitelně nesmělé. A Pavel si je 
vybavuje zcela konkrétně. „Začali 
jsme  devětadvacátého  září  devade-
sát osm. To vím přesně, protože da-
tum začátku podnikání je dnes nutné 
psát na všechny faktury,“ usmívá se. 
„Brácha přišel s tím, že zelináři prodá-
vají Avii. Za třicet tisíc jsme ji koupili 
a pozvolna začali. Zpočátku jsme spo-
lupracovali s jednou dřevařskou fir-
mou, pak se kšefty začaly hromadit,“ 
vzpomíná. „Jedno auto přestalo stačit, 
takže jsme koupili Avii s turbem, což 
byla tehdy paráda, řídilo se to úplně 
samo,“ směje se.
Když firma bratrů Holakovských na-
dále rostla, bylo nutné vozový park 
znovu rozšířit. Místo Avie však Pavel 
koupil Iveco, pro které si zajel do Ně-
mecka. „A k tomu jsme pořídili ještě 
LIAZku s hydraulickou rukou,“ popi-
suje nezbytnou stěhováckou vychy-

távku k přemisťování těžkých břemen, 
která dodnes „zdobí“ jeden z jeho ná-
klaďáků. Zároveň se na toto auto za-
čala zvedat poptávka zákazníků v ob-
lasti nákladní autodopravy.
Pavel je hlavou firmy, tudíž má na sta-
rosti organizování jednotlivých zaká-
zek a komunikaci se zákazníky. Ta je 
podle něj stěžejní. „Snažíme se dbát 
na to, abychom s lidmi jednali slušně, 
férově  a  přátelsky. Myslím,  že  to  je 
nejdůležitější. Když si vás lidi oblíbí, 
řeknou o vás svým známým, ti dalším 
známým a okruh vašich klientů se roz-
růstá. U nás to funguje, řadu let máme 
vlastně stejné zákazníky, kteří se po-
každé, když něco stěhují, ozvou nám,“ 
pochvaluje si.
Ovšem satalický gólman rozhodně není 
tím, kdo jen vysedává v kanceláři a po 
telefonu domlouvá kšefty. Naopak – 
náklaďáky sám řídí a ruku k dílu při-
dává i při samotné manipulaci s kusy 
nábytku nebo třeba soch. „Já kance-

ProFeSe

GólMan Satalic Pavel HolakovSký už Patnáct let 
ProvoZuJe nákladní autodoPravu

text: štěpán šImůnek Foto: ondřej hanuš

StĚHuJe beZ StaroStí

 Pavel HolakovSký 

 Věk: 41 
 Profese: majitel stěhovací firmy
 Klub: SK Satalice
 Pozice: brankář
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lář ani nemám, díky chytrým telefonům 
můžu úřadovat na cestách. Navíc mi 
s papírováním pomáhá dcera Lucie,“ 
prozrazuje s tím, že nejčastěji převáží 
nábytek, trezory a stroje do posiloven. 
„Stěhovali jsme ale i velmi drahé vy-
bavení  laboratoře na  testování kva-
lity betonu nebo jsme třeba nakládali 
centrifugu, která pak jela do Ruska,“ 
usmívá se.

 beZPeČnoSt PŘedevŠíM 
Základem jeho povolání je bezpečnost. 
Pozor si musí dávat jak na věci, které 
převáží, protože při poškození napří-
klad starožitného nábytku by se nedo-
platil, tak na sebe a své zaměstnance. 
„Kdyby vám při stěhování třeba trezor 
sjel a někoho přimáčkl, tak jde o život. 
Bezpečnost je u nás na prvním místě,“ 
prohlašuje.
O život v jeho oboru opravdu jde. 
Pavel se o tom krutě přesvědčil před 
třemi lety, když na následky autone-

hody tragicky zahynul jeho bratr. „Na 
Čerňáku spadl s náklaďákem, právě 
tím  s  hydraulickou  rukou,  z  mostu. 
Byl hodně potlučený, ale přežil. Z leg-
race jsem mu pak v nemocnici říkal, 
že je první člověk na světě, který s ta-
kovým  auťákem  udělal  front  flip,“ 
směje se při narážce na Mirkův i svůj 
velký koníček – motorky. Po chvíli mu 
však už do smíchu není. „Brácha sice 
přežil,  ale po nějaké době mu v ne-
mocnici praskla tepna v plíci a on tu  
najednou nebyl.“
Následovalo období, kdy chtěl se stěho-
váním seknout. „Kvůli Mirkovi, i proto, 
že kšefty najednou nebyly, a já si říkal, 
že skončím,“ vybavuje si relativně ne-
dávné události. Pak se ale karta znovu 
obrátila a začalo být lépe. Místo Mirka 
přijal spolehlivého řidiče Pepu, který 
se osvědčil. „Ale bráchovo místo nikdo 
zaujmout nemůže, to prostě nejde. On 
to uměl skvěle s lidmi, byl to démon,“ 
vzpomíná s úsměvem.

Dnes dokonce plánuje, že ještě rozšíří 
svůj záběr. „Neustále se stává, že nám 
zbudou kusy nábytku, které nikdo ne-
chce. Proto přemýšlím o tom, že bych 
si zařídil nějaký bazar s nábytkem. Ale 
zatím to není na pořadu dne, navíc je to 
dost nejistý džob,“ vysvětluje.

 tŘikrát v Poli 
Co se týče fotbalu, Pavel si na něj čas 
najde, přestože je hodně vytížený. „Dva 
tréninky týdně zvládnu, práci hrnu tak, 
abych  byl  v  půl  sedmé  na  tréninku 
a s tím, abych stihl víkendové zápasy, 
taky nemám problém. Přece jen lidi ne-
radi stěhují v neděli, kdy máme hrací 
termíny,“ hlásí gólman, který ale občas 
zaskočí i v poli. „Minulou sezonu jsem 
třikrát nastoupil jako útočník. Kluci mě 
tam častěji nechtějí pouštět, protože se 
bojí,  že  bych  dal  víc  gólů  než  oni,“ 
chechtá se.
Jeho místo je však primárně mezi 
třemi tyčemi. A v Satalicích. „Hraju 

odmala tam, kde jsem vyrostl, ale je-
likož jsme jezdili každý víkend na Vy-
sočinu na chalupu, tak jsem začal hrát 
místo  v Satalicích  tam. Svého času 
jsem pendloval, dokonce myslím, že 
jsem měl registračku v tamním klubu 
Velká Chyška, kde jsem hrál do de-
vatenácti let, a zároveň v Satalicích,“ 
poukazuje na klub, jehož barvy hájí 
už takřka deset let. „Před lety jsem 
ještě chytal v Uhříněvsi a chvíli i za 
Prosex. Ale už víc než osm let hraju 
za  Satalice,  kde  jsem  dlouhá  léta 
bydlel,“ popisuje s tím, že momen-
tální fotbalové cíle jsou jasně vyty-
čeny. „Máme  pěkný  areál,  slušela 
by  mu  vyšší  soutěž. Možná  jednou 
ukopeme A třídu, ale bude to těžké,“  
uzavírá vyhlášený kliďas.

INZERCE

 StavaŘi HoGenové 

V Satalicích má Pavel Holakovský spoluhráče, jehož profese ještě nedávno 
zněla: profesionální fotbalista. Jenže dnes už Roman Hogen, někdejší opora 
Slavie či Blšan, velký fotbal nekope. S bratrem Pavlem, rovněž hráčem 
Satalic, si založili stavební firmu. Z dalších lze jmenovat Jaroslava Pechra, 
který se zabývá prodejem a opravami aut, Martina Malého, který provozuje 
obchod se smíšeným zbožím, či Jiřího Lukáše, jenž dělá v pohostinství. 
„Ještě  tam  musíte  napsat  trenéra  Zdeňka  Mikyšku,“ připomíná Pavel 
Holakovský s úsměvem kouče, jehož firma se zabývá stomatologickým 
vybavením.
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Pavel Holakovský zjevně 
není pouhým řidičem 
stěhovací služby.

Bezstarostný majitel

Ve firmě mají i náklaďák 
s hydraulickou rukou…



AtrAKtIvNÍ 
wEb Pfs

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

www.fotbalpraha.cz

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

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

fOtO MĚsÍcE

Foto MĚSíce

Domácí tým Lokády z Holešovic vybojoval historicky první bod v profesionálních soutěžích. Na fotografii 
je zachycen hráč domácích Peter Očovan, který urputně bojoval za svůj tým v každém okamžiku a také 
on pomohl k památnému zápisu ve druhé lize, kam Loko Vltavín v minulé sezoně slavně postoupila.

Foceno: 3. sRpna 2013 během utkání FotbaLoVé náRodní LIGy mezI 
Loko vLtavíneM a BaníkeM Most
autor: ondřej hanuš

ZáPiS do  
HiSTOrie






