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Vážení čtenáři,
 
příznivci a zástupci klubů od I. A tříd níže jistě prominou, že po roce opět přinášíme Přeborový spe-
ciál. Ptáte-li se proč, pak věřte, že ohlas na ten premiérový loňský byl jedním slovem skvělý. A jelikož 
my rádi děláme věci, které se lidem kolem pražského fotbalu líbí, je tady opakování.
 
I ve vydání ZÁŘÍ 2013 máte možnost zhlédnout fotografie všech šestnácti týmů Pražská teplárenská 
přeboru mužů, základní informace k nim a hlavně tipy redaktorů Speciálu, jak která mužstva dopad-
nou v započaté sezoně. A právě ty jste v minulém ročníku řešili nejvíce.
 
Tak co, nalistovali jste, jak si myslíme, že se umístí váš oblíbený klub? Ještě ne? Tak neváhejte, čtěte 
a věřte, že jde zase jen o hru s čísly bez jakýchkoliv vedlejších úmyslů. Třeba se znovu absolutně 
netrefíme v tipu na mistra Prahy :-)
 
Hodně úspěchů v probíhající sezoně!

Lukáš Vrkoč
editor PFSpeciálu
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RoZhovoR

i v PřEboRu SE 
chovÁM Jako PRoFík
MiStR liGy SE Slavií MaRtin hySký SE obJEvil 
v obRanĚ kRÁlovic. JakMilE alE DoStanE DobRou 
nabíDku, chcE Začít tRÉnovat.
tEXt: RadiM TRUsina Foto: PavEl jiŘík sT.



Devět let hrál v cizině, pak se v ti-
chosti vrátil do Česka. Přes Kladno 
a Kunice se MArTIn HySKý, 
mistr ligy se Slavií z roku 1996, 
dostal do Pražská teplárenská pře-
boru a stal se jednou z největších 
hvězd soutěže – 37letý obránce se 
navíc v Královicích připravuje na 
trenérskou kariéru.

JJ Když jste se v roce 2010 vracel 
z německa, věřil jste si ještě na čes-
kou ligu?
Chtěl jsem pokračovat na nejvyšší 
úrovni, ale neměl jsem po letech 
venku extra dobré kontakty, ani 

moje jméno tady nebylo nějak moc 
známé. Domluvil jsem se na Kladně, 
což byl krok velmi špatným smě-
rem. Kladno spadlo z ligy, skoro nic 
tam nefungovalo. Nečekal jsem, že 
to bude tak špatné, za půl roku jsme 
se rozešli.
JJ A vy jste se objevil v třetiligových 

Kunicích…
Neměl jsem kde trénovat, tak jsem se 
domluvil s Marcelem Ličkou, který 
v Kunicích hrál. Měl jsem to kousek 
z domova, nakonec jsem tam zůstal. 
Byl jsem už líný někam dojíždět, 
ukončil jsem profesionální kariéru, 

třetí liga je amatérský fotbal a vyho-
vovalo mi to. Na Kunice nemůžu říct 
nic špatného, naopak.
JJ Povídejte…

Hlavně majitel Láďa Hašek, ten pro 
fotbal dýchá. Třetí liga má svou 
úroveň, zvedla se i tím, že se z ně-
kterých klubů staly farmy ligových 
celků. Kunice spolupracují s Duklou, 
farmy se tam někdo možná obával, 
ale funguje to skvěle. Dukla je pro mě 
v českých podmínkách top mančaft - 
její vedení, filozofie… Nemají moc 
peněz, ale všechno je správně nasta-
vené. Oboustranně je to příkladná 
spolupráce. Nejlepší kluci z Kunic 

dostali šanci v lize.
JJ Vy jste si už v tomhle směru na-

děje nedělal?
Pro mě je limitující věk, Dukle bych 
v žádném případě nepomohl. Když 
jsem se vracel, na ligu jsem se cítil. 
Teď už ne. Tři roky netrénuju jako 
kluci v ligových mužstvech.
JJ Proč jste vlastně skončil v Kuni-

cích?
Kvůli osobě trenéra Zdeňka Haška. 
S ním jsem se nepohodl, nebylo by 
dobré, kdybychom dál spolupraco-
vali. Mým hlavním cílem bylo za-
čít trénovat, mám A-licenci a chci 

si dělat profilicenci. Už jsem si to 
zkusil v Kunicích u malých kluků. 
Trénování mi dává smysl, chci to 
zkusit. Jsem v kontaktu s Karolem 
Kiselem, že bych mohl časem na-
skočit u mládeže ve Slavii. Kdyby 
to vyšlo už teď v létě, vůbec bych 
v Královicích nebyl. Moje priorita 
je trénování.
JJ Vždycky jste chtěl trénovat?

Fotbal dělám celý život, trenéři to 
nemají jednoduché, konkurence je 
velká, míst je málo, ale myslím, že 
mám co předat. Dělat třeba někde 
u dorostu, do toho bych se chtěl vrh-
nout. Čekám, až něco přijde.
JJ někteří fotbalisté se z ciziny do 

Česka vůbec nevracejí. neuvažoval 
jste o tom taky?
Když to vidím s odstupem, z mého 
pohledu a pohledu mé kariéry by 
bylo dobré zůstat v Německu. Vra-
cel jsem se ale kvůli rodině. Venku 
jsme byli devět let, starší dcera dě-
lala německou a českou školu zá-
roveň, což bylo hodně náročné pro 
ni i manželku. Vydrželi jsme to dva 
roky. Rodina je na prvním místě, ne-
jde o mě, ale o to, aby byli šťastní 
všichni.
JJ Byl návrat po tak dlouhé době 

velkým šokem?
Tady je to úplně jiný svět, ale nic ji-
ného jsem neočekával. Pro mě je tro-
chu složité hrát amatérské soutěže, 

protože pořád přemýšlím jako pro-
fík a mám s tím obrovské problémy. 
Chápu, že je to pro všechny koníček, 
že fotbal dělají zadarmo, ale někdy 
mi to nedá a ozvu se.
JJ Co vás konkrétně štve?

Přístup. Když je někdo na tréninku 
a nedá mu všechno, tak to nechápu. 
Vždyť ti kluci chodí jen dvakrát 
týdně, někteří ani to ne a dorazí jen 
na zápas. To absolutně nechápu! Re-
spektuju, že všichni mají práci a ro-
diny, ale když už se na hřišti sejdeme, 
měli by tomu všichni dát maximum. 
Pokud to někdo fláká, dokáže mě to 
nejvíc naštvat. Někteří ale vůbec ne-
chápou, o čem je řeč, některým je 
to víceméně jedno. Jsme s trenérem 
Gregorem domluvení, že jsem ne-
psaný hrající asistent, dává mi pro-
stor i v tréninku. Když se mi něco 
nelíbí, hned to řeknu. Myslím, že je 
to tak správné.
JJ nebyl jste trochu zaskočený di-

vokým startem Královic do pře-
boru? První zápas a hned remíza 
6:6 na Přední Kopanině, pak do-
mácí výhra 5:3 s radotínem…
To je přesně to, o čem jsem mluvil: 
byli jsme nedisciplinovaní dozadu. 
Dopředu máme nadstandardní man-
čaft, ale pohyb zpátky, to je pro-
blém. Někteří kluci se nechají unést 
a neplní to, co mají. To může člověk 
mluvit, uřvat se, ale stejně tomu ne-

 „Dukla JE PRo MĚ v čESkých PoDMínkÁch  
 toP MančaFt – JEJí vEDEní, FiloZoFiE…“  
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Martin začínal na Hájích, teď si ale 
prodlužuje kariéru v Královicích…



pomůže. V téhle soutěži budou vy-
hrávat mužstva, která budou ofen-
zivně dobrá. Oba ti soupeři byli lepší 
dopředu než dozadu. Možná to bude 
trend téhle soutěže. Aspoň bude pro 
diváky zajímavá.
JJ Jak se vám líbí úroveň přeboru?

Bez tréninku a s prstem v nose se 
hrát nedá. Byl jsem si v Kunicích 
zahrát párkrát I. B třídu a ani tam 
se to nedá odchodit. Všude musí být 
člověk připravený fyzicky i men-
tálně. Běhat se musí na všech úrov-
ních, rozdíl je asi v tom, že čím nižší 
soutěž, tím může člověk víc upustit 
z koncentrace.
JJ Takže si na začátku zápasu otipu-

jete, který z útočníků může hrozit, 
a pak se soustředíte hlavně na něj?

Člověk pozná rychle, který hráč bude 
dobrý. Třeba s Kopaninou jsem byl 
varovaný před útočníkem Strnade-
lem, já ho vůbec neznal, ale je to ve-
lice dobrý hráč. Bylo vidět, že je to 
osobnost, fotbalista, i když už to po-
hybově nebylo tak dobré.
JJ To bude tím, že v posledních le-

tech už téměř netrénuje.
Jestli netrénuje a je schopný podá-
vat takové výkony, tak je to obdi-
vuhodné. Já kdybych netrénoval, 

nemohl bych hrát. Mám opačný pro-
blém, Pavel Gregor mě brzdí v tré-
nincích, myšlením a připraveností 
jsem jinde. Na téhle úrovni je důle-
žité kluky neuštvat. 
JJ Ještě k tomu výsledku 6:6 – zažil 

jste někdy něco podobného?
Vyhrál jsem velkým rozdílem, byl 
jsem na hřišti i při zápasech, kdy 
můj tým dostal dardu, ale taková re-
míza, to si nepamatuju, ani v přáte-
láku. Hráli jsme zároveň se zápasem 
Jablonec – Znojmo, který skončil 5:5. 
To se stane jednou za třicet let.
JJ Začal jste se objevovat jako ko-

mentátor v televizi. Jak jste se k té-
hle práci dostal?
Znám pár komentátorů a slovo dalo 
slovo. Zápasů je dost, hledali nové 
tváře. Musím říct, že mě komento-
vání hodně baví. Když jsem ve stu-
diu, tam je předem naplánované, 
o čem bude řeč. Komentování je 
těžší, aby člověk nebyl moc slyšet, 
aby nerušil, aby dávalo smysl to, co 
říká… Nečekal jsem, že to bude tak 
složité.
JJ Jak se na zápasy připravujete?

Fotbal sleduju celkově, hlavně ten 
německý. Příprava na konkrétní zá-
pas je ale potřebná, bez toho bych si 
netroufl. Hledám si, zjišťuju, využí-
vám i kontakty ze své kariéry. I to je 
jedna z věcí, proč bývalí fotbalisté do 
televize chodí – aby přinesli nějaké 

informace, na které se můžou zeptat 
přímo lidí z klubu.
JJ Byl jste vždycky upovídaný?

Vždycky, někdy se mi stávalo, když 
se některý trenér neuměl pořádně vy-
jádřit, že to ve mně vřelo a říkal jsem 
si, že bych to řekl úplně jinak.
JJ Který trenér vás nejvíc ovlivnil?

Velmi důležitý trenér byl pan Ci-
pro. Navenek z fotbalu nedělal vel-
kou vědu, ale byl extratřída z psy-
chologického hlediska. Věděl, kdy 
má co říct, což je strašně důležité. 
Pak mi podal pomocnou ruku, když 
jsem z mladické nerozvážnosti pře-
stoupil ze Slavie do Brna, což ne-
byl dobrý krok. Cipra řadím nejvýš, 
výborný byl i Beránek, nemůžu za-
pomenout na Petrželu. Byl to své-
rázný a přísný trenér, ale vždycky 
mu to fungovalo. Pro mě je to pan 
Trenér.
JJ Všichni tihle trenéři vás vedli 

před lety. není fotbal za tu dobu 
už trochu jiný sport?
Sport je to pořád stejný: hraje se 
s míčem na dvě branky. Akorát se 
strašně vyvíjí hra, je to víc týmové. 
Dřív to bylo postavené na individua-
litách. Hráči na tom byli podle mého 
názoru individuálně lépe, dnes jsou 
na tom dobře takticky. Jsem přesvěd-

čený, že fotbalisté z ME 1976 by dnes 
vynikali. Fotbal sice vypadal jako 
chůze, ale oni byli technicky vyba-
vení, uměli jeden na jednoho, byli to 
skvělí hráči.
JJ Přeskočme jinam. Jak jste spo-

kojený se svou kariérou?
Vždycky se dá vytěžit víc, ale já 
můžu být spokojený. Jen reprezen-
tační áčko mi uteklo. Našlápnutý 
jsem byl ale dobře. Půl roku před 
Eurem 96 jsem dostal pozvánku, 
jenže mi v poháru útočník Lensu 
Camara střihl nůžkami do obličeje 
a mě to stálo nominaci. Dostal sem 
tam Karel Rada a za půl roku jel 
na Euro. Byl jsem od toho kousek. 
Že jsem si nezahrál za reprezentaci, 
to mě mrzí. Jinak jsem nastupoval 
vedle vynikajících hráčů. Celá teh-
dejší Slavia, to byl mančaft: Pobor-
ský, Berger, Šmicer, Suchopárek, 
Bejbl. Já byl ale mladý a nevážil 
si toho. Nikdo nebyl schopný mě 
uzemnit, aby mi řekl, ať si dřepnu 
a jsem trpělivý. To je ve fotbale dů-
ležitá vlastnost.
JJ Předpokládám, že Slavia, s níž 

jste získal titul, byla vaše nejlepší 
životní štace. Je to tak?
Kdyby mi tenkrát bylo tak 28 let, 
uvědomil bych si víc, co se doká-

 MaRtin hySký 

 narozen: 25. září 1975  Kariéra: Slavia, Liberec, AIK Stockholm, 
Brno, Bohemians 1905, Slavia, Dynamo Moskva, Cottbus, Rot-Weiss 
Essen, Offenbach, Kladno, Kunice, Královice. V reprezentaci do 21 let 
odehrál 25 zápasů, do A-týmu se nikdy nepodíval. V české lize má bilanci 
128 zápasů a 4 góly. Největší úspěch byl pro něj titul se Slavií v roce 1996.

 „JSEM PřESvĚDčEný, žE FotbaliStÉ Z ME 1976  
 by DnES vynikali.“ 
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 „ b E Z  t R É n i n k u  a  
 S  P R S t E M  v  n o S E  S E  
 PřEboR hRÁt nEDÁ.“  

Zkušenosti Hyského s velkým 
fotbalem se budou hodit!



zalo. Jsem pořád slávista každým 
coulem. Jen je mi líto, v jaké je teď 
klub situaci. Slavia se nechovala 
tak, jak měla. Začala hýřit, dělat ne-
smysly, až to vedlo skoro ke krachu, 
což je nepředstavitelná věc. Obec 
slávistů musí být trpělivá, bude to 
trvat, ale práce s mládeží je tradičně 
na vysoké úrovni, což dává Slavii 
naději.
JJ Přitom měla dost svých talentů, 

ale většinu rozprodala, teď se ně-
kteří vracejí oklikou zpátky…
Slavia udělala velkou chybu, že 
ten silný ročník pustila. Obecně 
je ale dobré mladé hráče pouštět 
na hostování do menších klubů. 
Mně ohromně pomohlo angažmá 
v Liberci, byla to škola života. 
Přijel jsem tam a ani pořádně ne-
znal místní hráče. Já, slávista… 
Po prvním tréninku jsem jel domů 
a klepaly se mi nohy. Na to nikdy 
nezapomenu. Ti hráči nebyli tak 
kvalitní, ale byli důraznější, na-
bušenější. Málokdo může naskočit 
hned jako třeba Krejčí ve Spartě. 
Proto je pro mladé kluky nejlepší 
hostování v dospělém fotbale, kde 
se perou o místo.
JJ Co vůbec říkáte na úroveň české 

ligy?
Liga šla ohromně nahoru. Je to 
atraktivní soutěž, jen jí chybějí di-
váci. Pokud by byly stadiony plné, 
bylo by se na co dívat. Jenže tady 

je jiná mentalita než v Německu. 
Tam lidi chodí na svůj klub, ať hraje 
první nebo pátou ligu. Ve třetí lize 
na nás přišlo i 20 tisíc diváků. Pak 
přijede na předkolo Evropské ligy 
do Jablonce Betis Sevilla a oni tam 
ani nevyprodají stadion pro pár ti-
síc lidí.

JJ nechybějí vám teď v přeboru 
diváci? Jste z německa zvyklý na 
skvělou kulisu.
Já hraju fotbal v první řadě kvůli 
sobě, abych byl spokojený. Nejdů-
ležitější je vnitřní motivace, aby 
si ji člověk udržel. Kdo to neumí, 
nemá šanci něco dokázat. Já se 

peru za sebe, až pak za klub, za tre-
néra a další. Prvně hraju za sebe, 
vždycky.
JJ Co vlastně děláte mimo fotbal?

Něco jsem si vydělal, momentálně ne-
dělám nic, věnuju se komentování, plá-
nuju to studium trenérské licence a chtěl 
bych začít co nejdřív trénovat.

INZERCE

 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

Hrající asistent Martin Hyský



PoD Palbou

RoZhoDčí boREk StĚhulE v PRaviDElnÉM DotaZníku

tEXt: lUkáš vRkOč Foto: PavEl jiŘík sT.

To tu ještě nebylo! První pražský 
rozhodčí přiznal, kolik se dá vydělat 
pískáním nižších soutěží. Je jím 
BOrEK STĚHULE! Čtěte tedy 
pozorně…

JJ Proč jste se dal na dráhu rozhod-
čího? 
Jako malý jsem fotbal hrával, potom 
jsem přešel na tenis. Jakási síla mě ale 
táhla zpátky k fotbalu, jenže na to ně-
kde opět začít hrát jsem už neměl věk, 
a tak jsem hledal jinou cestu. Roz-
hodčí je ideální kombinace. Blízko 
k fotbalu, fyzicky náročné stejně nebo 
možná někdy i více, ve většině zápasů 
do vás nikdo nechce kopat a ještě do-
stanete zaplaceno. Co může být lepší? 
(směje se)
JJ Co říkají vaši blízcí na to, že jste 

člověkem, jemuž lidé občas sprostě 
nadávají?
Musí si prostě zvyknout, pokud chtějí 
být mými blízkými. Rodiče se na můj 
zápas, možná raději, podívat nikdy ne-
šli a kamarádům to určitě nevadí. Jako 
rozhodčí samozřejmě dost hlášek od 
diváků vnímáte, ale ty největší perly 
vám naopak moc rádi škodolibě sdělí 
až „spřízněné“ duše, co celý zápas stojí 
za klandrem a často si zhusta přisadí. 
V poslední době naštěstí těch skutečně 
nepříjemných vulgarit ubývá.
JJ Vzpomenete si na zápas, který se 

vám povedl od první do poslední mi-
nuty? Kolik jich bylo?
Moc ne. (usmívá se) Ale jsou zápasy, 
které utkví více a které méně. Z po-
slední doby se mi vždy vybaví ten 
mezi Pragou a Hostivaří v I. A třídě. 
Myslím, že jsem tam rozdal tři nebo 
čtyři červené a odchod ze hřiště nebyl 
úplně jednoduchý, ale pocit z něj jsem 
měl výborný. Počítám, že na rozdíl od 

těch vyloučených hráčů. Nemohu záro-
veň nevzpomenout kolegu a kamaráda 
Michala Voláka, který jakožto hráč Pra-
govky nás chránil vlastním tělem.
JJ Stal se vám na hřišti někdy nějaký 

trapas?
Na Děkance jsem jako asistent šel za-
ujmout postavení při rohovém kopu, 
udělal dva kroky dozadu a zahučel po 
hlavě do pískového doskočiště. Písek 
jsem vysypával z dresů ještě třetí den, 
a protože se kopalo z mé strany, sa-
mozřejmě to viděli úplně všichni. Na 
druhou stranu, nějaký skutečný trapas 
se mi zatím naštěstí vyhýbá. Uvidíme, 
co přijde časem.
JJ Kterého kolegu berete jako vzor 

ideálního rozhodčího a proč?
Upřímně obdivuji všechny kolegy, 
kteří přes pokročilejší věk stále rozdá-
vají na hřišti radost. Zářným příkladem 
je pro mě pan Grégr, ale nemohu opo-
menout i další - pány Buřila, Slavíka, 
Poustku a tak dále. Žádný typický vzor 
v „mladých“ rozhodčích nemám, rád se 
podívám na kteréhokoliv rozhodčího 
ve vyšších soutěžích, a pokud mě za-
ujme nějaké gesto či způsob vyřešení 
situace a lze to využít i v našich sou-
těžích, snažím se zhodnotit možnosti 
a pokouším se je případně aplikovat 
i u sebe.
JJ Kam byste fanoušky fotbalu 

v Praze pozval na nejlepší pivo?
Přece tam, kde hraje jejich oblíbený 
oddíl. Úroveň zázemí a servisu pro 
fanoušky se rok od roku zlepšuje a je 
jen škoda, že v Praze nechodí na utkání 
více lidí. Když se dostanu na zápas, 
který sleduje třeba 200 až 250 diváků, 
je to úplně něco jiného než obligát-
ních třicet. Na hráčích je vidět, že je 
návštěva motivuje, i pro rozhodčí je 
zápas mnohem zábavnější.

JJ Kolik se dá pískáním/máváním 
měsíčně vydělat?
Můžeme klidně nahlédnout do statis-
tik. Za sezonu 2012/2013 jsem si na 
hřišti vydělal cca 40 000 korun. Což se 
zdá být jako horentní částka, ale dělá 
to tedy něco málo přes 3 000 na mě-
síc a v průměru něco pod 1 000 na tý-
den. Takže si zajdete dvakrát na pivko 
v týdnu a výdělek z víkendu je ten tam. 
Pro peníze nepískáme!

PRvní, kDo PRoZRaDil výDĚlky!

 boREk StĚhulE 

 Absolvent střední průmyslové školy stavební a student vysoké školy stej-
ného oboru: „Jsem trochu líný, na šestileté fakultě zahajuji už osmý rok,“ 
přiznává s úsměvem.  Handlingový agent pro společnost Menzies Aviation 
na Letišti Václava Havla v Praze: „Mým úkolem je koordinace veškerých 
složek odbavení letadla a jejich spolupráce. To znamená check-in a nástup 
cestujících, rozložení zavazadel, plnění letadla palivem a spousta dalších 
činností. Všechno končí vytlačením letadla ze stojánky a zamáváním špen-
dlíkem z podvozku pilotům. Většinu pracovní doby tedy trávím na ploše 
letiště.“  Sportovec tělem i duší (tenis, badminton, squash, jízda na kole, 
plavání…) a zároveň i hudebník hrající na čtyři nástroje.

Borek Stěhule a Alena rodová

Jako asistent
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grandreality.cz
více jak 150 000 nemovitostí

...více než ostatní

dostupné na



hiStoRiE

kaPitoly Z hiStoRiE PRažSkÉho FotbalovÉho SvaZu: 
kDyž vĚk nEhRaJE Roli
tEXt: MilOslav jEnšík Foto: aRcHiv aUTORa

Ten příběh je starý rovných pa-
desát let. Ve 2. kole ligy 1963/64 
hostila Sparta absolutního nováčka 
soutěže Spartak Motorlet Praha. 
Vzdor předpokladům v letenských 
pokladnách došly vstupenky už ve 
chvíli, kdy se před branami marně 
vztekaly početné hloučky dalších 
zájemců…

Předcházejícími lety se rudí protrá-
pili s věčnými starostmi o záchranu 
v soutěži; naposledy skončili devátí, 
ale pouhý bod nad pásmem sestupu - 
a v prvním kole teď podlehli Bohemce 
2:3. Suma sumárum bída s nouzí… 
Popravdě: ochozy stadionu nebyly 
toho dne zcela zaplněny; vstupenko-
vou krizi způsobil špatný odhad pořa-
datelů. I tak ale byla návštěva utkání 
výrazně nadprůměrná. Fotbalovou 
Prahu nový účastník mimořádně za-
jímal - i když si pár dní předtím z pr-
voligové premiéry na Dukle odnesl 
výprask 0:4.
Leccos signalizovala už desetitisícová 
sešlost na Julisce, taková se tam ví-
dala málokdy. Nováček se bez ohledu 
na výsledek vcelku líbil. Dukla v těch 
letech slavila úspěchy v americké letní 
lize a právě na jaře 1963 završila mis-
trovský hattrick. Ostatně výše skóre 

byla dána i únavou poražených. Tým 
z (tehdy) nejzazší pražské periférie, 
odměněný za postup zájezdem do Bel-
gie, se po sérii pěti výher vrátil domů 
vyčerpaný na doraz až den před star-
tem ligy.
Na Spartě pak půl hodiny udával 
tempo hry, až mu vzal dech gól ze 
vzdušného souboje před jeho brankou, 
viditelně (ale ne pro sudího) dosažený 
rukou. Nakonec prohrál 1:3, ale jeho 
úspěšná trefa, ukázková pumelice ka-
pitána Hemeleho z pětadvaceti metrů, 
byla perlou dne!
To už jsme u hlavní příčiny neobvyk-
lého zájmu o nováčkovský tým: vedle 
exslávisty Oty Hemeleho (37 let), di-
rigujícího hru z pravého kraje zálohy, 
v něm hráli ještě další veteráni světo-
vých šampionátů z 50. let: ve středu 
obrany exsparťan Jan Hertl (34) a na 
levé spojce Jiří Pešek (36), odchova-
nec Ďolíčku, který prošel i oběma „S“. 

 Z MoDRobílÉho  
 životoPiSu 
Původní SK Butovice - v osadě těsně 
sousedící s Jinonicemi - přišel na svět 
jako kroužek při sokolské jednotě 
v červnu 1912. V řádný klub se sta-
novami schválenými c. k. místodrži-
telstvím  proměnil právě před sto lety. 

Roku 1930 se přejmenoval na SK 
Praha XVII. Prosadit se v této fotba-
lové čtvrti vůbec nebylo snadné. Vé-
vodila jí velká trojka z Košíř: Sparta 
i Čechoslovan patřily k celostátní 
amatérské elitě a později hrály ještě 
spolu s Hvězdou divizi, tehdy druhou 
nejvyšší soutěž.
Roku 1931 si Praha XVII poprvé za-
hrála v I. B třídě, o dvanáct let poz-
ději konečně poskočila ještě o stupí-
nek výš. Tři roky poté v přátelském 
utkání slavně udolala Bohemku 4:2 
a v půtkách o body měla nakročeno 
k postupu do divize. Ve finiši jí ale 
došly síly, skončila až třetí.
Ve víru slučování klubů po únoru 
1948 vzala pod svá křídla jinonic-
kou Viktorii a firemní tým továrny 
Walter, přejmenované na Závody 
Jana Švermy a posléze na Motorlet. 
Už předtím do tohoto svazku vstoupil 
také I. ČLTK Praha. Neměl fotbalový 
oddíl, ale míč porůznu zdatně pro-
háněla řada jeho ligových hokejistů 
v čele s obráncem žižkovské Viktorky 
Jiřím Sekyrou. V Motorletu našli se 
zaměstnáním i nová fotbalová půso-
biště a hokejový olympionik a účast-
ník dalších tří světových šampionátů 
Sekyra to v kopačkách dotáhl až na 
reprezentanta Prahy.

 SMRšť vE DRuhÉ Půli 
Na reprezentačního a ligového vete-
rána v Jinonicích poprvé vsadili už 
roku 1943 získáním bývalého útoč-
níka Sparty, Bohemians a Kladna Jo-
sefa Sedláčka. Později si na to vzpo-
mněli, když se roku 1954 probojovali 
do divize; k okamžitému dalšímu 
postupu do II. ligy přispěly také li-
gové zkušenosti univerzála Václava 
Blažejovského z Nymburka, Sparty 
a Liberce.
O výsledku dostihu s Ústím nad La-
bem rozhodl podzimní duel na horké 
jinonické škváře, kde i v dalších letech 
nechal body nejeden favorit. V polo-
čase byl stav 1:1, pak ale přišel velký 
nápor Motorletu. Za stavu 5:1 vběhlo 
několik šokovaných ústeckých fa-
noušků do hřiště a rozhodčí před-
časně ukončil zápas. V konečné ta-
bulce měli Jinoničtí i Severočeši po 
33 bodech, ale výsledky vzájemných 
soubojů i celkové skóre hovořily jasně 
ve prospěch Pražanů.
Se 60. léty pak přišla ta pravá sázka na 
veterány. Vedle už jmenovaných tam 
ještě před Hertlem tvrdil obranu ně-
kdejší borec klokanů i Slavie Ladislav 
Fišer. Hemele a Pešek stříleli gól za 
gólem, až Motorlet zabušil na bránu 
elitní soutěže!

SÁZka na vEtERÁny
Motorlet v I. lize 1962–63 se třemi veterány 
světových šampionátů: zleva stojí Štoček, Kac, 
Kařízek, Hertl, Hemele a Uldrych, v popředí 
Pešek, Vít, Ředina, Helcl a Mošnička.
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 Z Jinonic na „SvĚťÁk“ 
Nejslavnější odchovanec Motorletu 
Zdeněk Zikán se už v sedmnácti le-
tech podílel na postupu do II. ligy. 
Dlouho si ji nezahrál, po úspěchu 
dorostenecké reprezentace na turnaji 
UEFA byli nejtalentovanější borci 
převedeni technickými přestupy do 
nejvyšší soutěže. Ve Spartě se ještě 
neprosadil, ale jako voják základní 
služby už byl mužem číslo jedna par-
dubické Dukly. Ve dvaceti ho povo-
lali do národního mužstva. Roku 1958 
na jeho levém křídle sehrál čtyři zá-
pasy – z toho tři na MS ve Švédsku – 
a nastřílel v nich pět gólů! Strmou 
vzestupnou dráhu hned po návratu 
ze šampionátu krutě přerušil prázd-

ninový přáteláček Dukly ve Varns-
dorfu. Po vleklém vyléčení kompli-
kované zlomeniny Zdeněk ještě hrál 
v Hradci, byl u jeho mistrovského ti-
tulu v roce 1960, někdejší oslnivou 
formu však už nikdy nenašel…

 PoZoR na StaRÉ PSy! 
Na podzim 1960 přivedl druholigový 
los modrobílé do Kbel. Tamní no-
váček soutěže měl solidní tým, ale 
zcela bez zkušeností z velké scény. 
Vzdor tomu se zápas pro Motorlet 
nevyvíjel dobře. Hned zkraje musel 
brankář Smrček za hrubý faul opus-
tit hřiště. Na jeho místo se postavil 
stoper František Kokta (předtím hráč 
Sparty a Bohemians) a v obraně to 

bylo znát. Zhruba čtvrt hodiny před 
koncem vedli Kbelští 3:1. Stará fot-
balová moudrost velela obezřele po-
jistit výsledek, ale nadšené hlediště 
je znovu a znovu hnalo na zteč proti 
početně slabšímu soupeři. Ve zdán-
livě ztraceném zápase se tak ote-
vřela příležitost ke zvratu – a He-
mele s Peškem ji neomylně vycítili. 
Než se kdo nadál, bylo vyrovnáno 
a chvilku před posledním hvizdem 
dal Motorlet vítězný gól!

 SMíchovSkÁ Plichta  
 S MiStRy 
V jediné prvoligové sezoně Motor-
letu jej Dukla i v tradičním zimním 
turnaji na Tatře vyklepla 3:0. Přesto 

si Jinoničtí vybrali hřiště u Želez-
ničního mostu za domácí půdu i pro 
ligovou odvetu s vojáky a pod ve-
dením nového trenéra Kocourka na 
rozblácené škváře vydřeli bod – te-
prve třetí v celé soutěži. To se proti 
Dukle povedlo ze spodní poloviny 
tabulky jen Trenčínu a Kladnu a nic 
to nezměnilo na dalším titulu čer-
venožlutých. Pro Motorlet byl ten 
den vrcholem ročníku, kterým od 
prvního do posledního kola pro-
šli nonstop na posledním místě ta-
bulky – s konečným ziskem pouhých 
sedmi bodů. Veteráni byli stále plat-
nými silami, jenže hráčským umě-
ním za nimi většina týmu zůstávala 
notně pozadu…

 DobovÉ StříPky 

Jiří Sekyra byl výtečný fotbalový bek, 
ale ještě mnohem lepší hokejový útočník. 
Tady se představuje ve štvanickém souboji 
s Kanaďany v roce 1955.

Prvoligovou příslušnost 
nezachránil ani trenér 
Stanislav Kocourek 
starší (v karikatuře Bobo 
Jordanova), který převzal 
jinonické ligové žezlo po 
Janu Kalousovi.

národní mužstvo proti týmu Srn (2:2) na MS 1958: 
novák, Dolejší, Popluhár, G. Mráz, Pluskal, Hovorka, 
Dvořák, Feureisl, Masopust, Zikán a Molnár.

Jiří Pešek na své čtvrté a poslední 
pražské ligové štaci. Prořídlé vlasy, 
pomalejší pohyb, ale stále Pan 
fotbalista!

Podzim 1948 na staré Slavii na 
Letné představuje Ladislava Fišera 
z Bohemians a domácího Otu 
Hemeleho. Půldruhého desetiletí 
poté se sešli v Motorletu.



Po areálu na Tempu a v Hostivaři 
dostali prostor zástupci SK Viktorie 
Štěrboholy, aby uspořádali slav-
nostní zahájení sezony Pražského 
fotbalového svazu. A podobně jako 
předešlé dva byl i třetí ročník hodně 
povedený!

Desítky lidí, mezi nimiž nemohly sa-
mozřejmě chybět fotbalové celebrity, 
ocenění nejlepších střelců, předsta-
vení projektů PFS, bohatá tombola 
a zajímavá soutěž na zpestření slav-
nosti. Takové bylo základní menu 
Bierfestu 2013.
„Jsme první, kdo si dovolil uspořá-
dat akci na hlavním hřišti,“ poch-
lubil se šéf štěrboholského fotbalu 
a člen vedení svazu Karel Horčík. 
„O trávník se nebojím, a když už 
by se něco stalo, poradíme si. Snad 
tady jen nikdo nebude vylévat litry 
rozpáleného oleje třeba do vápna,“ 
dodal s úsměvem. Oprava pažitu by 
pro něj byla rutinou, vždyť se jeho 
firma Teskahor péčí o fotbalová 
hřiště přímo zabývá. Nakonec však 
žádné škody řešit nemusel, celá akce 
vyšla náramně.

 FotbalovÉ cElEbRity 
Ve chvíli, kdy na plochu s ohrom-
ným stanem ještě doléhaly paprsky 
ostrého srpnového slunce, hledali 

všichni do jednoho tolik příjemný 
stín. A také občerstvení, kterého 
bylo samozřejmě dostatek. Steaky, 
klobásky, špízy, bramboráčky, sa-
láty a další pochutiny rychle mizely 
z pultů stejně jako alkoholické i ne-
alkoholické nápoje.
Vše bylo přichystané pro zástupce 
klubů hlavního města a také zajímavé 
fotbalisty let minulých, bez nichž by 
se již tradiční sláva pod hlavičkou PFS 
neobešla. Pozorní návštěvníci mohli 
spatřit duo reprezentačních trenérů 
Michal Bílek – Josef Pešice, lodivoda 
Bohemians 1905 Jozefa Webera, asi-
stenta ze Slavie a internacionála Ivo 
Knoflíčka nebo dalšího bývalého re-
prezentanta Martina Frýdka. Ani čle-
nové nejužšího vedení pražského svazu 
nechyběli…
Oficiální část programu zahájil pro-
slovem předseda PFS Dušan Svoboda, 
příležitost pohovořit pak dostali další 
významní hosté včetně spřízněné duše 
z Magistrátu hl. m. Prahy Petra Břízy. 
„V rámci slavnostního večera byli již 
tradičně oceněni nejlepší střelci všech 
pražských přeborových soutěží v uply-
nulé sezoně. Představena byla rovněž 
nová tipovací soutěž, která již běží na 
portálu www.goldentip.cz,“ vypočítal 
důležité body programu marketingový 
manažer Pražského fotbalového svazu 
Jakub Masák.

 ZÁvoD na SEkačcE 
Jenže ani to nebylo vše. Velkým zpes-
třením pro všechny přítomné byl ne-
falšovaný závod dobrovolníků na 
sekačce. „Všichni soutěžící podali 
obdivuhodné výkony a šťastný vítěz si 
odnesl fotbalový míč s podpisy všech 
přítomných osobností. Vrcholem pří-
jemného večera bylo losování tom-
boly o hodnotné ceny a po celou dobu 
se o dobrou atmosféru starala kapela 

Partyband, jež zahrála mnoho oblíbe-
ných českých i světových hitů,“ popsal 
zbytek akce Jakub Masák.
A jak konstatoval ve své řeči Dušan 
Svoboda: když se něco koná potřetí, 
už je to tradice. Tato pivní s označe-
ním Bierfest by měla být rozhodně 
zachována i v následujících letech na 
daších pražských stadionech, které mo-
hou návštěvníci poznat zase z trochu 
jiné strany…

EXtRa

tRaDicE SlavnoStního ZahÁJEní SEZony  
PFS PokRačuJE
tEXt: lUkáš vRkOč  Foto: OndŘEj HanUš

biERFESt 2013

Tombola byla tradičně bohatá!
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Slalom na sekačce dodal 
akci vtip a šmrnc…

… předseda Dušan Svoboda 
Bierfest 2013 zahájil.

Hoši z Partybandu se 
starali o zábavu…



vRšOvický zázRak  
PoDRuhÉ!?

INZERCE

Bývalý trenér reprezentace Michal 
Bílek měl o čem rozprávět se svým 
dočasným následovníkem Josefem 
Pešicem a Martinem Frýdkem.

Ve štěrboholském stanu se sešlo 
mnoho fotbalových nadšenců.



fOTOgRafiE a základní 
údajE všEcH 16 týMů

vRšOvický zázRak  
PoDRuhÉ!?



SPEciÁl

SEZona 2013/14 bĚží na PlnÉ obRÁtky a buDE oPĚt ZaJíMavÁ!
tEXt: RadiM TRUsina Foto: PavEl jiŘík sT.

Měl by být zábavný, atraktivní 
a napínavý. Sezona 2013/2014 
v Pražská teplárenská přeboru 
mužů už běží a vy se můžete opět 
těšit na spoustu zajímavých jmen, 
týmů a soubojů. Stejně jako před 
rokem, i teď vám přinášíme přílohu 
Přeborový speciál. na týmových 
fotografiích se můžete podívat, v ja-
kém složení naskočilo 16 účastníků 
do soutěže. Jaké příběhy by vás 
v přeboru mohly zaujmout a stojí 
za to je sledovat?

 PříbĚh PRvní  
 hlEDÁ SE kanonýR 
Už se z toho stává tradice. Nejlepší 
střelec Pražská teplárenská přeboru 
je žádané zboží ve vyšších soutěžích 
nebo ekonomicky dobře zajištěných 
klubech. Hlavní město trochu kuri-
ózně „vykrádají“ středočeské Louňo-
vice. Před rokem tam z Uhříněvsi 
zmizel Petr Nykl, těsně před touto se-
zonou do stejného klubu zamířil i jeho 
nástupce na pozici nejlepšího kano-
nýra v přeboru - Svatopluk Sýkora ze 
Zbraslavi (22 gólů).
Zatímco Nykl odcházel rovněž do pře-
boru, Sýkora už kývl diviznímu klubu, 
v němž ho trénuje Karel Jeřábek, který 
v létě slavil téměř senzační prvenství 
s Vršovicemi. O střelecké pohotovosti 
Sýkory tak měl výborný přehled. „Pro 
nás je to problém. Počítali jsme s ním 
i s jeho góly,“ neskrývá Jaroslav Ku-
drna, trenér Zbraslavi. „Kdyby nebyly 
požadavky Bílé Hory nesmyslné, hrál 
by Sváťa dál tady. Teď budeme muset 
přebudovat styl hry. Přece jen to byl 

nejlepší střelec přeboru, co si budeme 
namlouvat, bude chybět.“
Jeho absence se v klubu ihned pro-
jevila: v prvních čtyřech kolech dala 
Zbraslav jen čtyři góly a brala dvě re-
mízy…
Otázkou je, kdo se stane novým ka-
nonýrem. Fantasticky vstoupil do se-
zony královický Tomáš Randa, který 
ve třech kolech vykouzlil sedm gólů! 
Drží se i mladá naděje Hájů Jakub No-
vák, který bude chtít potvrdit minulý 
ročník, v němž dal 16 gólů. Překvapit 
může jeden z dvojice Jakub Sainer - 
Zdeněk Zmeškal z Uhelných Skladů 
nebo někdo z Radotína, od kterého se 
čeká hodně ofenzivní fotbal. Jistotou 
v horních patrech střelecké tabulky 
by měl být legendární a nestárnoucí 
Bohuslav Strnadel z Přední Kopa-
niny. V přeboru si dal pár let pauzu, 
když jeho klub hrál divizi. Po letním 
sestupu je ale zpátky a všichni si pa-
matují, jak v Praze řádil: během tří 
sezon překonal hranici 100 gólů! Str-
nadel je tak rázem ústřední postavou 
příprav všech trenérů, kteří se chystají 
na Kopaninu.
Koho na čele žebříčku střelců tipu-
jete vy?

 PříbĚh DRuhý  
 tRÁPEní libušE 
Báječná jarní jízda z minulé sezony 
namlsala příznivce Libuše. Její šéf 
Václav Hrdlička veřejně vyhlásil, že 
se chce mužstvo posílit a posunout 
do divize, na což mělo díky druhému 
místu za Vršovicemi nárok, neboť ví-
těz Pražská teplárenská přeboru po-

stup odmítl. Jenže během pár týdnů 
se všechno obrátilo. Libuš pustila 
do vyšších soutěží kostru mužstva 
a umožnila Zličínu, aby šel divizi zku-
sit on. Sama zůstala v přeboru, v němž 
navíc začala bídně: v úvodních čty-
řech kolech tým, s nímž se počítalo 
do elitní pětky, ani jednou nebodoval!
„Výsledky jsou jedna věc, ale my ře-
šíme, jak to bude s fotbalem na Libuši 
dál,“ naznačuje Zdeněk Hruška, bý-
valý vynikající brankář, dnes trenér 
Libuše. „Je to téma pro městskou část, 
ale hrozí, že každým dnem skončíme.“
Libuš řeší problémy s hřištěm, kde jí 
patří jen část pozemků. Musí platit ná-
jem a šéfovi Hrdličkovi dochází trpě-
livost. „Městskou část naše problémy 
vůbec nezajímají, k fotbalu se staví 
úplně tragicky. Z toho titulu jsem se 
k tomu postavil i já. Když na to městská 
část peče, tak jsem řekl, že to přestanu 
řešit a už do fotbalu nebudu dávat to-
lik peněz jako dřív. Jsem z toho trochu 
rozladěný,“ popisoval v průběhu léta 
Hrdlička.
Takhle špatný rozjezd sezony ale ni-
kdo nečekal. Kouč Hruška ovšem si-
tuaci bere s velkým nadhledem. „Když 
se člověk chce dostat do pohody, tak 
mu holt nezbývá, než si ty noviny otočit 
vzhůru nohama. Pak se na to dá dívat,“ 
směje se. „Tenhle tým kvalitu má, o zá-
chranu hrát nebudeme,“ je přesvěd-
čený trenér.

 PříbĚh třEtí  
 bÉčka v PřEboRu 
Téměř třetina účastníků Pražská 
teplárenská přeboru má za názvem 

písmeno „B“. Zdá se, že je mezi 
kluby z vyšších fotbalových pater 
moderní mít svou rezervu v elitní 
metropolitní soutěži. Soupeři vět-
šinou napjatě očekávají, v jakých 
sestavách béčka přijedou, diváci se 
těší na známá jména, která si jdou 
za „druhý tým“ zahrát. Příklad za 
všechny je střelec Meteoru Jan Fí-
ček, který prosbu o výpomoc neod-
mítne – pokud mu tedy drží zdraví.
Zajímavý je v tomhle směru i Žiž-
kov, v jehož sestavě můžete občas 
najít na přebor hodně exkluzivní 
jména buď z druhé ligy, nebo Hor-
ních Měcholup, které jsou žižkov-
skou farmou. I bez posil ale B-týmy 
soutěž osvěží: dravé mládí v kom-
binaci s obecně větší trénovaností, 
z toho vyplývají zajímavé zápasové 
zápletky.
„Mladí kluci jsou zvyklí trénovat 
hodně, tak čtyřikrát týdně, kdyby 
chodili dvakrát, nestačí jim to. Na 
přebor bychom měli být připravení 
dobře, herně to taky nebylo špatné,“ 
předpovídal Jaroslav Žák, nový tre-
nér Meteoru B. Kromě něj a Žiž-
kova jsou v soutěži ještě Motorlet 
B, Bohemians Praha B a Admira B. 
Právě posledně jmenovaný tým, no-
váček soutěže, vletěl do přeborových 
zápasů hodně sebejistě: po čtyřech 
kolech měl sedm bodů a atraktivní 
skóre 9:8. Lepší z béček byl jen Žiž-
kov. „Jsou to mladí kluci, někteří 
z nich před sebou můžou mít zají-
mavou budoucnost,“ myslí si trenér 
žižkovské rezervy Luboš Vondra. 
Přijďte se na ně podívat!

PRoč (takÉ) SlEDovat PřEboR?
Převezme kapitán Šimr pohár pro 
vítěze přeboru i v červnu 2014?
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SíDlo klubu: Na pecích 46, 182 00  Praha 8 – Kobylisy

SíDlo klubu: Lovosická 559, 190 02  Praha 9 – Letňany

Horní řada zleva: René Ollé – asistent trenéra, Nikola Štochl, Jan Ondrůšek, 
Lukáš Němec, Dominik Němec, Petr Jackl, Jakub Michálek, Tomáš Petr, Tomáš 
Kocinger, Jakub Lupínek, Stanislav Komínek, Robert Rambousek – trenér.

Dolní řada zleva: Sergej Aršanov, Jakub Štefan, Jan Tůma, Tomáš Michálek, 
Daniel Šindelář, Michal Másílko, Tomáš Bár, Ajdin Mustenadagič, Josef Jedlička.

Horní řada zleva: František Lukačovič - trenér, Martin Kovář, Jakub Šidlo, 
Jakub Sudek, Patrik Berger, Jan Slavík, Martin Pilc, Vojtěch Outlý, Vojtěch 
Strnad, Tomáš Pechač, Lumír Klement.

Dolní řada zleva: Jiří Průša – masér, Jakub Horejš, Michal Klégr, Lukáš Pechač, 
Pavel Mráz, Daniel Rapant, Jaroslav Bernášek.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

www.FkaDMiRa.inFo

www.bohEMianSFc.cZ

7. MíSto

14. MíSto

Fk aDMiRa PRaha b

Fk bohEMianS PRaha b
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SíDlo klubu: K vodě 2, 106 00  Praha 10 – Záběhlice

SíDlo klubu: K jezeru 2, 149 00  Praha 4

Horní řada zleva: Miroslav Kaliba – vedoucí, Zdeněk Herink – trenér, 
Michal Svoboda, Zdeněk Ulrich, Jan Vrňák, Lukáš Bláža, Martin Nagy, 
Martin Chvátal, František Přibyl, Adam Mašek, Ivo Drahorád, Kateřina 
Medelská – masérka, Jan Kaliba.

Dolní řada zleva: Ondřej Blažek, Jozef Baran, David Dratva, Jan Kovář, Martin 
Jerie, Kryštof Mandík, Tomáš Kabíček, Tomáš Kaliba.

Horní řada zleva: Petr Procházka – trenér, Jakub Hruška, Vojtěch Vlasák, 
Jan Slabý, Vojtěch Krejčí, Martin Brož, Tomáš Pravenec, Luboš Martinák, 
Tomáš Dub, František Bubeník – vedoucí.

Dolní řada zleva: Matěj Lačík, Patrik David, David Grafnetr, Vladimír Solař, 
Matěj Soucha, Jan Boháč, Martin Bednář, Jakub Novák, Jiří Janoušek, Martin 
Tlustý.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

www.caFcPRaha.cZ

www.Fc-haJE.cZ

10. MíSto

4. MíSto

čaFc PRaha

Fc hÁJE Jižní MĚSto
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SíDlo klubu: Do Dolnic 72, 104 00  Praha 10 – Královice

SíDlo klubu: Meteorologická 533, 144 00  Praha 4 – Libuš

Horní řada zleva: Miroslav Černý – masér, Petr Homolka, Petr Koranda, 
Martin Hyský, Matouš Slováček, Jiří Allram, Jiří Plánička, Petr Dušek, Milan 
Havlík, Miroslav Šulitka – vedoucí.

Dolní řada zleva: Pavel Gregor – trenér, Lukáš Richtrmoc, Eduard Formáček, 
Jakub Pospíšil, Jiří Šmíd, Tomáš Randa, Michal Krejča, Marek Škobis.

Horní řada zleva: Miloslav Stuchlík – sekretář, Richard Kořínek, Pavel 
Putík, Ondřej Kučera, Václav Hrdlička – prezident klubu, František Růžička, 
Petr Hruška, Ondřej Nekola, Patrik Musich, Jakub Smrčka, Jakub Havlák.

Dolní řada zleva: František Koubek, Michal Hrdlička, Marek Pilík, Radek 
Miřatský, Martin Pohořelý, Petr Gutheis, David Kopta, Jindřich Pavlů.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

www.SokolkRalovicE.cZ

www.FSclibuS.cZ

1. MíSto

13. MíSto

tJ Sokol kRÁlovicE

FSc libuš

ZÁří 2013 17



SíDlo klubu: U Meteoru 3, 180 00  Praha 8

SíDlo klubu: Butovická 35, 158 00  Praha 5 – Jinonice

Horní řada zleva: Jaroslav Žák – trenér, Marek Kudrlička, Ondřej Voska, 
Martin Inneman, Jan Ludvík, Petr Studnička, Miroslav Minárčik, Michael 
Kasík, David Hruška, Petr Junek, Michal Polomský, Vlastimil Zezula – trenér.

Dolní řada zleva: David Svozil, Matěj Čonka, Jan Olah, Robin Zimmermann, 
Antonín Hrdina, David Hanek, Tomáš Veselý, Tomáš Vobořil.

Horní řada zleva: Josef Tóth – asistent trenéra, Josef Brodský – vedoucí 
mužstva, Petr Vácha, Jan Jírec, Martin Jaroš, Ondřej Kundelásek, Filip 
Svoboda, Tomáš Fischer, Jakub Dobiaš, Antonín Syrovátka, Štěpán Frank, 
David Lukeš – trenér.

Dolní řada zleva: Filip Podobský, Adam Tobolka, Milan Bialek, Ondřej 
Stříbrský, Luboš Kučera, František Hák, Vladimír Máče, Martin Svrček.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

www.FkMEtEoRPRaha.cZ

www.Fotbal-MotoRlEt.cZ

8. MíSto

12. MíSto

Fk MEtEoR PRaha viii b

Fk MotoRlEt PRaha b
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SíDlo klubu: Ke goniu 123, 164 00  Praha 6 – Přední Kopanina

SíDlo klubu: Ke Zděři 1111, 153 00  Praha 5 – Radotín

Horní řada zleva: František Reichl – vedoucí, Martin Kostříž, Jan 
Peclinovský, Martin Brabec, Jaroslav Ramba, Bohuslav Strnadel, Jiří Švarc, 
Jaroslav Šturma – trenér, Salem Hebousse – trenér.

Dolní řada zleva: Šimon Vik, Dominik Santler, Radim Blažek, Jakub Tržický, 
David Průša, Jakub Sýkora, Martin Kozlík, Tadeáš Přenosil.

Horní řada zleva: Pavel Krystyník, Martin Eisman, Petr Kostelník ml., 
Miroslav Mašlej, Tomáš Bláha, Jiří Baroch, David Béreš, Marek Eisman, 
Michal Peták.

Dolní řada zleva: Eduard Polášek, Igor Vodecký, Petr Pleyer, Jan Tyburec, 
David Eppert, Petr Pokrovskij, František Zeman, Robert Friš.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

www.FcPk.cZ

www.ScRaDotin.cZ

11. MíSto

2. MíSto

Fc PřEDní koPanina

Sc RaDotín
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SíDlo klubu: Scheollerova 231, 196 00  Praha 9 – Třeboradice

SíDlo klubu: Fabianova 1134/2b, 150 00  Praha 5

Horní řada zleva: Ilko Željazkov, Roman Macháček, Bořek Jehlička, Michal 
Votava, Pavel Červenka, Radek Šourek, Zdeněk Šiler, Michal Poláček, 
Jiří Drbout.

Dolní řada zleva: Ondřej Pokorný, David Kodalík, Radek Farkaš, Ondřej 
Novák, Radek Zubatý, Stanislav Nekolný – trenér.

Horní řada zleva: Martin Kozel – vedoucí, Lukáš Zilvar, Tomáš Koubek, 
Ondřej Koc, Jan Maxmilián, Zdeněk Zmeškal, Ondřej Valenta, Ladislav 
Toman, Václav Malčánek, Petr Snopek, Robert Hlavica – trenér.

Dolní řada zleva: Adam Borský, Ondřej Rampach, Luděk Steinocher, Jakub 
Sainer, Jan Petrla, Matěj Pártl, Milan Stolfa, Miroslav Kopecký.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

www.SktREboRaDicE.cZ

www.uS-PRaha.cZ

6. MíSto

9. MíSto

Sk třEboRaDicE

Sk uhElnÉ SklaDy PRaha
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SíDlo klubu: V bytovkách, 104 00  Praha 10 – Uhříněves

SíDlo klubu: Seifertova třída 2871/10, 130 00  Praha 3 – Žižkov

Horní řada zleva: Ondřej Michálek, Jaroslav Trhlík, Miroslav Procházka, 
Jan Kasal, Aleš Plášek, Ivan Sacha, Marek Luňák, Lukáš Dufek, Tomáš 
Hubínek, Luděk Hottek – trenér.

Dolní řada zleva: Jakub Jančařík, Vladimír Hradil, Jaroslav Dolejš, Pavel 
Dufek, Martin Fulka, Jakub Marek, Tomáš Němec.

Horní řada zleva: Petr Bartoš – vedoucí týmu, Patrik Sopr, Ondřej Žitný, 
Tomáš Vejr, Martin Dvořák, Jiří Doležel, Jean Almeida, Tomáš Studecký, 
Tomáš Vytlačil, Max Dikusar, Luboš Vondra – trenér.

Dolní řada zleva: Daniel Medynský, Adam Průža, Dominik Barták, Tomáš 
Holík, Filip Vodrážka, George Todua, Artur Repljuk.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

www.Fotbal.tJuhRinEvES.cZ

www.FkvZ.cZ

16. MíSto

3. MíSto

Fc čEchiE uhřínĚvES

Fk viktoRia žižkov
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SíDlo klubu: Na vrších 1/1503, 100 00  Praha 10

SíDlo klubu: Pod Havlínem 1302, 156 00  Praha 5 – Zbraslav

Horní řada zleva: Pavel Homolka – trenér, Karel Pacovský – vedoucí, 
Martin Minařík, Jakub Wulkán, Štěpán Vošta, Karel Protivinský,  Vladimír 
Kejha, Jakub Kučera, Jan Šimr, Tomáš Málek, Ladislav Šimr – asistent 
trenéra, Jaroslav Bellada – předseda klubu, Bedřich Straka.

Dolní řada zleva: Josef Sůva, Michal Zukal, Radek Kříž, Ervin Kuč, Matěj 
Baum, Dan Janout, David Minha, Tomáš Kyncl, Petr Maha.

Horní řada zleva: Antonín Rákosník – sekretář, Jaroslav Kudrna – trenér, 
Tomáš Vejvoda, Martin Kudrna, Zdeněk Trkovský, Radek Činovec, Jiří 
Dlouhý, Michal Žižka, Jiří Kadlec, Václav Císařovský, Petr Vondráček – trenér.

Dolní řada zleva: Ladislav Kovács, Petr Šimoníček, Ondřej Sedláček, Jakub 
Mutina, František Kocourek, Tomáš Štengl.

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
PoDlE SPEciÁlu: 

oDhaD uMíStĚní v SEZonĚ 2013-14 
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SkunionvRSovicE.wEbnoDE.cZ

www.SkZbRaSlav.cZ

5. MíSto

15. MíSto

Sk union vRšovicE

Sk ZbRaSlav
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MŮJ PRVNÍ KLUB BYL AFK PODOLÍ.

KDE ZAČNEŠ TY?
Ladislav

KREJČÍ
Začínal v AFK Slavoj Podolí,
dnes AC Sparta Praha

Mediální 
partneři

mujprvniklub.cz

„Není důležité, v jakém 
klubu začínáš hrát

fotbal, ale fakt, že to 
vůbec zkusíš.

Na klubu nezáleží. 
Dej se na

  fotbal!“

MLADÁ FRONTA
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ZaJíMavoSt

Pětice borců na této straně v mi-
nulé sezoně zazářila. Ba co víc, 
byla postrachem obran soupeřů od 
mužů po mladší žáky. V rámci za-
hájení sezony PFS ve Štěrboholech 
byli Sýkora, Petržílka, Klouček, 
Šebek a nový po zásluze odměněni 
a vy se (zejména v případě těch 
mladších) učte skloňovat jejich  
jména.

1
 PRažSkÁ tEPlÁREnSkÁ  
 PřEboR Mužů 

 SvatoPluk SýkoRa  
 (Sk ZbRaSlav) – 22 Gólů 

 1.  Určitě sebevědomí a být na hřišti 
trošku sobec – vždycky raději dám 
gól, než přihraju. A samozřejmě mít 
dobré spoluhráče, kteří vám na góly 
přihrávají.

 2.  Nikdy si plán nedávám, vždy jich 
chci dát co nejvíce. Záleží hodně na 
okolnostech, teď už hraji za divizní 
Louňovice a první tři zápasy jsem 
seděl na lavičce a moc toho nenahrál. 
Takže žádný plán nemám.

 3.  Nejraději mám střelu z 30 metrů 
do šibenice, ale to se mi povede tak 
jednou za sezonu. (směje se) Upřím-
ně je mi ale jedno, jak dám gól, hlav-
ně že ho dám.

 4.  Horst Siegl a Didier Drogba.

2
 kaSa.cZ PřEboR  
 StaRšího DoRoStu 

 DaviD PEtRžílka (Sk uni-
on vRšovicE) – 36 Gólů 

 1.  Mít dobré spoluhráče, bez kterých 
to prostě nejde. A také klidnou hlavu 
při zakončení.

 2.  To nemůžu říct kolik, ale budu se 
snažit překonat sám sebe.

 3.  Nejraději kličkou obránci i bran-
káři, jinak mám rád technické střely.

 4.  Lionel Messi pro jeho výbušnost, 
rychlost, techniku a hlavně proto, 
jaký je to člověk.

3
 EXtRaFotbal.cZ PřEboR  
 MlaDšího DoRoStu 

RaDEk kloučEk (Fk bohE-
MianS PRaha) – 23 Gólů 

 1.  Mít kvalitní spoluhráče, větší rych-
lost než protihráči (hlavně v myšlení), 
dobrý výběr místa, trochu fotbalového 
umění a hlavně štěstí v zakončení.

 2.  Určitě je skromnější. Přešel jsem 
z pražského přeboru do České ligy 

staršího dorostu a tam bych chtěl být 
v základní sestavě a vstřelit aspoň 10 
branek.

 3.  Dát branku. To znamená zakončit 
jakýmkoli způsobem. Nejvíc branek 
jsem vstřelil levou nohou.

 4.  Frank Lampard.

4
PřEboR StaRších žÁků 

PatRik šEbEk  
(abc bRaník) – 25 Gólů 

 1.  Nasazení v tréninku a v zápase, 
mít štěstí a dobré spoluhráče.

 2.  Jelikož už hraju v lize, tak bych 
chtěl dát aspoň polovinu toho, 
co jsem dal v přeboru minulou  
sezonu.

 3.  Nejradši mám, když od spo-
luhráče dostanu přihrávku mezi 

obránce a jdu sám na bránu, nebo 
musím přejít přes jednoho obrán-
ce a pak dám gól k tyči, anebo 
pokud brankář vyběhne, tak ho  
přehodím.

 4.  Edinson Cavani.

5
PřEboR MlaDších žÁků 

DaniEl nový  
(abc bRaník) – 43 Gólů 

 1.  Útočník k tomu potřebuje hlavně 
kvalitní spoluhráče, trenéry a také 
zdraví a trochu štěstí.

 2.  Chtěl bych dát samozřejmě co nej-
víc gólů, ale hlavní je, aby se dařilo 
celému týmu.

 3.  Mám rád každý způsob zakončení, 
kterým dám gól.

 4.  Radamel Falcao.

nEJlEPší StřElci MinulÉ SEZony a JEJich GólovÉ REcEPty
tEXt: lUkáš vRkOč Foto: OndŘEj HanUš

čtyři otÁZky 
PRo kanonýRy

ZÁří 2013 25
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 DotaZník nEJlEPších StřElců 

 1.  Co je potřeba, aby se útočník stal králem střelců?

 2.  Gólový plán na příští sezonu?

 3.  Jaký způsob zakončení mají nejradši?

 4.  Jaký je jejich fotbalový vzor?



 1. kolo 
24. srpna 2013
10.30 PSK Union – Vyšehrad B 1:4
10.30 Hostivař – Praga 2:2
14.00 Vltavín B – Štěrboholy 1:4
17.00 Tempo – Dubeč 3:0
17.00  D. Počernice – Chabry 1:2
25. srpna 2013
17.00 Újezd n.L. – Kbely 2:1
17.00 Ďáblice – Kolovraty 4:4

 2. kolo 
30. srpna 2013
18.30 Štěrboholy – Hostivař 8:1
31. srpna 2013
17.00 Kbely – Praga 2:1
17.00 Chabry – Ďáblice 3:3
1. září 2013
13.15 Vyšehrad B – Vltavín B 5:2
17.00 Kolovraty – PSK Union 7:2
17.00 Dubeč –  D. Počernice 1:1
17.00 Újezd n.L. – Tempo 1:3

 3. kolo 
6. září 2013
17.30  D. Počernice – Újezd n.L. 3:3
7. září 2013
10.30 PSK Union – Chabry 1:3
10.30 Hostivař – Vyšehrad B 0:6
10.30 Praga – Štěrboholy 0:5
14.00 Vltavín B – Kolovraty 1:3
17.00 Tempo – Kbely 3:0
8. září 2013
17.00 Ďáblice – Dubeč 2:2

4. kolo
14. září 2013
16.30 Kbely – Štěrboholy
17.00 Tempo –  D. Počernice
17.00 Chabry – Vltavín B
15. září 2013
13.15 Vyšehrad B – Praga
17.00 Kolovraty – Hostivař
17.00 Dubeč – PSK Union
17.00 Újezd n.L. – Ďáblice

 5. kolo 
21. září 2013
10.30 PSK Union – Újezd n.L.
10.30 Hostivař – Chabry
10.30 Praga – Kolovraty
14.00 Vltavín B – Dubeč
22. září 2013
16.30  D. Počernice – Kbely
16.30 Ďáblice – Tempo
17.00 Štěrboholy – Vyšehrad B

 6. kolo 
28. září 2013
16.30 Kbely – Vyšehrad B
16.30 Tempo – PSK Union
16.30  D. Počernice – Ďáblice
16.30 Chabry – Praga
29. září 2013
16.30 Dubeč – Hostivař
16.30 Újezd n.L. – Vltavín B
16.30 Kolovraty – Štěrboholy

 7. kolo 
5. října 2013
10.30 PSK Union –  D. Počernice
10.30 Hostivař – Újezd n.L.
10.30 Praga – Dubeč
14.30 Vyšehrad B – Kolovraty
17.00 Vltavín B – Tempo
6. října 2013
16.00 Ďáblice – Kbely
17.00 Štěrboholy – Chabry

 8. kolo 
12. října 2013
16.00 Kbely – Kolovraty
16.00 Chabry – Vyšehrad B
16.00 Tempo – Hostivař
16.00  D. Počernice – Vltavín B
13. října 2013
16.00 Ďáblice – PSK Union
16.00 Dubeč – Štěrboholy
16.00 Újezd n.L. – Praga

 9. kolo 
19. října 2013
10.30 PSK Union – Kbely
10.30 Hostivař –  D. Počernice
10.30 Praga – Tempo
14.00 Vltavín B – Ďáblice
20. října 2013
13.15 Vyšehrad B – Dubeč
15.30 Kolovraty – Chabry
17.00 Štěrboholy – Újezd n.L.

 10. kolo 
26. října 2013
10.30 PSK Union – Vltavín B
14.30 Kbely – Chabry
14.30  D. Počernice – Praga
15.30 Tempo – Štěrboholy
27. října 2013
14.30 Újezd n.L. – Vyšehrad B
28. října 2013
14.30 Ďáblice – Hostivař
14.30 Dubeč – Kolovraty

 11. kolo 
2. listopadu 2013
10.30 Hostivař – PSK Union
10.30 Praga – Ďáblice
14.00 Chabry – Dubeč
14.00 Vltavín B – Kbely
3. listopadu 2013
13.15 Vyšehrad B – Tempo
14.00 Kolovraty – Újezd n.L.
17.00 Štěrboholy – D. Počernice

 12. kolo 
9. listopadu 2013
10.30 PSK Union – Praga
14.00 Vltavín B – Hostivař
14.00 Kbely – Dubeč
14.00 Tempo – Kolovraty
14.00  D. Počernice – Vyšehrad B
10. listopadu 2013
14.00 Ďáblice – Štěrboholy
14.00 Újezd n.L. – Chabry

 13. kolo 
16. listopadu 2013
10.30 Hostivař – Kbely
10.30 Praga – Vltavín B
13.30 Chabry – Tempo
17. listopadu 2013
13.15 Vyšehrad B – Ďáblice
13.30 Kolovraty –  D. Počernice
13.30 Dubeč – Újezd n.L.
17.00 Štěrboholy – PSK Union

1. kolo 
24. srpna 2013
10.15 Sparta Krč – 1999 Praha 3:0
10.30 Podolí – ČAFC B 2:2
17.00 Nebušice – Lipence 1:0
25. srpna 2013
17.00 Cholupice – Bílá Hora 4:0
17.00 Stodůlky – Střešovice 0:1
17.00 Slivenec – Braník 4:4
17.00 Kunratice – Modřany 2:5

 2. kolo 
31. srpna 2013
10.30 ČAFC B – Slivenec 2:2
10.30 Střešovice – Nebušice 3:0
11.00 Modřany – Sparta Krč 1:1
14.30 Bílá Hora – 1999 Praha 1:5
17.00 Braník – Kunratice 8:1
1. září 2013
17.00 Cholupice – Stodůlky 3:0
17.00 Lipence – Podolí 2:3

 3. kolo 
7. září 2013
10.15 Sparta Krč – Braník 2:2
10.30 Podolí – Střešovice 2:2
17.00 1999 Praha – Modřany 3:1
17.00 Nebušice – Cholupice 2:2
8. září 2013
17.00 Slivenec – Lipence 5:2
17.00 Kunratice – ČAFC B 1:2
17.00 Stodůlky – Bílá Hora 2:0

 4. kolo 
14. září 2013
10.30 ČAFC B – Sparta Krč
10.30 Střešovice – Slivenec
14.30 Bílá Hora – Modřany
17.00 Braník – 1999 Praha
15. září 2013
17.00 Cholupice – Podolí
17.00 Stodůlky – Nebušice
17.00 Lipence – Kunratice

 5. kolo 
21 září 2013
10.15 Sparta Krč – Lipence
10.30 Podolí – Stodůlky
11.00 Modřany – Braník
16.30 Nebušice – Bílá Hora
16.30 1999 Praha – ČAFC B
22. září 2013
16.30 Slivenec – Cholupice
16.30 Kunratice – Střešovice

 6. kolo 
28. září 2013
10.15 Střešovice – Sparta Krč
14.30 Bílá Hora – Braník
16.30 Nebušice – Podolí
29. září 2013
15.30 ČAFC B – Modřany
16.30 Lipence – 1999 Praha
16.30 Cholupice – Kunratice
16.30 Stodůlky – Slivenec

 7. kolo 
5. října 2013
10.15 Sparta Krč – Cholupice
10.30 Podolí – Bílá Hora
11.00 Modřany – Lipence
16.00 Braník – ČAFC B
6. října 2013
16.00 Slivenec – Nebušice
16.00 Kunratice – Stodůlky
16.00 1999 Praha – Střešovice

 8. kolo 
12. října 2013
10.15 Střešovice – Modřany
10.30 Podolí – Slivenec
14.30 Bílá Hora – ČAFC B
16.00 Nebušice – Kunratice
13. října 2013
16.00 Lipence – Braník
16.00 Cholupice – 1999 Praha
16.00 Stodůlky – Sparta Krč

 9. kolo 
19. října 2013
10.15 Sparta Krč – Nebušice
11.00 Modřany – Cholupice
15.30 1999 Praha – Stodůlky
15.30 Braník – Střešovice
20. října 2013
15.30 Slivenec – Bílá Hora
15.30 Kunratice – Podolí
15.45 ČAFC B – Lipence

 10. kolo 
26. října 2013
10.00 Střešovice – ČAFC B
10.30 Podolí – Sparta Krč
14.30 Nebušice – 1999 Praha
14.30 Bílá Hora – Lipence
27. října 2013
14.30 Stodůlky – Modřany
14.30 Slivenec – Kunratice
28. října 2013
14.30 Cholupice – Braník

 11. kolo 
2. listopadu 2013
10.15 Sparta Krč – Slivenec
11.00 Modřany – Nebušice
14.00 Braník – Stodůlky
14.00 1999 Praha – Podolí
3. listopadu 2013
14.00 Lipence – Střešovice
14.00 Kunratice – Bílá Hora
15.45 ČAFC B – Cholupice

 12. kolo 
9. listopadu 2013
10.30 Podolí – Modřany
14.00 Bílá Hora – Střešovice
14.00 Nebušice – Braník
10. listopadu 2013
14.00 Slivenec – 1999 Praha
14.00 Kunratice – Sparta Krč
14.00 Cholupice – Lipence
14.00 Stodůlky – ČAFC B

 13. kolo 
16. listopadu 2013
10.15 Střešovice – Cholupice
10.30 ČAFC B – Nebušice
11.00 Modřany – Slivenec
13.00 Sparta Krč – Bílá Hora
13.30 1999 Praha – Kunratice
13.30 Braník – Podolí
17. listopadu 2013
13.30 Lipence – Stodůlky

RoZPiS PoDZiMu i. a a i. b tříDy
 i. a tříDa 
 SkuPina a  SkuPina b 

INZERCE



 1. kolo 
24. srpna 2013
17.00 Troja – Lochkov 1:1
17.00 Stodůlky B – Zličín B 1:0
25. sprna 2013
17.00 Př. Kopanina B – SK Střeš. B 3:4
17.00 Řeporyje – Chuchle 5:1
17.00 Březiněves – Podolí B 3:1
17.00 Bohnice – Kačerov 0:1
17.00 Aritma B – SC Radotín B 1:0

 2. kolo 
31. srpna 2013
17.00 Lochkov – SC Radotín B 2:0
17.00 SK Střešovice B – Řeporyje 7:0
10.30 Kačerov – Stodůlky B 1:2
1. září 2013
10.15 Podolí B – Bohnice 0:1
17.00 Chuchle – Březiněves 4:1
17.00 Troja – Přední Kopanina B 2:4
17.00 Zličín B – Aritma B 1:2

 3. kolo 
7. září 2013
17.00 Stodůlky B – Podolí B 0:1
17.00 Řeporyje – Troja 0:0
8. září 2013
17.00 Březiněves – SK Střešovice B 5:3
17.00 Bohnice – Chuchle 6:1
17.00 Aritma B – Kačerov 4:0
17.00 SC Radotín B – Zličín B 3:2
17.00 Př. Kopanina B- Lochkov 2:3

 4. kolo 
14. září 2013
10.15 Podolí B – Aritma B
10.30 Kačerov – SC Radotín B
17.00 Lochkov – Zličín B
17.00 Př. Kopanina B- Řeporyje
17.00 SK Střešovice B – Bohnice
15. září 2013
17.00 Chuchle – Stodůlky B
17.00 Troja – Březiněves

 5. kolo 
21. září 2013
16.30 Řeporyje – Lochkov
22. září 2013
16.30 Březiněves – Přední Kopanina B
16.30 Bohnice – Troja
16.30 Stodůlky B – SK Střešovice B
16.30 Aritma B – Chuchle
16.30 SC Radotín B – Podolí B
16.30 Zličín B – Kačerov

 6. kolo 
28. září 2013
16.30 Řeporyje – Březiněves
16.30 SK Střešovice B – Aritma B
16.30 Troja – Stodůlky B
16.30 Lochkov – Kačerov
29. září 2013
14.15 Podolí B – Zličín B
16.30 Chuchle – SC Radotín B
16.30 Př. Kopanina B- Bohnice

 7. kOlO 
5. října 2013
10.30 Kačerov – Podolí B
16.00 Stodůlky B – Přední Kopanina B
6. října 2013
16.00 Březiněves – Lochkov
16.00 Bohnice – Řeporyje
16.00 Aritma B – Troja
16.00 SC Radotín B – SK Střešovice B
16.00 Zličín B – Chuchle

 8. kolo 
12. října 2013
16.00 SK Střešovice B – Zličín B
16.00 Troja – SC Radotín B
16.00 Př. Kopanina B- Aritma B
16.00 Řeporyje – Stodůlky B
16.00 Lochkov – Podolí B
13. října 2013
16.00 Březiněves – Bohnice
16.00 Chuchle – Kačerov

 9. kolo 
19. října 2013
15.30 Kačerov – SK Střešovice B
15.30 Podolí B – Chuchle
20. října 2013
15.30 Bohnice – Lochkov
15.30 Stodůlky B – Březiněves
15.30 Aritma B – Řeporyje
15.30 SC Radotín B – Př. Kopanina B
15.30 Zličín B – Troja

 10. kolo 
26. října 2013
14.30 Lochkov – Chuchle
14.30 SK Střešovice B – Podolí B
14.30 Př. Kopanina B- Zličín B
14.30 Řeporyje – SC Radotín B
15.30 Březiněves – Aritma B
28. října 2013
14.30 Bohnice – Stodůlky B
14.30 Troja – Kačerov

 11. kolo 
2. listopadu 2013
10.30 Kačerov – Přední Kopanina B
14.00 Chuchle – SK Střešovice B
3. listopadu 2013
14.00 Stodůlky B – Lochkov
14.00 Aritma B – Bohnice
14.00 SC Radotín B – Březiněves
14.00 Zličín B – Řeporyje
14.00 Podolí B – Troja

 12. kolo 
9. listopadu 2013
10.30 Troja – Chuchle
14.00 Lochkov – SK Střešovice B
14.00 Řeporyje – Kačerov
14.00 Březiněves – Zličín B
10. listopadu 2013
14.00 Bohnice – SC Radotín B
14.00 Stodůlky B – Aritma B
14.00 Př. Kopanina B- Podolí B

 13. kolo 
16. listopadu 2013
10.30 Kačerov – Březiněves
14.45 SK Střešovice B – Troja
16.00 Chuchle – Přední Kopanina B
17. listopadu 2013
13.30 Aritma B – Lochkov
13.30 SC Radotín B – Stodůlky B
13.30 Zličín B – Bohnice
13.30 Podolí B – Řeporyje

 1. kolo 
24. srpna 2013
17.00 Chodov – Junior 5:1
17.00 Ďáblice B – Újezd n.L. B 4:1
25. srpna 2013
17.00 Tempo B – U. Žižkov 3:1
17.00 Šeberov – Braník B 5:2
17.00 Háje B – Cholupice B 5:2
17.00 Vršovice B – Kyje 1:3
17.00 Újezd P-4 – Třeboradice B 2:3

 2. kolo 
31. srpna 2013
10.30 Cholupice B – Vršovice B 3:1
10.30 U. Žižkov – Třeboradice B 0:2
17.00 Újezd n.L. B – Háje B 1:1
1. září 2013
17.00 Junior – Újezd P-4 1:4
17.00 Kyje – Chodov 2:6
17.00 Braník B – Ďáblice B 1:0
17.00 Tempo B – Šeberov 2:2

 3. kolo 
5. září 2013
19.00 Šeberov – U. Žižkov 4:1
7. září 2013
17.00 Ďáblice B – Tempo B 3:1
17.00 Chodov – Cholupice B 5:1
8. září 2013
17.00 Háje B – Braník B 3:3
17.00 Vršovice B – Újezd n.L. B 3:0
17.00 Újezd P-4 – Kyje 4:2
17.00 Třeboradice B – Junior 7:3

 4. kolo 
14. září 2013
10.30 U. Žižkov – Junior
10.30 Cholupice B – Újezd P-4
17.00 Újezd n.L. B – Chodov
15. září 2013
17.00 Braník B – Vršovice B
17.00 Tempo B – Háje B
17.00 Šeberov – Ďáblice B
17.00 Kyje – Třeboradice B

 5. kolo 
21. září 2013
16.30 Chodov – Braník B
16.30 Ďáblice B – U. Žižkov
16.30 Třeboradice B – Cholupice B
22. září 2013
16.30 Háje B – Šeberov
16.30 Vršovice B – Tempo B
16.30 Újezd P-4 – Újezd n.L. B
16.30 Junior – Kyje

 6. kolo 
28. září 2013
10.30 U. Žižkov – Kyje
10.30 Cholupice B – Junior
16.30 Újezd n.L. B – Třeboradice B
16.30 Ďáblice B – Háje B
29. září 2013
16.30 Braník B – Újezd P-4
16.30 Tempo B – Chodov
16.30 Šeberov – Vršovice B

 7. kolo 
5. října 2013
16.00 Chodov – Šeberov
6. října 2013
16.00 Háje B – U. Žižkov
16.00 Vršovice B – Ďáblice B
16.00 Újezd P-4 – Tempo B
16.00 Třeboradice B – Braník B
16.00 Junior – Újezd n.L. B
16.00 Kyje – Cholupice B

 8. kolo 
12. října 2013
10.30 U. Žižkov – Cholupice B
16.00 Újezd n.L. B – Kyje
16.00 Ďáblice B – Chodov
13. října 2013
13.30 Šeberov – Újezd P-4
16.00 Braník B – Junior
16.00 Tempo B – Třeboradice B
16.00 Háje B – Vršovice B

 9. kolo 
19. října 2013
10.30 Cholupice B – Újezd n.L. B
15.30 Chodov – Háje B
20. října 2013
15.30 Újezd P-4 – Ďáblice B
15.30 Třeboradice B – Šeberov
15.30 Junior – Tempo B
15.30 Kyje – Braník B
15.30 Vršovice B – U. Žižkov

 10. kolo 
25. října 2013
19.00 Šeberov – Junior
26. října 2013
10.30 U. Žižkov – Újezd n.L. B
14.30 Ďáblice B – Třeboradice B
28.října 2013
14.30 Braník B – Cholupice B
14.30 Tempo B – Kyje
14.30 Háje B – Újezd P-4
14.30 Vršovice B – Chodov

 11. kolo 
2. listopadu 2013
10.30 Cholupice B – Tempo B
14.00 Újezd n.L. B – Braník B
14.00 Chodov – U. Žižkov
3. listopadu 2013
14.00 Újezd P-4 – Vršovice B
14.00 Třeboradice B – Háje B
14.00 Junior – Ďáblice B
14.00 Kyje – Šeberov

 12. kolo 
9. listopadu 2013
10.30 U. Žižkov – Braník B
14.00 Chodov – Újezd P-4
14.00 Ďáblice B – Kyje
10. listopadu 2013
14.00 Háje B – Junior
14.00 Vršovice B – Třeboradice B
14.00 Tempo B – Újezd n.L. B
14.00 Šeberov – Cholupice B

 13. kolo 
16. listopadu 2013
10.30 Cholupice B – Ďáblice B
13.30 Újezd n.L. B – Šeberov
16.30 Třeboradice B – Chodov
17. listopadu 2013
13.30 Junior – Vršovice B
13.30 Kyje – Háje B 
13.30 Újezd P-4 – U. Žižkov
13.30 Braník B – Tempo B

Fotbal v hlavním městě, to není jen Pražská teplárenská přebor mužů. na konci srpna se rozjely i I. A a I. B 
třídy. Obě soutěže mají dvě skupiny po 14 účastnících. Termíny zápasů jsou bez záruky, případné změny sle-
dujte na www.fotbalpraha.cz v sekci Soutěže.

SERviS

 i. b tříDa 
 SkuPina a  SkuPina b 

 PoZnÁMka: 
JJ Uzávěrka této dvoustrany byla  
13. září 2013.



lEGEnDa

výZnaMnÉ oSobnoSti hiStoRiE PRažSkÉho 
Fotbalu Jak JE (MožnÁ) nEZnÁtE
tEXt: MilOslav jEnšík Foto: aRcHiv aUTORa

Po dvě desetiletí oblékal rudý 
dres. KArEL PEŠEK – KÁĎA 
byl mozkem i srdcem, motorem 
i skálopevným pilířem týmu. Kolik 
měla Sparta v celé své bohaté his-
torii gigantů jeho formátu? Přitom 
chybělo málo a všechna ta sláva se 
mohla odehrát v červenobílém… 
Jakpak by se byl dál odvíjel věčný 
souboj obou „S“? Ale co s takovými 
úvahami? Káďa, Sparta, Evropa – 
tak to vnímali jeho současníci.

Snad každý věděl, že na Letnou přišel 
z Čafky. Většina fandů by jeho rodný 
dům hledala kdesi na Vinohradech. 
Omyl! Karel Pešek, tak znělo jeho ob-
čanské jméno, se narodil v Olomouci, 
kde měl jeho otec ve Ztracené uličce 
malé papírnictví. Moc nevynášelo, ji-
nak by se rodina nepřestěhovala až na 
Slovensko, do Liptovského Svätého 
Mikuláše. O tom, že posléze skon-
čila v Praze (i když tehdy ještě byly 
Královské Vinohrady samostatným 
městem v jejím těsném sousedství), 
rozhodl inzerát, že věhlasné Naklada-
telství Jos. R. Vilímek hledá účetního.

Třináctiletého Káďu - to už tak hvězdě 
klukovských hadrákových bitev říkali 
všichni kolem - přivedli kamarádi do 
opravdového klubu. Nebyl to však 
ještě ČAFC, ale vinohradský Meteor. 
Tam se stal pravou spojkou útoku re-
zervy. Chodil ho okukovat hostinský 
Charvát, fanoušek a mecenáš Čafky, 
a přetáhl ho z červenobílého do ze-
lenobílého dresu. Měl co nabídnout: 
Káďa i jeho o tři roky starší bratr Láďa 
studovali a doma byla nouze, zvláště 
když pan Pešek sám zkusil nakladatel-
ské podnikání, ale nepoctivý společ-
ník ho přivedl na mizinu. Když pak 
otec ještě ke všemu vážně ochuravěl, 
cvakaly se dennodenně dlouho do noci 
u Pešků patentní knoflíky na prodejní 
kartony, aby bylo alespoň pár korun. 
Korpulentní obědy U Charvátů pro 
oba mládence znamenaly pro celou 
rodinu hotové terno!
Na jaře 1913 se hrál na Letné tur-
naj, ve kterém levý záložník ČAFC 
postupně zneškodnil pravé strany 
útoků všech soupeřů. Tehdy na něho 
byl vyhlášen všeobecný hon. Káďu 
chtěla celá silná trojka českého fot-

balu, obě „S“ i žižkovská Viktorka. 
Největší šance však se připisovaly 
Slavii, vždyť její velký a vlivný příz-
nivec, uctívaný básník Viktor Dyk, byl 
bratrem čafkařského předsedy! Už se 
zdálo, že je ruka v rukávu, ale sekretář 

Sparty Ferdinand Scheinost dokázal 
Dykovi vypálit rybník. Domluvil se 
s medikem Láďou Peškem, se kterým 
se znal ze šachů, a maminka obou stu-

dentů získala výnosnou živnost – kan-
týnu ve sparťanské tribuně…
Roku 1920 odešel centrhalv Sparty 
Antonín Fivébr jako trenér do Itálie 
a Káďa zaujal jeho pozici, na které 
se v dalších letech nejen do čes-

kých fotbalových dějin jednou pro-
vždy zapsal jako nevyrovnatelný pán 
středu hřiště a obdivuhodně tvořivý  
tvůrce hry.

DnES hRaJE kÁĎa
Sparťané se roku 1927 stali prvními držiteli 
Středoevropského poháru: zleva stojí 
Kolenatý, Šíma, Myclík, Káďa, Silný, Horejs, 
Burgr, Perner a Hochman, před nimi jsou 
Hajný a Patek.

 kaREl PEšEk – kÁĎa 

 20. 9. 1895 až 10. 9. 1970  Kariéra: 1908 SK Meteor Královské Vino-
hrady, 1912 ČAFC Královské Vinohrady, 1913 AC Sparta, 1933 SK Žide-
nice (do roku 1934)  Ligová dráha: v letech 1925 až 1933 devět ročníků 
za Spartu (1 ligový gól v soutěži 1930-31), poté 1 ročník za SK Židenice 
 Mistrovské tituly: 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  Mistrovské tituly: 1919, 
1926, 1927 a 1932 vždy se Spartou; ta byla navíc v období 1920 až 1923 
nepřetržitě mistrem Středočeské župy (celostátní soutěž se v těch letech 
neuskutečnila)  Mezistátní zápasy: 44 v letech 1920 až 1931, vždy v roli 
kapitána; 1 gól (1928 - Maďarsko 6:1)  Po skončení sportovní dráhy získal 
studiem při zaměstnání doktorát přírodních věd.
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 oSuDnÁ 38. Minuta 
Která velká osobnost nemá své vrto-
chy? O Káďově posedlosti, že pokud 
kapitán pociťuje křivdu pro svůj tým, 
má právo a dokonce povinnost odvést 
jej ze hřiště, už v našich výletech proti 
proudu času byla řeč. Žel tak jednal 
i ve finále fotbalového turnaje olym-
pijských her roku 1920 v belgických 
Antverpách. Pravda, byly tu polehču-
jící okolnosti: Kdysi znamenitý, ale 
už šestašedesátiletý anglický rozhodčí 
John Lewis se z minulosti netajil ne-
sympatií k českým fotbalistům. Přesto 
protest vedení naší výpravy proti jeho 
nominaci do finálového utkání s Bel-
gičany moudrý nebyl; že bude zamít-
nut, se dalo očekávat, a nadto poskytl 
domácímu tisku záminku ke štvanici 
proti našemu týmu. Když se pak naši 
nenechali před utkáním fotografo-
vat (byli přesvědčeni, že to přináší 

smůlu), rozbouřilo se proti nim celé 
hlediště a bouřit už nepřestalo. Lewis 
nás pak několikrát výrazně poško-
dil. První gól jsme dostali po hrubém 
faulu na brankáře Rudolfa Klapku, 
druhý po nedovoleném zákroku na 
Františka Kolenatého. A když Lewis 
ve 38. minutě vyloučil Karla Steinera, 
zatímco přestupky Belgičanů přehlí-
žel jak na běžícím pásu, učinil Káďa 
osudové a přes všechny křivdy nepo-
chybně nesprávné rozhodnutí. K dal-
šímu utkání obou národních mužstev 
došlo až v roce 1927. Znovu stáli 
proti sobě titíž kapitáni, podali si ruce 
a Káďa se omluvil.

 ZlatovlaSÁ PRiMaDona 
Káďova popularita na vrcholu jeho 
fotbalové slávy byla nesmírná. 
Jméno z titulku nesla operetka, která 
se o něm v Praze hrávala ve 20. le-

tech, a píseň Dnes hraje Káďa, zlato-
vlasá primadona se stala šlágrem. Zla-
tovlasý byl, i když drobet do zrzava. 
Ale primadona, tak jak tomu slovu 
dnes rozumíme? Ani náhodou! Dříč 
až do úpadu, nezměrný obětavec a ne-
zlomný bojovník za barvy, které právě 
oblékl, ať patřily klubu nebo národ-
nímu mužstvu. Kolik měla tehdy ev-
ropská pevnina centrhalvů jeho tech-
nické i taktické zralosti? Tři, čtyři? 
Víc určitě ne. Nejčastěji byl s Káďou 
poměřován famózní György Orth 
z budapešťského MTK. Po rozpadu 
Rakouska-Uherska a bojích s Ma-
ďary o Slovensko byly sportovní styky 
obou zemí po řadu let na bodu mrazu. 
Tehdy činovník MTK dr. Fodor na-
vštívil Prahu jen proto, aby se podíval 
na Káďu a mohl srovnávat. Přijel, vi-
děl a řekl: „Možná je Orth přece jen 
trošíčku techničtější, elegantnější. Ale 

Káďa je o dost rychlejší, vytrvalejší, 
bojovnější a odolnější. Je duší muž-
stva. A ta jeho hra hlavou! Nerad to 
říkám, ale Káďa je prostě lepší fot-
balista!“ 

 kÁĎa S hokEJkou 
I na ledě byl mezinárodní extratřídou. 
Už roku 1914 se v mužstvu Čech stal 
mistrem Evropy, v československé re-
prezentaci získal roku 1920 olympij-
ský bronz (v těchtýž Antverpách, kde 
později svým rozhodnutím připravil 
fotbalový tým přinejmenším o stříbro) 
a v letech 1922 a 1925 znovu patřil ke 
kontinentálním šampionům. A byl by 
dokázal ještě víc, nebýt rozhodnutí 
LIHG (dnešní IIHF) z roku 1925, že 
profesionálové jiných sportů nesmějí 
hrát v mezinárodních hokejových sou-
těžích, i když jsou v bitvách o puk či-
ročirými amatéry.

 DRobnÉ klEPy 

Káďův úspěšný zákrok na Letné a v rudém 
dresu – jenže židenickém, při ligovém debutu 
brněnského klubu roku 1933 v souboji se 
sparťanským kanonýrem Oldřichem nejedlým. 
Sparťané toho dne nastoupili v bílém.

Před antverpským finále roku 1920. Zleva 
belgický kapitán Armand Swartenbroecks, 
Káďa a neblahý sudí John Lewis.

na cestách za kulatým nesmyslem: v okénku 
mezinárodního rychlíku Káďa, Josef Silný 
a Jan Knobloch-Madelon.

Tak vodíval Káďa do 
boje svůj tým.
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Děti v předpřípravkách (U6) 
jsou stále především děti, které si 
hrají, nikoliv malí hráči. To říká 
AnTOnÍn PLACHý, který vám 
na stránkách Pražského fotbalo-
vého speciálu přináší své názory 
na vedení nejmenších fotbalistů. 
na FAČr je respektovaným mlá-
dežnickým trenérem vedoucím 
trenérsko-metodický úsek.

Správné je děti chválit a povzbuzovat, 
abychom je naučili, že nevadí něco 
zkazit, protože za chvíli se to povede. 
Špatně je naopak otravovat dětem čin-
nost přílišným opravováním nepove-
dených pokusů. Stejně jako při vý-
chově v rodině podtrháváme význam 
trpělivosti dospělých, důslednosti 
v zásadních projevech chování dětí 
a radosti z činnosti. V neposlední řadě 
je třeba podtrhnout význam úsměvu 
trenérů (rodičů) pro nastavování pří-
jemného prostředí.
Mít rád míč, pohyb a bavit se trénin-
kem! Nazývejme tuto dobu obdobím 
romance, které vytváří vztah ke hře 
jako k pohádce, nikoliv jen k obíhání 
met a stání v zástupech. Proto se bu-
deme snažit vše, co chceme naučit, ba-
lit do hávu „hry na něco“. Hraní si je 
nejvýznamnějším učebním postupem, 
protože děti jsou zaujaté hrou, prodlu-
žuje se doba jejich činnosti a tedy po-
čet opakování dovedností, které onou 
dětskou hrou učíme a zdokonalujeme. 
Pozorujme děti a stavme zejména na 
tom, co je zaujme.

 výchova a SPoluPRÁcE  
 S RoDiči 
JJ Mimo fotbalový čas doporučujeme 
rodičům, aby naučili děti plavat a jez-
dit na kole, aby jim dovolili se „ušpi-
nit“ lezením na stromy či válením se 
po zemi a vedli je ke každodennímu 
pohybu. V sociálním rozvoji musí ro-
diče věnovat pozornost vztahovým 
záležitostem, jako je řešení sporů 
s kamarádem (boj o hračky versus 
spolupráce při hraní si). Rodiče by 
neměli děti do fotbalu nutit a říkat, 
že zlobí a nedaří se jim, kdežto ostat-
ním ano. Naopak je vhodné, aby si 
s dětmi povídali o výborné zábavě, 
která jim báječně jde, co už všechno 
umějí a jak se těší na příště. To ze-
jména v momentech, kdy prohrají 
a jsou smutné.
JJ Je třeba od prvních okamžiků a pra-
videlně rodičům sdělovat, co trenéři 
požadují aktuálně pro trénink, např.: 
bez čepic, bez přílišného oblečení, 
bez kopaček, ale spíše s turfy.
JJ Průběžným oslovováním rodičů, ze-
jména v menších klubech, je vhodné 
vybírat ty, kteří jsou ochotni ke spo-
lupráci v trénincích – asistenti trenéra 
a trenéři z řad rodičů. Těmto rodičům 
je klub schopen pomoci se základním 
trenérským vzděláním, nabízí kon-
zultační i praktickou činnost se zku-
šenými trenéry.
JJ Rodič v roli trenéra je v oddílech čas-
tým jevem. Pro úspěšné zvládnutí 
této role je nejdůležitější mít velikou 
trpělivosti, a přistupovat k činnosti 

především jako k zábavě, ačkoliv 
z té role samozřejmě plyne odpověd-
nost. Pokud bude od předpřípravky 
tato role uchopena špatně, časem se 
to spíše zhorší.

V předpřípravkách je vhodné plánovat 
dva tréninky týdně v klubu, ale děti by 
měly být v pohybu každý den. Vedení 
tréninku je vhodné ve skupinách nej-
výše do deseti dětí na jednoho trenéra. 
Jelikož jsou hry a cvičení na individu-
ální činnosti, není třeba děti rozdělovat 
dle výkonnosti. Pokud však mají napří-
klad přeskakovat nějakou překážku, je 
vhodné jich připravit více vedle sebe pro 
různý výkon. Činnost je vhodné obmě-
ňovat zhruba po pěti až deseti minu-
tách, vzhledem k omezené schopnosti 
dětí udržet pozornost, ale můžeme se 
řídit i viditelným zápalem dětí pro čin-
nost nebo projevovanou nepozorností 
či neochotou. Pokud se tak chovají jed-
notlivci, snažíme se je nějakým úkolem 
vrátit k činnosti. Pokud vázne činnost 
více dětí, je to signál ke změně činnosti, 
která je buď příliš těžká, nebo děti ne-
baví. Pokud však činnost děti viditelně 
baví, můžeme ji nechat běžet neome-
zeně dlouho.
JJ Není třeba spěchat s hraním turnajů, 
ačkoliv pokud si děti před nástupem 
do mladší přípravky (kategorie U7) 
nějaký turnaj zahrají a je vhodně or-
ganizován k jejich věku (3:3), tak to 
věci prospěje. Nespěchejme k hraní 
utkání 4+1, v nichž je zbytečně moc 
dětí na jeden míč a ti slabší se k němu 
nedostanou.

JJ V tomto věku se rozhodně nezabý-
vejme týmovým herním výkonem.

Trénink předpřípravek by měl obsa-
hovat především hravá cvičení, kdy 
má každý míč. Trénink by měl za-
hrnovat fotbalové hry jednotlivců 
až trojic, zábavná silově-rychlostně-
-obratnostní cvičení a pohybové hry. 
Pro rozvíjení nových dovedností 
s míčem je třeba opakovat činnost, 
kterou chceme naučit, alespoň 10 až 
15 ×. Činnosti opakovaně ukazujme 
v co nejlepším provedení a slovy 
doprovázejme pouze ukázku. Děti 
se mnohem lépe učí nápodobou vi-
děného než podle slovní instrukce! 
Pravidla her a cvičení mají být jedno-
duchá, aby je děti chápaly a víceméně 
plnily. Mírný přestupek proti pravi-
dlům můžeme tolerovat, pokud nena-
rušuje strukturu hry, ale větší či opa-
kované přestupky musíme důsledněji  
opravovat.

 PříklaDy hER a cvičEní 
JJ Na žraloka: každé dítě se svým mí-
čem přebíhá z ostrovu na ostrov udě-
laných z met a trenér je honí. Rozebí-
hání a zastavování s míčem, změny 
směrů i rozhodování, kam se hnout, 
dítě komplexně rozvíjí.
JJ Kosmická dráha: každé dítě se svým 
míčem zdolává dráhu různé obtíž-
nosti, přeskakování, podlézání překá-
žek atd. = vyhýbá se černým dírám, 
přistává na planetách atd. a nabíjí si 
o trenéra motor = přihrávka z pohybu 
do pohybu.

tRÉnink

PRaviDElný SERiÁl o MEtoDicE PříPRavy MlÁDEžE

PřiPRavil: RadiM TRUsina Foto: PavEl slavíčEk

Jak vÉSt DĚti  
v PřEDPříPRavkÁch
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JJ Na lovce pokladů: děti sbírají po-
klady (víčka od pet lahví, míčky…), 
které jsou volně rozmístěné v pro-
storu mezi domky, a každý lovec se 
snaží vždy ulovit jeden poklad a do-
nést ho do svého doupěte (obruč). Je 
možné lovit i dle různých barev ví-
ček, třeba že každý má nasbírat co 
nejvíce různých barev – orientace při 
vedení míče. Trenéři = piráti mohou 
chytat lovce pokladů a brát jim po-
klady, což znamená, že berou těm, 
komu třeba utekl míč od nohy nebo 
kdo vzal dva poklady.
JJ Semafory: děti = auta se snaží rozebí-
hat, zastavovat a startovat podle toho, 
která barva svítí na semaforu. Trenér 
či více trenérů ukazují barvy a děti 
musí hledat, který semafor funguje.
JJ Videa najdete na: http://tinyurl.com/
tvfotbalcz

 tEchnika koPu  
 a PřEvZEtí MíčE 
V prvním roce, kdy děti začínají orga-
nizovaně, necháváme hodně volnosti 
a občas ukazujeme, jak do míče ko-
pat zejména nártem. Ve druhém roce 
činnosti dětem již častěji a opakovaně 
ukazujeme jak do míče kopat, ale ne-
vynucujeme si, aby to opakovaly ně-
jakou sankcí či častou kritikou, spíše 
chválíme, pokud se dítě snaží. Zatím 
jim stále můžeme ponechat přirozený 
kop bodlem, ale pokud někdo opakuje 
kop nártem, chválíme jej. Pro děti 
je přirozené kopání v pohybu, niko-
liv z místa. Nesnažme se učit kopání 
vnitřní stranou nohy – placírkou. Nej-
dříve učíme převzetí míče, až později, 
spíše v mladší přípravce (U7), když 
děti dokážou odhadovat místo dopadu 
míče na zem, zpracovávání míče při-
hraného vzduchem. Při převzetí míče, 
který letí po zemi, je vhodné ukazovat 
a žádat zastavení „placírkou“, nikoliv 
šlapáním na míč.

 PříklaDy hER a cvičEní: 
JJ Hřiště s více brankami (1 m) různě 
rozestavěnými po hřišti, děti se snaží 
dát góly do branek jakýmkoliv způ-
sobem, na který přijdou, nebo způso-
bem, jaký určí trenér. V další variantě 
mohou začít bránit trenéři či rodiče -  
omezenou aktivitou, kdy dětem spíše 
překáží, a tím je nutí ke kličkám. 
V další variantě je zhruba o polovinu 
míčů méně než hráčů a hrají všichni 
proti všem na všechny branky.
JJ Hra 1:1 na minihřištích může navazo-
vat na přihrávková cvičení.

JJ Hřiště s malými brankami, týmy 2:2. 
Trenér může pomáhat těm, kteří mají 
míč. Když má trenér míč, občas za-
staví hru (pokyn zmrzněte) a ptá se 
dětí, kam mu naběhnou, kam by jim 
mohl přihrát.

 ZÁbavnÁ SilovĚ-  
 -RychloStnĚ-  
 -obRatnoStní cvičEní  
 a PohybovÉ hRy 
Pohybové činnosti bez míče rozvíjejí 
koordinaci celého těla, což se ukazuje 
v různých typech pohybu, ve změnách 
směrů, přeskakování, podlézání, lezení 
a základních gymnastických dovednos-
tech, které připravují dětský organis-
mus. Vyváženě doplňuje a kompenzuje 
fotbalový typ zátěže. Děti se tak připra-
vují na pozdější specializovanější tré-

nink, předcházejí svalové nerovnováze 
a vytvářejí si široký rejstřík pohybo-
vých dovedností. Pohybové hry, ať již 
s míčem či bez něj, pomáhají orientaci 
v prostoru a vytvářejí vnímání hry.
Příklady her a cvičení:
JJ Ocasáci. Děti si vytahují rozlišováky 
či jiné „ocasy“, které mají zastrčené 
vzadu za trenýrkami. Mohou hrát jed-
notlivci či družstva.
JJ Honičky. Nikoliv vyřazovací = děti 
nesmí být vyřazeny z činnosti.
JJ Mrazík. Mrazíci = děti, které honí, 
jsou označeny (rozlišovák v ruce 

nebo ruka nahoře), koho chytí, 
„zmrznul“. Na místě s roztaženýma 
nohama volá o rozmrazení ostatní. 
Rozmrazí ho podlezením mezi no-
hama. Mrazíky mohou být i trenéři 
či rodiče.
JJ Zrcadlová honička. Honící hráči 
mají v ruce metu či rozlišovák. Po-
kud chce hráč uniknout, udělá nějaké 
cvičení (sed, leh, výskok….), honič 
musí to samé zopakovat a teprve pak 
dát babu, pokud to stihne.
JJ Přetahování lanem. Týmy, jednot-
livci, různé varianty s běháním, pod-
lézáním lana atd. 
JJ Hry na zvířata. Na  úseku asi 10 až 
20 metrů děti předvádějí různé druhy 
pohybů zvířat, které předvádějí tre-
néři, či je vymýšlí samotné děti. Le-
zení, plazení, válení, skákání…

 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.

nejmenší fotbalisté musejí mít ze 
sportování hlavně radost.

Opravdové zápasy čekají 
hráče až ve vyšším věku.
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Před dvěma lety slavili postup do 
I. B třídy a vypadalo to, že dosáhli 
vrcholu. Jenže stroj na vítězství 
jménem SOKOL KOLOVrATy 
se nezastavil a nevypadá to, že by 
někdo byl schopen ho zabrzdit. 
Zakončí Kolovratští letošní sezonu 
dalším postupem, tentokrát už do 
přeboru?

Historie klubu z jihovýchodu Prahy 
se začala psát v roce 1926 a jako 
u mnoha klubů to nebylo nikde jinde 
než v restauračním zařízení. Tehdy 
tamní nadšenci založili klub, jemuž 
dali název Čechoslovan. Přelom dva-
cátých a třicátých let se nesl ve zna-
mení opuštění starých a otevírání no-
vých hřišť, dokud se klub definitivně 
nepřemístil do areálu, kde sídlí do-
dnes, tedy k ulici Do hlinek.

 Sto třicEt DĚtí 
Sokol Kolovraty se během let nedočkal 
žádného zásadního zemětřesení. Klub 
byl stabilizovaný a sázel na „míst-
ňáky“, což ale znamenalo, že velké 
sportovní úspěchy nepřicházely. Blýs-
kat na lepší časy se začalo až okolo 
roku 2005, kdy do klubu vstoupilo pár 
nadšenců a s jejich příchodem a zku-
šenostmi z jiných oddílů se začalo po-
malu blížit období, které bude v kroni-
kách klubu zapsáno jako nejúspěšnější.

Do té doby se totiž Kolovraty pohybo-
valy na spodní hraně I. B třídy. „Dlou-
hodobě tu fungovala dvě mužstva mužů 
a dvě mládeže, nebyl tu žádný posun 
vpřed. Jedna generace vykopala postup 
a po pár letech spadla, aby za deset let 
jiná generace znovu postoupila. Kádr 
se minimálně doplňoval, většina kluků 
i trenérů byla místní. To už dneska ne-
platí,“ vypráví předseda Pavel Hrubý.
Právě s jeho nástupem do funkce šéfa 
v roce 2008 a s pomocí všech členů 
vedení se věci daly do pohybu. Začal 
prosazovat do té doby opomíjený, ale 
dnes uznávaný a logický trend – práci 
s nejmenšími. „První, na co jsme začali 
klást důraz, byla mládež. Ale ještě před 
rozsáhlými nábory jsme museli něco 
udělat s místním prostředím, abychom 
sem děti vůbec dostali. Oprava šaten 
a hřiště, nová umělka…“ vypočítává.
Zútulnění areálu by samozřejmě nešlo 
bez finanční injekce. O tu se postarali 
sponzoři, ale hlavně Magistrát hl. m. 
Prahy a Městská část Kolovraty for-
mou grantu. „Spolupráce s nimi funguje 
skvěle. Hlavní hřiště je naše, ale umělou 
trávu i multifunkční hřiště máme v dlou-
hodobém pronájmu, kooperace s obcí je 
na skvělé úrovni,“ pochvaluje si Hrubý.
A jak se Kolovratům podařilo nalákat 
do klubu caparty? „Měli jsme plakáty, 
obcházeli jsme školy a hodně to souvisí 
s výstavbou, která v okolí stále probíhá. 

Ale jenom místní děti tu nejsou. V mi-
nulosti se lpělo na tom, aby tu hráli vý-
hradně hráči z Kolovrat, ale to už dnes 
zkrátka nejde. Máme tu kluky z Uhří-
něvsi, Sibřiny nebo z Říčan,“ vysvětluje 
předsedova manželka Iveta Hrubá (ta 
má na starosti propagaci klubu) s tím, 
že dnes už jsou zaplněny všechny týmy 
a Kolovraty se tak mohou chlubit sto 

třiceti dětmi. „Dělat fotbal bez mládeže 
by mě ani nebavilo,“ dodává její muž, 
který zároveň mladší výběry koučuje.

 SPoluPRÁcE S MĚcholuPy 
Ovšem pouhá skutečnost, že Sokol - 
mimochodem tento název používají 
Kolovratští pouze z úcty k tradici, 
žádnou spojitost s opravdovým Soko-
lem už nemají - disponuje početnými 
šiky mladíků, by na strmý vzestup „A“ 
mužstva nestačila. K tomu bylo potřeba 
víc, konkrétně spolupráce s Horními 
Měcholupy. „V roce 2011 jsme oslovili 

Jindru Všetečku z Měcholup a dohodli 
jsme se na jeho působení u nás. Oni 
tehdy rušili svoje béčko a hodně kluků 
přišlo za ním, čímž se mužstvo hodně 
zkvalitnilo,“ prozrazuje šéf Hrubý, 
který s Měcholupy na úrovni výměny 
hráčů spolupracuje dodnes.
Nový a kvalitní vítr z nedaleké čtvrti 
přinesl osvěžení, které zanedlouho ná-

sledovaly sportovní úspěchy v podobě 
postupů. „Kluci jednoznačně vyhráli 
druhou třídu, tým se pravidelně dopl-
ňoval a záhy vyhrál jasně i B třídu,“ 
chlubí se muž, který se nebojí ani vyš-
ších pater. „Přebor se tu hrát může. Co 
se areálu týče, ten připraven je. Ale my 
chceme být do pátého místa. Kluci roz-
hodně nemají za cíl postup, musíme být 
při zemi,“ usmívá se předseda, který 
do Kolovrat kromě manželky „naver-
boval“ i své syny.
Co se financování týče, v Sokolu to 
funguje podobně jako ve většině praž-

 Sokol kolovRaty 

rok založení: 1926  Vývoj názvu klubu: Čechoslovan Kolovraty, TJ So-
kol Kolovraty, Sokol Kolovraty  Úspěchy: účast v I. A třídě 2013/14 
 Současnost: I. A třída, skupina A  Počet týmů: dva týmy mužů („A“ – 

I. A třída, skupina A, „B“ – II. třída, skupina C), starší dorost, mladší dorost, 
starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka, minipřípravka, 
stará garda

klub

Sokol kolovRaty Slavil bĚhEM Dvou lEt Dva PoStuPy 
a nEbÁl by SE ani PřEboRu

kDo ZaStaví RoZtočEnÁ kola?

tEXt: šTĚPán šiMůnEk Foto: OndŘEj PROcHázka
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ských klubů, tedy tak, že do klubu 
pumpují peníze lidé z jeho vedení. 
A samozřejmě jsou i v Kolovratech 
odkázáni na granty. Ale je tu i jedno 
specifikum. „Máme v areálu už asi 
osmým rokem vysílač T-Mobilu, takže 
od nich dostáváme na základě nájemní 
smlouvy také nemalou částku,“ vysvět-
luje Hrubý.

žÁci PoD vEDEníM 
viktoRa
Za tři roky budou v Kolovratech slavit 
90 let od založení. A budou mít co dě-
lat, aby navázali na veselici, která pro-
vázela oslavy pětaosmdesátého výročí. 
„Před dvěma lety jsme při té příležitosti 
sehráli exhibiční zápas s týmem hvězd. 
Přijeli třeba Tonda Panenka nebo Ti-
bor Mičinec, pískal Ivan Grégr, bylo to 
pěkné,“ vzpomíná Iveta Hrubá. Ze zná-

mých tváří ještě nejde opomenout Ivo 
Viktora, který pomáhá s trénováním 
nejmladších gólmanů. „Jednou týdně 
nám trénuje žáčky. Je tady asi tři čtvrtě 
roku a funguje to bez problémů,“ po-
chvaluje si Hrubý.
V Kolovratech hodně dbají na profe-
sionalitu, například trenéři musejí mít 
potřebné licence. „Ze začátku je nevy-
žaduji, ale postupem času vždycky chci, 
aby je měli. Nechci, aby týmy byly tré-
nované jenom z hráčské zkušenosti,“ 
tvrdí. „A oni jsou nakonec rádi, že je 
mají, takže jsou spokojené obě strany,“ 
usmívá se muž, který prosazuje i sou-
držnost mezi jednotlivými týmy. „Ne-
chceme, aby mančafty fungovaly jako 
samostatné jednotky. Pak jsou i snazší 
přechody mezi věkovými kategoriemi. 
Ať je klukovi osm nebo osmnáct, měl by 
mít stejné podmínky,“ vzkazuje.

Areál Sokolu Kolovraty působí 
moderně a elegantně, ovšem dalo 
to spoustu práce. Ještě před pár 
lety se hráči převlékali v chátrající 
budově ze sedmdesátých let, chyběly 
tréninkové plochy, občerstvení pro 
diváky bylo nevyhovující. Dnes je 
i díky grantům Magistrátu hl. m. 
Prahy všechno jinak a pozemek 
působí jako ze škatulky.

Hřiště Kolovrat a jeho bezprostřední 
okolí se postupem let zvelebovalo, na 
začátku 70. let tu vyrostly nové ka-
biny a sociální zařízení. Budovy pře-
čkaly až do začátku nového tisíciletí, 
kdy se postupně renovovaly. Zásadní 
byl v tomto ohledu rok 2008, kdy se 
za přispění magistrátu, městské části 
a řady sponzorů nově zrekonstruovaly 
kabiny a vybudovala se plocha s umě-
lou trávou a malé multifunkční hřiště.
Všechny kroky ovšem pochopi-
telně nemohly být vykonány najed-

nou. „Začali jsme automatickým zá-
vlahovým systémem a rekonstrukcí 
hlavní budovy, která šla na dvě 
etapy. Pak přišlo oplocení hřiště 
a sítě za brankami, protože jsme 
byli pořád na hřišti nebo na par-
kovišti,“ směje se Pavel Hrubý. 
„Umělá tráva se stavěla čtyři roky, 
takže to byl běh na dlouhou trať. Po-
dobně jako multifunkční hřiště, které 
jsme slavnostně otevřeli až v roce 
2011. Tenhle plac s umělou písko-
vou trávou využíváme k tréninkům, 
hraje se tam i volejbal a nohejbal,“  
vypočítává předseda.
Důležitým aspektem v úpravách are-
álu bylo i vybudování umělého osvět-
lení, díky němuž můžou hráči tréno-
vat i v měsících, kdy se brzy stmívá. 
„Ta světla nejsou oficiální, ale na tré-
ninky stačí. Ale není to ideální, příští 
rok bychom na tom chtěli zapraco-
vat,“ přemítá s tím, že nejmenší ca-
parti venku v zimě nepobíhají a vy-

užívají pronajatou tělocvičnu tamní 
základní školy.
Předseda Hrubý si pochvaluje i ná-
vštěvnost na zápasech, která se 
prý pozvolna zvyšuje. „Chodí ko-
lem stovky lidí, někdy sto třicet. 
Ale kotel skalních, který by tu před-
váděl nějaké choreo, opravdu ne-
máme,“ usmívá se. „Snažíme se 
lidi různě nalákat, děláme maškarní 
plesy a bály, které jsou hodně ob-
líbené, organizujeme mládežnická  
soustředění…“

Podstatné pro diváky je i nové občer-
stvení, které v areálu dlouho chybělo. 
„Otevřeli jsme ho až teď, vlastně his-
toricky poprvé, dříve to bylo jenom 
provizorní. Povedlo se to díky spon-
zorům, bez kterých by to nešlo. Přece 
jen je potřeba, aby si lidi mohli dát 
čaj nebo třeba párek, eventuálně se 
někam schovat, když prší,“ myslí si 
Iveta Hrubá. „Ještě je potřeba naho-
dit fasádu a dodělat dlažbu na přístu-
povou cestu. Pak už to tu snad bude 
kompletní,“ dodává její muž.

 StaDion Sokol kolovRaty 
název: fotbalový areál Sokol Kolovraty – Do hlinek  Adresa: Do hlinek 
427, 103 00  Praha 10 – Kolovraty  Dopravní spojení: 5 minut pěšky 
od autobusové zastávky Tehovičky (linky 265 a 267) nebo ze zastávky 
Do Lipan (linka 265) a 10 minut od vlakové zastávky Praha – Kolovraty 
 Počet hřišť v areálu: edno travnaté hřiště, jedno s umělou trávou, jedno 

multifunkční hřiště

 konEčnĚ občERStvEní 

Areál v Kolovratech jenom kvete!

nová kantýna – zde se musejí 
zapíjet úspěchy…
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Střechy nebo podlahy opravuje 
a vyrábí kvalitně, navíc k tomu 
přidává nadstavbu v podobě fa-
miliárního a lidského přístupu. 
Možná i proto nemá PETr nOVÁK 
z klubu AFK Slivenec o klientelu 
nouzi a lidé se k němu rádi vracejí. 
Tesař, truhlář a pokrývač v jedné 
osobě má zároveň jistotu v tom, že 
se může spolehnout na svou „slive-
neckou mafii“.

Petr si řemeslo osahal na učňáku a pra-
covat začal před osmi lety, když si do-
plnil maturitu. „Mám učňák v Braníku 
a pak jsem si ještě dodělal nábytkářsko-
-technickou střední školu ve Strašni-
cích, abych se vyhnul vojně. Byl jsem 
vlastně poslední ročník, kterého se po-
vinná služba týkala,“ vzpomíná sym-
paťák ze Slivence. „Rok jsem čekal, 
jestli mě odvedou nebo ne, tak jsem 
radši šel ještě studovat, abych měl jis-
totu, že na vojnu nepůjdu.“

 PRÁcE DĚlÁ PRÁci 
Zelenému mundúru se vyhnul, práci 
už pochopitelně ne. „Po maturitě 
jsem nastoupil do háku. První rok 
jsem byl v jedné firmě, druhý v jiné 
a třetí rok jsme začali dělat sami na 
sebe,“ popisuje muž, který pracuje na 
živnostenský list pod hlavičkou firmy 
Novák - střechy, kde je jedním z jeho 
kolegů dlouholetý souputník Marek 
Čureja. „Chodil jsem s ním na zá-
kladku, na učňák a zároveň jsme spo-
luhráči ve Slivenci. S druhým kolegou 
Mílou se znám taky ze základky a i on 
kopal za Slivenec, i když už odešel. 
A pak tam máme ještě Markova brá-
chu,“ vypočítává Petr.
Ovšem na šichty se zmíněnou trojicí 
vyrážejí i další Petrovi spoluhráči. 
„Na brigády nám chodí kluci z týmu 
pomáhat pořád. Většinou jsou to stu-
denti, kteří to mají ke škole. Obecně 
nám pomáhají známí nebo sousedi, 
všichni ze Slivence,“ vysvětluje muž, 

který nemá vlastní kancelář a adminis-
trativu tak obstarává z domova. „Mám 
účetní, ale ostatní věci jako třeba na-
bídky a fotky si děláme sami. Ale není 
to nic velkého.“
Na billboardy propagující jeho firmu 
v Praze určitě nenarazíte, stejně tak 
by vám asi dlouho trvalo, než byste na 
internetu našli jeho webové stránky. 
Petr s kolegy totiž sázejí na to, že spo-
kojení klienti si ho doporučují navzá-
jem. A vychází to! „Když někomu něco 
doděláme, tak buď chce rovnou něco 
dalšího, nebo nás doporučí sousedovi. 
Práce dělá práci, to je prostě nejlepší, 
což jsme si ověřili,“ pokyvuje.
Petrovi se zkrátka osvědčil familiární 
přístup, významné firmy byste proto 
mezi jeho klienty nenašli. „Mnohem 
radši děláme pro obyčejné lidi, velké 
firmy nás nebaví,“ vzkazuje s tím, 
že zpětná vazba od klientů funguje. 
„Není to tak, že by volali a říkali: 
Hele, teď jsem si vzpomněl, že ta stře-
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cha je fakt super. Ale spokojení snad 
jsou,“ chechtá se.
V případě Petra a jeho kolegů fun-
guje jakýsi začarovaný kruh. Nejenže 
spoluhráči ze Slivence jsou mu občas 
za kolegy, ale často se stávají i jeho 
klienty. „Pro kluky z kabiny jsme dě-
lali už mockrát. A teď nás možná čeká 
kšeft pro bývalého trenéra,“ prozrazuje 
s tím, že profesně spolupracuje - pro 
změnu - se spoluhráči. „Dohazujeme 
si kšefty. Když nějaký klient shání okna, 
doporučím mu spoluhráče, který dělá 
levná okna. Jinému zase kluka, co dělá 
třeba sádrokartony. A oni mi zase do-
hodí střechu. Jsme taková slivenecká 
mafie, propletenec, což je úplně super,“ 
usmívá se. „Všichni se známe tak od 
pěti let, jsme prostě velká rodina.“

 Za FotbalEM Do  
 RakouSka 
Jednou z nejzajímavějších lokací, na 
které kdy pracoval, byl zámek Ra-
dim. „Tam jsme dělali komplet celou 
obrovskou střechu, což bylo krásný,“ 
zasní se muž, jehož firma má vý-
hodu, že dělá kvalitně, ale levně. 
„Spousta firem některé zakázky od-
mítne, nebo si řeknou přehnané pe-
níze. Potřebují lešení a podobné věci. 
My to zvládneme i bez lešení. Prostě 
přijdeme a nějak si poradíme. Tedy 
alespoň doposud to vždycky nějak  
šlo.“
Petrova profese jde s fotbalem sklou-
bit bezproblémově, stíhá dva tré-
ninky týdně a samozřejmě i zápasy. 
„Práci si můžu přizpůsobit, takže 

není problém. Navíc nás tam chodí 
tak dvanáct, takže na zápasy tam pro-
stě být musím,“ směje se s tím, že 
ani případné riziko zranění jeho tre-
nérům nevadí. „Zatím se mi nic ne-
stalo. A rozhodně to není tak, že bych 
přišel za koučem a řekl: Bolí mě prs-
tíček, nemůžu hrát. Eventuální zra-
nění musím kdyžtak zakrýt,“ dodává 
s úsměvem útočník, který si loni 
osahal i „exotické“ angažmá v Ra-
kousku. Do klubu Union Polling se 
dostal tradičně, tedy přes kamaráda 
ze Slivence.
„Byl to tým z té jejich nejnižší třídy, 
zweite Klasse. Ale strávil jsem tam 
jedinou sezonu, takže jsem k tomu 
spíš jen přičichnul,“ tvrdí s tím, že 
velký rozdíl v chodu Slivence a ra-

kouského klubu nepoznal. „Bylo 
to hodně podobné, pohodoví kluci, 
všechno bez problémů. I když herně 
to bylo jiné. Snad všechny týmy tam 
hrají na libera. Já jako útočník jsem 
na sobě pokaždé měl jednoho hráče, 
který se mnou chodil pomalu i na 
záchod,“ směje se muž, který v Ra-
kousku nebydlel, ale pouze dojížděl 
na zápasy.
Po roce se však Petr vrátil do Slivence. 
„Do Rakouska mě pustili vlastně je-
nom na základě dohody, že když už 
bych někam odcházel, tak jenom ven. 
Vypadalo to, že nebudeme mít starosti 
se záchranou, tak jsem to vzal. Ale do-
hoda zněla jen na rok, takže jsem zase 
zpátky,“ vysvětluje „slivenecký ma-
fián“ Petr Novák.

 řEMESlník, kaM SE PoDívÁš 

Vypadá to, že když chcete najít řemeslníka a obrátíte se na kohokoliv ze sli-
venecké kabiny, bude to sázka na jistotu. V tamní „mafii“ jich je totiž dost. 
„Máme tam třeba zedníka Lukáše Heráňe, pak dvojici Lako Mako, tedy 
Martin Ryzák a Fanda Palaš, kteří dělají malíře a lakýrníky,“ pokračuje 
Petr. „Fandův brácha Pavel vozí zeleninu a ovoce, respektive vozí všechno, 
co jde,“ usmívá se. „Tomáš Tomšů je truhlář a Pavel Starec dělá okna, 
taková ta moderní, evropská,“ uzavírá s úsměvem.
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 JIŘÍ 
 ŠTAJNER 

Extraliga
  Zlín vs. Třinec: nájezdová loterie 

  Slavia vs. Plzeň: veteráni se 

nevzdávají    Jediná jistota: fi nále 

bude česko – moravské

„Gólu s Plzní si cením víc než proti 

Chelsea, protože byl nakonec

vítězný. A o radost z něj jsem

se mohl hned podělit s kotlem 

sparťanských fanoušků, “

přiznává nejlepší ligový střelec.
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  rekordní miliony  
  rekordní miliony    Začíná splácet  

 MATĚJ 
 VYDRA 

Extraliga
  Finálová válka: Zlín vs. Plzeň

  Klubové ikony čekají na 

premiérový titul    Strakův druhý 

pokus, Čajánkův čtvrtý!

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

derby na Letné prohrát!

Škoda velké šance Rudy

Skácela, “ říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

s pražskou Spartou.

ČTVRTEK 

NHL: Dvořák si užívá 

                                               

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

                                               

„I přes dva hloupé góly jsme nemuseli 

říká nespokojeně 

slávistický středopolař po porážce

Střílí
z první!

  rekordní miliony  
  rekordní miliony      Začíná splácet 

StřílíStřílí
z první!z první!

Javier 
Pastore
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  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

Tak kampak se dneska vydáme?

Petrovi novákovi s tesařinou 
pomáhají i spoluhráči ze Slivence.



Foto MĚSícE

hattRick akRobata
Kanonýr Jan Fíček se sice v tomto momentu ocitá v poněkud nefotbalové pozici, avšak králem celého zápasu byl 
právě on. Zrovna totiž završil hattrick a výrazně tak pomohl první výhře Meteoru v České fotbalové lize.

FocEno: 8. záŘí 2013 BĚHEM UTkání čfl MEzi METEOREM PRaHa a ROUdnicí nad laBEM (4:2)
autoR: OndŘEj HanUš
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