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Vážení příznivci fotbalu v Praze,

v minulém vydání Speciálu (kompletní archiv najdete na webu www.fotbalpraha.cz) jste měli mož-
nost nahlédnout do zákulisí Dětského fotbalového poháru 2014. Nejúspěšnější caparty z I. a II. tříd 
základních škol měly pak možnost vidět i tisícovky diváků v přestávkovém programu během derby 
pražských „S“ na Letné.

Nyní dáváme prostor dalšímu ze sympatických projektů PFS – Neberte nám naši hru. Tuto kampaň 
na vzdělávání a umravňování rodičů odstartoval před rokem klip Jakuba Koháka a letos má celá 
akce pokračování. Podařilo se pro ni angažovat partony ze všech pražských prvoligových klubů, 
což jasně vypovídá o tom, že jde vedení svazu správným směrem a i lidé z velkého fotbalu jsou 
snaze vymýtit vulgarity ze zápasů nejmenších fotbalistů jednoznačně nakloněni.

Neberte ani vy dětem jejich hru!

Lukáš Vrkoč
editor
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Nikdy nedával desítky gólů, přesto 
si ho z dob, kdy hrál ligu, nejspíš 
budete pamatovat. Důrazný a upo-
vídaný útočník TOMÁŠ PEŠÍR, 
který má za sebou vskutku pestrou 
kariéru: v ligové premiéře vyhrál 
o tři góly nad Spartou, zblízka 
poznal trenéry Karla Jarolíma či 
Michala Bílka, působil v pěti ze-
mích. V zimě se domluvil s Přední 
Kopaninou a stal se výraznou posta-
vou Pražská teplárenská přeboru.

JJ Bylo pro vás těžké rozloučit se 
s profesionální kariérou ve 32 letech?
Myslel jsem, že to bude těžší. V pro-
sinci 2012 jsem se rozmýšlel, jestli 
ještě hrát, nebo ne. Zůstal jsem v Pol-
sku, ale po pár trénincích zimní pří-
pravy jsem si řekl, že to v červnu za-
balím. Rozhodl jsem se ze dne na den. 
Nikdo mi nevěřil, ale dodržel jsem to.
JJ Takže vám v únoru bliklo v hlavě 

a byl z toho konec? Zase tak starý 
pro vrcholový fotbal nejste.
Měl jsem jedinou možnost: zůstat 
v Polsku, kde mi nabízeli smlouvu na 
další rok. Jenže jsme čekali druhé dítě, 
do toho jsem si natrhl vazy, i tohle při-
spělo k rozhodnutí skončit. A nelituju. 
Možná mi trochu opadla po těch letech 
motivace.
JJ Možnost hrát ještě v Česku jste 

nezvažoval?
Na sto procent jsem měl jasno, že 
v Česku už hrát nebudu. Nechci, aby 
to vyznělo namistrovaně, ale hrát tady 
druhou ligu nebo spodek první, kdyby 
mě někdo chtěl? To se nevyplatí. Mu-
sel bych tomu hodně obětovat, ale ve 
všech směrech by mi to nedávalo to, co 
bych si představoval.
JJ Můžete to rozvést?

Kdybych koukal na peníze, zůstanu 
v Polsku. Tečka. Konec. Líbilo se mi 
tam se vším všudy, klub hraje o postup 
do první polské ligy. Na zápasy tam 
chodí kolem devíti tisíc lidí, fanoušci 
jsou skvělí, i o druhou ligu je tam velký 
zájem médií, větší než u nás o ligu. 
Vrátit se z takového prostředí do druhé 
české ligy, kde nic z toho, co jsem řekl, 
neplatí, to bych asi neměl motivaci. Na 
Čechy už to nebylo. I proto, že mě ne-

lákalo být pod tlakem, o víkendu pro-
hrát a v pondělí aby se člověk pomalu 
bál přijít na trénink, jak tam budou šé-
fové nafouklí. Tak jsem skončil.
JJ Jak jste spokojený s vaší kariérou?

Když se na to podívám zpětně, nedo-
kázal jsem toho úplně málo, mohl jsem 
být sice výš, ale taky o hodně níž. Dvě 
věci bych udělal jinak, kdybych mohl. 
Neodešel bych tak brzy z Turecka, 
protože jsem nemusel. To samé platí 
i o Slavii.
JJ Patřil jste do kádru reprezentací 

až do 21 let. Co jste si tenkrát před-
stavoval, že vás ve fotbale čeká? My-
slel jste na áčko národního týmu? 
Přiznávám, že jsem si neříkal, že vý-
běr do 21 let bude pro mě strop, ale 
spíš to, že by moje další meta měla 

být reprezentace, když jsem mezi nej-
lepšími do 21 let. Jenže střízlivýma 
očima jsem věděl, že to bude velmi 
těžké, v podstatě nemožné. V té době 
byli na vrcholu hráči jako Baroš, Šmi-
cer, Koller, Nedvěd, Poborský. Dneska 
mají kluci do nároďáku blíž. V mojí éře 
hráli za jedenadvacítku Čech, Polák, 
Hübschman, Rosický, Lafata. Jasně, ti 
všichni to dotáhli dál, ale taky tam byli 
kluci, kteří si ani nečuchli k lize.

JJ Není vám přece jen líto, že jste to 
nedotáhl tak daleko, jako vaši bývalí 
spoluhráči?
Někdo se na to dívá tak, že jsem skon-
čil ve druhé polské lize... Já tam byl 
ale maximálně spokojený, měl jsem 
nabídku jít do první, ale odmítl jsem 
ji. Zkusil jsem si tureckou ligu, zahrál 
jsem si proti Ribérymu, Anelkovi, v ná-
roďáku proti Casillasovi, Kaká. Mys-
lím, že jsem si tu svou kariéru docela 
užil. Teď je potřeba nastartovat nový 
život.
JJ Když zmiňujete tahle jména: máte 

s nimi nějaký zážitek?
Ribéry tenkrát v Galatasaray ještě ne-
byl tak známý, ale člověk si ho zapa-
matuje lehce. (usmívá se) Anelka byl 
už v té době modla, s tím mám pěkný 

zážitek. Hrál za Fenerbahce a my jsme 
tam prohráli 0:7. Takový výprask jsem 
jindy v životě nedostal. Po zápase, za 
který jsem dostal slušné startovné, jsem 
si ještě vyměnil dres s reprezentačním 
stoperem Turecka Servetem Cetinem. 
Takže mám tři zážitky, ale tu sedmičku 
si pamatuju nejvíc. (směje se)
JJ Teď hrajete pražský přebor za 

Přední Kopaninu. Jak jste se tam vy, 
kluk z Horních Měcholup, dostal?

Přes mého švagra Standu Trojana, který 
na Kopanině působí už spoustu let. Na 
podzim jsem hrál divizi za Čížovou, 
nic dalšího jsem nehledal. Chodím hrát 
různé fotbálky, kde jsem dostával pravi-
delně nabídky od třetí ligy níž. Ale třetí 
liga a divize, to už pro mě bylo časově 
náročné. Pak tady byla možnost Kopa-
niny, nebýt Standy, tak tady asi nejsem. 
Jsem měcholupský patriot, vyrostl jsem 
v Měcholupech, hrál jsem tam, teď jez-
dím přes celou Prahu na Kopaninu.
JJ Cítíte, že jste jako známá tvář 

v přeboru víc sledovaný?
Jednou je to v pohodě, pak člověk narazí 
na protihráče, kteří hecují, dávají člo-
věku najevo, že je dole, když hraje pře-
bor. Já ale nejsem dole, hraju fotbal pro 
zábavu. Někdo má asi komplex, že si tu 
ligu nikdy nezakopal, a rád se sveze po 
někom, kdo teď hraje na stejné úrovni.
JJ Jak na to reagujete?

Víceméně to beru v klidu, jako mladý 
jsem taky býval drzý. Teď se mi to 
vrací.
JJ Mluvil jste o zájmu Poláků a médií 

o fotbal. Nebyl jste překvapený me-
dializací přeboru?
Ano, velmi mile. Kopanina má stránky 
jako ligový klub, je tady speciální web, 
který se přeboru hodně věnuje, po vý-
hře jsem dával rozhovor klubové tele-
vizi. Tím jsem byl trochu zaskočený.
JJ Váš první rozhovor pro interneto-

vou televizi FCPK jste proložil vtíp-
kem, kdy jste předstíral, že vám volá 
reprezentační trenér Pavel Vrba. To 
bylo připravené, nebo momentální 
nápad?
To mi fakt volal trenér Vrba, přece 
kvůli tomu nebudu rušit rozhovor do 
televize... (usmívá se) Bylo to spon-
tánní, vítězství, dobrá nálada, tak jsem 
tam hodil fórek. Kluci mi v kabině hlá-
sili, že to bylo poprvé v historii, kdy 
někdo házel takové vtípky na kameru, 
že to mám za pokutu.
JJ Co jsem o vás slyšel, tak ten vtip 

byl docela symbolický. Vy prý tele-
fon od ucha moc neodkládáte. Je to 
pravda?
Volám hodně. Jsem kamarádský typ, 
dělal jsem v hráčské asociaci, řešil 
jsem a stále řeším dost arbitráží, takže 
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mi třeba volají hráči s prosbou o radu. 
Ve fotbale se rychle rozkřikne, jestli 
je někdo podrazák nebo ne. Myslím, 
že podrazák nejsem, proto mi ti kluci 
volají. A je jich dost. Pořád si mě spo-
jují s hráčskou asociací nebo mě někdo 
doporučí.
JJ Proč jste vlastně v asociaci skončil?

Ta práce mě hodně bavila, ale nechtěl 
jsem dál spojovat své jméno s Marké-
tou Haindlovou. V názorech, jak se má 
taková asociace řídit, jsme se rozchá-
zeli víceméně ve sto procentech.
JJ Pojďme ještě zpátky k vašim hráč-

ským časům. Jaký byl váš největší 
fotbalový zážitek? Prošel jste toho 
dost.
Že jsem měl tu čest zahrát si s Jirkou 
Němcem, což je pro mě jasně nejlepší 
fotbalista, kterého jsem kdy potkal. 
Bylo to sice v závěru jeho kariéry v Bl-
šanech, ale to je jedno. Pro mě byl top 
hráč pořád. Zahrál jsem si taky na mis-
trovství světa dvacetiletých, poháry za 
Slavii. Byl jsem v Turecku, to nejde ani 
popsat, to se musí zažít. Každý zápas, 
bez ohledu na soupeře, to bylo peklo.
JJ Když jste zmínil Jiřího Němce: 

jaký je v kabině? Navenek působí 
spíš jako nemluvný morous.
Já si to myslel taky, když jsem ho vi-
děl v televizi, ale ve fotbalové kabině 
ho bylo plno.
JJ Povídejte…

Co historka, to perla. Byla s ním 
strašná sranda, umí perfektně vyprávět. 
Pro nás byl modla, bylo neuvěřitelné, 
že s námi taková osobnost je v Blša-

nech. Spousta lidí z fotbalu vypráví, jak 
nemá ráda novináře, ale pak stejně dá-
vají rozhovory, vyhledávají publicitu. 
U Jirky to bylo jasné, on to fakt ne-
potřeboval, takže si dokážu představit, 
že byl na novináře nepříjemný a moc 
s nimi nemluvil, měl je na salámu. Ale 
při tréninku nebo zápase byl profík 
jako prase.
JJ Pamatujete si nějakou vtipnou his-

torku?
Vyprávěl nám, že když mu v Schalke 
přivezli katalog nových věcí od adi-
dasu, ať si vybere, otevřel to a řekl: 
„Přivez mi to všechno!“ To mě po-
bavilo, myslím, že tam měl takovou 

pozici, že mu fakt přivezli všechno 
z toho katalogu.
JJ Kdo další z hráčů, které jste bě-

hem kariéry potkal, na vás zapůso-
bil? Třeba tak, že jste dodnes kama-
rádi?
Jednoznačně brankář Michal Václa-
vík. Znám ho od 18 let, v kontaktu 
jsme doteď. Ve Slavii mě právě on 
vzal mezi staré, chodili jsme na tahy, 
někdy toho bylo až moc. (usmívá se) 
Už nechytá, ale je to můj největší fot-
balový kamarád.
JJ Potkal jste se i se zajímavými tre-

nérskými jmény. Ve Slavii vás vedl 
Karel Jarolím, v Blšanech a Ružom-
beroku zase Michal Bílek. Jací jsou?
Vždycky jsem bral jako velkou křivdu 
to, jak se k Michalovi Bílkovi lidi cho-
vali, když byl u reprezentace. Byl mi 
na svatbě, máme velmi dobrý vztah, 
podle mě je to výborný trenér. Je ale 
pravda, že nebyl silný v komunikaci 
s médii. Já na něj ale nedám dopustit. 
U reprezentace byl pod velkým tla-
kem. Počkám si, jak to bude teď pod 
panem Vrbou. Problém je, že nemáme 
hráče na takové úrovni jako dřív. Ve 
velkých klubech hrají jen Rosický 
s Čechem. Dřív to bylo jinak. Ale i tak 
trenér Bílek postoupil na Euro a došel 
do čtvrtfinále, tak co?
JJ S Bílkem je prý také velká sranda 

v kabině. Je to pravda?
V kabině působí úplně jinak než 
v médiích. Je to velký hláškař. Když 
jsme na tréninku stříleli a chytal tre-
nér brankářů, tak nás hecoval: „Platí 
to co vždycky. Kdo trefí trenéra do 
držky, má u mě tatranku.“ Když trenér 
brankářů střelu vyrazil, tak přes celé 
hřiště Bílek před dorážkou křičel: „Do 
držky! Do držky!“ Víte, co bylo zají-
mavé? Třeba v Ružomberoku, i když 
někteří kluci nehráli, všichni za ním 
šli. Nikdo o něm neřekl, že je debil. 
V kabině byl oblíbený.
JJ A co Jarolím?

To je trenér, který mě dokázal jed-
noznačně nejlépe připravit po všech 
stránkách. Jasně, on je pes, ale na-
chystá vás. Ať jde o jídlo, tréninky, 
celkovou životosprávu. Občas měl 
těžké nás uhlídat, ale naučil nás být 
profesionály. Fandím mu, ale klu-

kům, co pod ním hrají, nezávidím. 
Je to dril.
JJ Vás minimálně jednou neuhlídal. 

Po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mi-
strů s Anderlechtem jste měli kvůli 
nočnímu tahu problémy s Pavlem 
Fořtem. Co se tenkrát stalo?
Byl jsem mladý a blbý. Po tom zápase 
jsem svolal pivo, ale po cestě se kluci 
omlouvali, dorazil jsem jen já a Pavel 
Fořt. Seděli jsme, seděli a najednou 
jsme zjistili, že je ráno a za chvíli tré-
nink. Na mně nebylo nic poznat, ale 
Pavel Fořt byl rudý jako sparťanský 
dres. Toho trenér rovnou vyhodil do 
béčka. Na mě si vyšlápl taky, protože 
věděl, že jsme byli kamarádi. Měl 
jsem to za padesát tisíc.
JJ Přiznal jste se?

Nepřiznal, ale karty byly jasně roz-
dané. (směje se) Dostal jsem pod-
mínku. Jarolím má dar, že se na 
vás podívá a vy jste ihned schopný 
se přiznat, že jste někde byl. Když 
se mě zeptal, hned jsem si myslel, 
že to tutově ví. Dokonce mi říkal, 
že o mně měl i sny. Prý se jednou 
v půl druhé vzbudil potom, co se mu 
zdálo, že seděl v hospodě a já na něj 
z nějakého vedlejšího boxu vykuko-
val a mával. Pak už neusnul. (směje 
se) Měl jsem s ním dobrý vztah. 
I on je vtipný. Má svoji mluvu, po-
řád v množném čísle: Co jsme dě-
lali? Co jsme jedli? Co jsme slavili? 
Ale i on má dobré hlášky. Sám se 
tomu nezasměje, ale jsou výborné. 
Svou práci umí.
JJ Do velkého fotbalu jste se dostal 

v Blšanech, tam jste byl i kapitánem 
a  vždycky o nich hezky mluvíte. Je 
to váš srdcový klub?
Ač tam byly problémy s penězi a ne-
chodily výplaty, nestalo se mi, že bych 
šel znechucený na zápas. Byl to můj 
klub. V jednom mužstvu jsem nevy-
držel dlouho, v Blšanech čtyři roky. 
I díky tomu jsem si tam vypracoval 
nějakou pozici a byl jsem i kapitán, na 
což jsem hrdý, protože tam byli takoví 
hráči jako Müller, Vorel, Chvalovský 
nebo Luděk Zelenka. To, že jsem často 
měnil mančafty, byla chyba. V Polsku 
jsem byl tři roky a taky jsem si tam 
vybudoval silnou pozici.
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 ciZina MýMa očiMa 

sKotsKo
Nikdo se tam nestará, co děláte mimo hřiště, ale trénink každý odjezdí na sto procent. Sice se prohrál zápas, ale 
nikdo nedělal dusno, prostě se řeklo, že se vyhraje příště. Z porážek se nedělala tragédie.

turecko
To se musí zažít, je jedno, s kým hrajete, ale při fotbale to tam je vždycky peklo. Zpětně mě mrzí, že jsem tam 
nevydržel delší dobu, protože jsem nemusel odcházet. Tamní liga se dost podceňuje, ale má kvalitu.

KypR
Ideální pro rodinný život, bydleli jsme přímo u moře. Když člověk není v prvních šesti mančaftech, co hrají o titul, 
je to složité. Byl jsem v klubu, který neplatil a ještě nás trénoval Maďar, co neuměl anglicky. Sportovně jsem to 
netrefil, ale život tam byl skvělý. O peníze jsem se soudil 2,5 roku.

slovensKo
Slovenskou ligu řadím sportovně nejníže. I co se týče zájmu médií a fanoušků. V tomhle směru je níž než druhá 
skotská i polská liga.

polsKo
K Polsku jsem si vytvořil silný vztah, strávil jsem tam tři a půl roku, mám tam spoustu známých i mimo fotbal. 
Celkově to v Polsku bylo super, na druhou ligu chodilo pravidelně devět tisíc fanoušků.

 KDo je tomáŠ peŠíR 

Narodil se 30. května 1981. Bývalý ligový útočník, který má v české nejvyšší 
soutěži bilanci 139 startů a 11 gólů. Zajímavostí je, že když se v lize trefil, 
jeho tým nikdy neprohrál. „Já byl spíš nahrávač. Když jsem se ale dostal do 
šance, většinou jsem j proměnil. Nebyl jsem velký spalovač,“ říká Pešír. Začí-
nal v Horních Měcholupech, brzy přešel do Slavie, kde se ale na první pokus 
do A-týmu neprosadil. Hrál 2. ligu za Mladou Boleslav, pak ligu za Blšany, 
kde se stal i kapitánem. Byl v tureckém Kayserisporu, vrátil se do Slavie, 
opět přes Blšany a Most se dostal do druholigového skotského Livingstonu. 
Vrátil se do Mostu, odkud odešel do polské ligy, kterou hrál za Bialystok. Pů-
sobil také ve slovenském Ružomberoku, kyperské Neasalamině Famagusta 
a v Čáslavi. Profesionální kariéru ukončil ve druholigovém polském klubu 
Leczna. Poté hrál divizi za Čížovou, v zimě 2014 posílil Přední Kopaninu 
v pražském přeboru. Hrál futsal za Benago, teď působí v druholigových 
Litoměřicích. Kromě toho dělá prezidenta ragbyového klubu v Petrovicích.



JJ Pamatujete si ještě váš první li-
gový start?
S Blšany jsme doma porazili Spartu 
3:0. Branky: Devátý, Hogen, Sou-
rada. Červená karta: Flachbart ze 
Sparty. Ta k nám přijela nabitá a my 
ji sundali. Seděl jsem na lavičce, po 
každém gólu jsme udělali kotoul. 
Sfoukli jsme je pěkně, hrál jsem po-
sledních 20 minut. Když jsem vystří-
dal, první do mě na hřišti strčil Jirka 
Novotný. Já byl mladý a drzý, říkal 
jsem mu: „Co blázníš? Podívej se na 
tabuli, kolik to je.“

JJ Se Spartou máte spojený ještě je-
den zážitek, že?
Dal jsem jí gól na Letné, hráli jsme 
tam 1:1, Jarošík v závěru vyrovnal. 
Prošel jsem tenkrát přes Tomáše Hüb-
schmana a Jirku Novotného. Dal jsem 
to Blážovi doleva, i když jsem chtěl 
střílet doprava. Na Spartu jsme uměli, 
kdekoliv jsem byl. I ve Slavii jsem byl 
u výhry 4:1.
JJ Když zmiňujete Slavii, jak vzpo-

mínáte na zápas, kdy na vás její fa-
noušci zlověstně křičeli: Pešír ven! 
Velmi tvrdě jste tenkrát fauloval 
Radka Bejbla.
Na hřišti jsem byl v té době roz-
mazlený smrad. Věděl jsem, že 
jsem ho hrozně přejel, v tu dobu 
jsem cítil křivdu, že jsem ve Slavii 
nedostal šanci. Až postupem času 
jsem zjistil, že to byla blbost. Bral 
jsem to v uvozovkách jako pomstu. 
Na tom zápase byli rodiče, ti to 
asi nesli hůř a zápas nedokoukali. 
Hráčům, kteří říkají, že nevnímají, 
když na ně lidi pískají, nevěřím. 
Je to blbost. Příjemné to nebylo. 
Šel jsem do šatny a na tunelu bylo 
nalepených dvacet lidí, křičeli, že 
mě zabijí.
JJ Už vám Radek Bejbl odpustil?

Jo, už je to v pohodě. Potkal jsem 
ho na jednom zápase a lehce jsme 
se k tomu vrátili. Nekulhá, takže 
dobrý. (usmívá se) Už to bere s hu-
morem, ale tenkrát byl zaskočený. 

Jak se říká v Polsku: Frajer mě 
chtěl vydýmat, místo toho já vydý-
mal frajera.
JJ Takže jste časem uznal, že vám 

Slavia nekřivdila, když vás nechtěla 
do A-týmu?
Byla to mladická nerozvážnost, 
když jsem se pak do Slavie vrátil, 
byl jsem stokrát větší srdcař než 
dřív. Po konci v Turecku jsem měl 
nabídky z Teplic, Liberce a Slavie. 
Táhlo se to a já tenkrát letěl na testy 
do anglického Stoke. Nechtělo se mi 
tam, pořád jsem čekal na telefon ze 
Slavie. Do Stoke jsem jel nešťastný. 
Když se Slavia za dva dny ozvala, 
nebylo co řešit.
JJ Co říkáte Slavii dnes?

Hrůza. Jestli někdo dopustil, že je 
jeden z nejslavnějších českých klubů 
takhle dole, tak to sorry. Jsou tam 
hráči, kteří na to nemají, jenže to 
není jejich problém, ale problém 
vedení. Někdo je tam vzal. Slavia 
byla top tým, teď hraje o záchranu. 
To mě mrzí.
JJ Kromě fotbalu hrajete i dru-

hou futsalovou ligu za Litomě-
řice. Přitom nevypadáte jako fut-
salový typ.
K futsalu mě přitáhl taky švára, 
tenkrát do Benaga. Když se člověku 
daří, je schopný udělat sám víc než 
ve fotbale. Futsal mě baví hodně. 
Pořád mám rychlé první tři kroky, 
dám si tam tělo, hraju to víc fotba-

lově. Oni tam všichni míchají, já 
udělám krátkou kličku a řach! Re-
prezentant Frič mi říkal, že mě chtěl 
bránit jako futsalistu, ale já to hrál 
jako fotbalista, proto jsem dal gól.
JJ Kromě futsalu máte blízko 

i k ragby. Nedávno jste se stal pre-
zidentem Petrovic. Jak se to stalo?
Jsem z ragbyové rodiny, brácha za 
Petrovice hraje, já za ně hrával taky 
v dorostu. Mám k tomu klubu vztah. 
Chci pomoct, aby kluci měli lepší 
vybavení, pěkné hřiště, šatny, aby-
chom se časem dostali do extraligy. 
Máme pěkný areál, nějakou historii, 
jeden pán tam dělá super mládež, 
máme jeden z nejlepších ženských 
týmů v republice. Síla i ambice  
tam jsou.
JJ Jaký jste byl ragbista?

Motal jsem se kolem toho rok, takže 
jsem ragbyovou kariéru ani nestačil 
nastartovat. Ale ragby mi pomohlo 
do fotbalu. V Polsku byl stopírek, 
který uměl rozdat, ale i přijmout. 
Vždycky o mně vyprávěl: Viděl 
jsem hodně, ale jak tady Tomek 
rozbíjel polské obránce, to jsem 
ještě neviděl. (usmívá se) To mám  
právě z ragby.
JJ Co kromě ragby plánujete dál?

Zvažuji, že budu kandidovat ve vol-
bách na Praze 15, taky jednám s jed-
ním druholigovým klubem. Ve 
hře je pozice sportovního ředitele.  
To by mě hodně lákalo.

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

Sláva! Ragbyové 
Petrovice mají 
nového prezidenta!



Na úspěchy přímo na trávníku to 
moc nevypadalo, tak začal pískat. 
MICHAL ŠŤÁSTKA se coby roz-
hodčí na pražských hřištích obje-
vuje už dvanáct let a během kariéry 
se snaží držet respektu a úcty ke 
každému účastníkovi zápasu.

JJ Proč jste se dal na dráhu rozhod-
čího?
Jako mladší jsem hrál s takovou tou 
klasickou pivní partou futsal. Vydržel 
jsem jen do té doby, než mi došlo, že 
na to být účastníkem utkání jako hráč 
opravdu nemám kvality. Přemýšlel 
jsem proto, jak u fotbalu zůstat, ale 
zároveň nekazit spolu i protihráčům 
požitek ze hry, a napadlo mě chopit se 
píšťalky. To mě chytlo a už jsem u toho 
zůstal.
JJ Co říkají vaši blízcí na to, že jste 

člověkem, jemuž lidé občas sprostě 
nadávají?
V mém svatém zápalu mě podporují, 
občas se optají, jak se fotbalově daří, 
a po postupu do vyšší soutěže se mi 
snaží zničit játra. A ještě k tématu vul-
garit na fotbale. Tyto mě vnitřně velmi 
mrzí a trápí, jelikož jsou přímým anta-
gonistou nejdůležitějších sportovních 
projevů – respektu a úcty.
JJ Vzpomenete si na zápas, který se 

vám povedl od první do poslední mi-
nuty? Kolik jich bylo?
Utkání bez jediné chybičky od první 
do poslední minuty je nekonečno, ke 
kterému se pouze snažíme co možná 
nejtěsněji přiblížit, ale nikdy ho nedo-
sáhneme. Mám samozřejmě v paměti 
několik utkání, která se vydařila, ať již 
dle reakcí hráčů, kolegů, či delegátů. 
Chcete-li konkrétně, pak z podzim-
ních jmenuji Praga – Ďáblice a Ne-
bušice – Kunratice. Důležité je, aby 

i když se nedaří, byl na hřišti respekt 
jak mezi námi a hráči, tak mezi hráči 
vzájemně, potažmo funkcionáři… Nej-
raději však vzpomínám na utkání, po 
kterých i hráči a funkcionáři poraže-
ného týmu po utkání přijdou, potřesou 
pravicí a upřímně poděkují za odvede-
nou práci.
JJ Stal se vám na hřišti někdy nějaký 

trapas?
Trapas? Nevím, jestli je to trapas, ale 
asi nejvíce v paměti mi utkvěla pří-
hoda naštěstí již řádně zaprášená ča-
sem. Měl jsem ve zvyku si dávat ŽK do 

levé kapsičky a ČK do pravé – vůbec 
nevím proč, ale při jednom utkání jsem 
tak učinil obráceně. Na ten nevěřícný 
pohled hráče, když jsem ho někdy 
v 7. minutě „vyloučil“ za zatažení za 
dres někde na půlící čáře, asi nezapo-
menu. Naštěstí vše spravilo pár vřelých 
slov s kapitány, omluva a vytažení té 
správné barvy. Mezi klasické ne ani tak 
trapasy, jako spíš nepříjemnosti, patří 
zapomenuté propisky, poznámky, lo-
sovací mince…
JJ Kterého kolegu berete jako vzor 

ideálního rozhodčího a proč? 

Ideální rozhodčí neexistuje, jsou však 
tací, kterých si vážím a ke kterým svým 
způsobem vzhlížím. Tyto rozdělím do 
tří skupin. Ze světových rozhodčích 
Hugh Dallas, Pierluigi Collina a Luboš 
Micheľ, všichni dosáhli obrovských 
úspěchů na mezinárodní scéně a byli 
delegováni k nejprestižnějším utká-
ním. Z českých potom Pavel Králo-
vec a spol. ze současnosti, z minulosti 
pak Jiří Ulrich a Václav Krondl – ti ve 
velmi turbulentní době 90. let dosáhli 
až na mezinárodní utkání, což je pro mě 
důvod si jich vážit. A z kolegů na naší 
krajské úrovni nebudu jmenovat, neboť 
by mohli dotyční zpychnout. Ze všeho 
nejvíc si však považuji toho, že jsem 
mohl přímo na hrací ploše spolupra-
covat s panem Ivanem Grégrem, osob-
ností na hřišti i v kabině, který i přes 
sedm křížků je duší stále mlád, nechybí 
mu potřebný nadhled a  přátelskost bez 
jakýchkoliv známek arogance.
JJ Kam byste fanoušky fotbalu 

v Praze pozval na nejlepší pivo?
Nebudu doporučovat, jezdím na utkání 
obvykle autem, takže víc než „jedno 
malý“ si nemohu dovolit a z jedné tře-
tinky se toho moc poznat nedá. Kdy-
bych však měl volit dle zázemí jako 
takového, rozhodně bych volil itinerář 
v pátek večer pod umělé osvětlení do 
Štěrbohol, v sobotu dopoledne do Stře-
šovic, odpoledne potom za Šemíkem 
na Vyšehrad. V neděli dopoledne odpo-
činek a fotbalový víkend bych završil 
na Admiře s vynikající klobáskou a se 
svijany v ruce.
JJ Kolik se dá pískáním/máváním 

měsíčně vydělat? 
Vzhledem k tomu, že nevím, kolik 
předplatitelů je z finančních úřadů, tak 
jen naznačím, že na první Ferrari ještě 
šetřím. (směje se)

poD palbou

roZhodčí Michal šťástka v PravidelnéM dotaZníku
teXt: lukáŠ VRkoČ foto: paVel Jiřík st.

vulGarity MĚ tráPí!

 Michal šťástka 

 Vystudoval Vyšší odbornou školu prevence kriminality a krizového 
řízení, obor krizové řízení.  Živí se jako řidič taxíku.  Koníčkem jsou 
kromě fotbalu i počítačové hry.

  Zajistíme distribuci vašich propagačních katalogů, letáků, 
firemních materiálů a dalších tiskovin.
  Vysoká míra zpětné odezvy.
  Výběr lokalit přizpůsobíme vašim požadavkům a potřebám.

Více informací na tel.: +420 777 769 663

www.gpmedia.cz

BUĎTE S NÁMI NA OČÍCH, 
VYUŽIJTE NAŠÍ
DISTRIBUČNÍ SÍŤ!

, letáků, 

potřebám.
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Pozitivní atmosféra při fotbalo-
vých zápasech, sportovní fandění 
bez urážlivých gest či slov, radost 
i smích těch nejmenších. Tak vy-
padá ideální duel při klání mladých 
fotbalistů a fotbalistek. Ne vždy ale 
tomu tak je. Velmi často negativně 
narušují zážitky dětí na trávnících 
neukáznění rodiče. V boji proti 
tomuto nešvaru dlouhodobě po-
máhá tradiční projekt Pražského 
fotbalového svazu pod názvem 
Neberte nám naši hru.

Myšlenku unikátní akce v minulých 
týdnech podpořili i prvoligoví fot-
balisté jako Karel Piták nebo Erich 
Brabec, a tak je zřejmé, že je snaha 
svazu brána vážně. „Hlavním cílem 
projektu je osvěta proti nevhodnému 
chování rodičů při zápasech malých 
dětí. Už při utkáních těch nejmen-
ších se bohužel vyskytují jevy velmi 
nevhodné, jako jsou vulgarismy, křik 
nebo podněcování k nefér hře, čímž se 
děti dostávají pod zbytečný psychický 
tlak. Naším cílem je na tyto negativní 
jevy upozornit veřejnost a pokusit se 
je z pražských hřišť vymýtit. Chceme, 
aby rodiče své děti maximálně ve 
sportování podporovali, nevyčítali 

jim chyby, ale naopak je povzbuzovali, 
dále aby respektovali rozhodnutí tre-
néra či rozhodčího,“ svěřil se před-
seda PFS Dušan Svoboda.
Fair play hra, ale i respekt a úcta 
k soupeři. To jsou hlavní body, které 
se snaží projekt Neberte nám naši hru 
dětem vštípit. Oproti minulým rokům 
bude ten letošní rozdělen v rámci akce 
Pražského fotbalového svazu na jarní 

a podzimní fázi. V rámci jarní fáze na-
vštívil nebo navštíví tým, který rodi-
čům představuje myšlenky projektu 
a snaží se je přimět k podpisu tzv. KO-
DEXU SLUŠNÉHO RODIČE, šest 
turnajů přípravek.
Zároveň Pražský fotbalový svaz po-
řádá i dva turnaje pro přípravkové ka-
tegorie, které se nesou v duchu zásad 
projektu Neberte nám naši hru. Ten 

první se odehrál v neděli 30. března 
v Braníku. Podpořit tuto akci se roz-
hodli i hráči z pražských prvoligo-
vých klubů. Ze Slavie Karel Piták, 
ze Sparty Pavel Kadeřábek, z Bo-
hemky Erich Brabec a z Dukly Filip 
Rada. Podepsat Kodex slušného ro-
diče, stejně jako zmínění hráči, mů-
žou rodiče a příznivci fotbalu na webu  
www.nebertenamnasihru.cz.

Mládež

boj Proti urážkáM na ZáPasech Znovu startuje
PřiPravil: lukáŠ VRkoČ foto: aRChiV

neberte náM naši hru!

 nnnh 2014 očiMa PatronŮ 

filiP rada (dukla)
„Z fotbalu je nejdůležitější ta radost, hlavně vás to musí bavit! Plňte si své sny – neplňte je někomu cizímu! 
Vítězství není důvod k nadřazenosti, přece i poražený si zaslouží uznání.“
Pavel kadeřábek (sParta)
„Fotbal jsem vždy dělal hlavně proto, že mě bavil. I jako malý kluk jsem se těšil na každý trénink, na to, že se 
uvidím s kamarády… Jako dítě jsem měl s míčem spojené chvilky největší radosti. I když dnes už jsem profesio-
nální hráč, pořád pro mě hraje ve fotbale důležitou roli vášeň, mám ten sport v první řadě rád. Měl jsem štěstí na 
výborné trenéry a na rodinné zázemí. To je ve vývoji každého člověka mimořádně důležitá věc. O fotbale jsme se 
bavili i s dědou, který dříve také hrával za Spartu. Snažil se mi poradit, povzbudit mě. Dodnes spolu naše zápasy 
probíráme. Ale nikdy mě do ničeho nenutil, ani nikdo jiný. A věřím, že dnes je na mě pyšný.“
erich brabec (boheMians Praha 1905)
„Je mi ctí, že se mohu zapojit do projektu Neberte nám naši hru. V dnešní době, plné nejrůznějších podnětů, 
které útočí na děti ze všech stran, je výchovná role sportu poněkud podceňovaná. Fotbal naučí od raného věku 
děti zodpovědnosti, týmové spolupráci, zdravému životnímu stylu. Myslím, že by však měl přinášet především 
radost a zábavu, což je i smyslem této aktivity PFS.“
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Když mají malí fotbalisté 
ve tváři úsměv, je to fajn.



Není to jen kapitán fotbalové Slavie, 
ale i trenér malých dětí a hrdý otec 
dvou mladých fotbalistů – KAREL 
PITÁK. Na Xaverově, kde bydlí, 
vede tým, ve kterém hraje také jeho 
mladší syn, a tak byl ideální volbou 
jakožto jeden z patronů projektu 
NNNH. Co si o něm myslí?

JJ Karle, jak a kdy jste se dostal 
k trénování dětí?
Přišlo to automaticky s tím, když moje 
děti začaly hrát fotbal. Nějak jsem se 
k tomu přimotal. (úsměv) Nejdříve 
jsem chodil jen pomáhat a potom jsme 
začali trénovat děti na Xaverově ofici-
álně. Začalo mě to hodně bavit. Práce 
s dětmi je zábava a důležité je, že to 
děti baví. Snažíme se to dělat tak, aby 
se těšily na každý trénink, a myslím si, 
že se nám to daří.
JJ Zmínil jste, že trénujete i své syny. 

Jak těžké je pro vás spojit tuto dvoj-
roli rodiče a trenéra?
Trénuji jen mladšího syna, ten starší 
hraje za Viktorii Žižkov. Ale dá se to, 
máme tam dvacet dětí a syn ještě na-
víc chodí na střídavý start do Slavie, 
takže ho netrénuji jen já a zvyká si i na 
jiné trenéry.

JJ Když navštívíte utkání druhého 
syna jako rodič, vstupujete do 
utkání? Snažíte se i jej koučovat?
Ne, to vůbec, při zápase určitě ne. Od 
toho jsou tam trenéři. Můžu mu něco 
říct po zápase, doma to třeba i rozebe-
reme, ale během zápasu na něj určitě 
nic nevolám.
JJ Jako patron projektu Neberte nám 

naši hru se snažíte upozornit na ne-
vhodné působení na mladé začínající 
fotbalisty, zejména ze stran rodičů. 
Jak tento problém vnímáte?
Asi je to všude, protože je možné vidět, 
jak rodiče na děti kolikrát pořvávají bě-
hem zápasu. To by se mělo co nejvíce 
omezit, protože děti tam mají trenéry, 
které by měly poslouchat, a rodiče by 
do toho neměli vůbec zasahovat!
JJ Myslíte si, že právě tento projekt, 

který pokračuje již třetím rokem, 
může být cestou, jak dostat tyto ne-
švary z fotbalových trávníků?
Určitě je to dobrý nápad a cesta je 
dobře nastavená. S projektem jsem se 
ale setkal už dříve u nás na hřišti v Xa-
verově, kde nás navštívil promo tým. 
Jsem přesvědčen, že je to určitě ku pro-
spěchu věci… 

VOJTĚCH ŠIŠMA

 karel Piták: rodiče by neMĚli Zasahovat 

 dostaveníčko v braníku 
Poslední březnovou neděli se na pražská hřiště vrátil projekt Pražského 
fotbalového svazu „Neberte nám naši hru“. V areálu TJ ABC Braník se za 
krásného počasí uskutečnil turnaj mladších přípravek, kterého se zúčastnilo 
8 týmů (ABC Braník, FC Přední Kopanina, FK Dukla Praha, SC Radotín, 
SK Union Vršovice, TJ Sokol Lipence, TJ Sokol Troja, Viktorka Žižkov). 
Po čtyřech hodinách neustálého fotbalového zápolení se z poháru pro vítě-
ze mohli radovat hráči Dukly Praha. Avšak je nutné říci, že zlaté medaile 
si odnesl každý, kdo hrál v duchu fair play, a to byli všichni zúčastnění.

Duben 2014 9

Je jedno, jak střela dopadne! 
Hlavně na jejího autora nekřičet!

Kdo z vás už má nový odznak?

Zásady fair play se 
musejí pěstovat odmala.



eXtRa
ke 14 titulŮM Přibyla i liGa fireM
Pre Golden tour Praha vyhrál týM holMes Place 
s exsParťaneM jiříM novotnýM
teXt: RAdIM TRUsINA  foto: i.s.C. spoRts, aRChiV

Tradiční halová fotbalová Liga firem 
PRE Golden Tour Praha uzavřela 
v polovině března svůj 16. ročník. Po-
řadatelská společnost I.S.C. SPORTS 
se těšila z mírného navýšení počtu 
pražských účastníků: letos jich bylo 
přesně padesát. Celkem se soutěže 
v šesti českých a slovenských městech 
účastnilo 108 firemních mužstev.

Jako šéf obrany Sparty získal 14 mis-
trovských titulů. Nikdo v historii ligy 
jich nemá víc. Teď přidal bývalý obránce 
Jiří Novotný další a nový „titul“. Od 
března je také mistrem Superligy PRE 
Golden Tour Praha 2014. Jeho tým Hol-
mes Place ve finálovém dni stáhl ztrátu 
4 bodů na vedoucí Stones Catering. „Vě-
děli jsme, že to máme ve svých rukách 
a 12 bodů včetně vítězství ve vzájemném 
zápase nám bude stačit,“ popisoval hráč 
šampionů Martin Jiroušek.

 ZklaManá fačr 
Reálný bodový zisk byl nakonec jiný, 
ale dostatečný na to, aby tým Holmes 
Place dokráčel až na vrchol po pra-

videlných postupech v minulých le-
tech vždy do vyšších pater pražské 
ligy. Pozdější vítězové v prvním ze 
čtyř nedělních zápasů ztratili body po 
remíze 3:3 v souboji proti reprezen-
taci VZP. Stones Catering sice získal 
stejně bodů, ale měl s Holmes Place 
horší oba vzájemné zápasy (dvakrát 
3:2 pro Holmes Place).
Na bronzové pozici uzavřela sezonu 
sestava FAČR, v posledním turnaji až 
na prohru s vítězem bezchybná. „Mů-
žeme litovat hlavně minulého kola, kde 
jsme v nekompletní sestavě ztráceli 
body,“ říkal trochu zklamaně Ota Mes-
tek, předseda komise futsalu FAČR.
Zcela opačné pocity letos zažívali 
hráči, kteří reprezentovali firmu 
Lesa: vítěz z roku 2013 skončil 
v elitní skupině poslední s pouhými 
osmi body.

 uvolnĚná atMosféra 
Co je to vlastně Liga firem? Ne-
pleťte si tuhle soutěž s Hanspaulkou. 
I tady sice hrají amatérská mužstva 
složená z kolegů v práci nebo ka-

marádů, ale pořadatelé se snaží ko-
lem celého projektu vytvořit „pro-
fesionální“ podmínky a doprovodný 
program. Oba projekty jsou zcela 
odlišné. Golden Tour není ani fut-
sal, ani malá kopaná, má specifická 
pravidla. Hraje na větší branky (5 x 
2m), kde padá víc gólů. Přidaná hod-
nota Ligy firem je v tom, že během 
víkendových turnajů, i po nich, mů-
žete získat zajímavé obchodní kon-
takty. Atmosféra je uvolněnější.
V soutěži nesmějí hrát profesionální 
hráči z 1. a 2. ligy, omezení platí i pro 
futsalisty z nejvyšší soutěže. Není 
nutné být zaměstnanec dané firmy, 
stačí, aby vás někdo pozval.

 Přihlašte se! 
Kromě bojů v Superlize se hraje také 
v divizích 2. a 3. ligy pražské Gol-
den Tour. Vítězové každé z nižších 
soutěží dostanou šanci poměřit se 
s nejlepšími firemními celky z Brna, 
Ostravy, Plzně, Bratislavy a Košic 
na finálovém turnaji EURO Golden 
Tour 29. listopadu 2014 v Ostravě.

Pokud vás a vaše kolegy či kama-
rády tenhle projekt zaujal, můžete 
se do něj také přihlásit. Infor-
mace o účasti ve firemní lize Gol-
den Tour 2015 získáte na e-mailu: 
info@isc-sports.cz či telefonicky 
na čísle +420 725 032 005. Více 
informací o akci naleznete také na 
www.goldentour.info. 

 vítĚZové Golden tour Praha 2014 / nejlePší střelci  

 Superliga
 Holmes Place / David Kříž (PRE) 20 gólů

 2. liga Divize A
 Gardenline / Tomáš Pešír (Gardenline) 31 gólů

 2. liga Divize B
 Scorpion-elektro.com / Jiří Žalud (Scorpion-elektro.com) 31 gólů

 3. liga Divize A
 ČSOB / Karel Janďourek (Ospap) 16 gólů

 3. liga Divize B
 Czech Sport Travel / Petr Sajner (Czech Sport Travel) 51 gólů

 Pořadí Pražské suPerliGy 2014  

 1. Holmes Place 40 bodů
 2. Stones Catering 40 bodů
 3. FAČR 36 bodů
 4. JP Morgan 30 bodů
 5. VZP ČR 28 bodů
 6. Kooperativa 27 bodů
 7. PRE 19 bodů
 8. Ekonoprint 14 bodů
 9. Policie ČR Praha 13 bodů
 10. Lesa 8 bodů

 Přehled vítĚZŮ Pražské 
 golDen touR oD RoKu 2001 

 2001 Raiffeisen
 2002 Eurotel Praha
 2003 Duokeram
 2004 Hotel Panorama
 2005 Eurotel
 2006 Micronix
 2007 Micronix
 2008 T-Mobile
 2009 Policie ČR Praha
 2010 JP Morgan
 2011 JP Morgan
 2012 Policie ČR
 2013 Lesa
 2014 Holmes Place
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téma
Penalty nebudou!
Pražský fotbalový svaZ se nePřidá k nĚkolika krajskýM 
svaZŮM, kde se už teď Po reMíZách koPou Penalty
teXt: RAdIM TRUsINA foto: paVel Jiřík st., ondřeJ hanuŠ

Penalty po remíze a bod navíc do 
tabulky? Děkujeme, nechceme! 
Jasný názor na střelbu pokutových 
kopů při nerozhodném výsledku 
má DUŠAN SVOBODA, předseda 
Pražského fotbalového svazu. 
V soutěžích od přeboru níž se tak 
nebudou zavádět novinky, které 
už někde fungují a od nové sezony 
se budou praktikovat také v české 
skupině třetí ligy i českých divi-
zích. Penalty do českého fotbalu 
prosadil Roman Berbr, místopřed-
seda Fotbalové asociace ČR a šéf 
Plzeňského krajského svazu. „Já 
s penaltami nesouhlasím. Pražský 
fotbalový svaz se tohoto projektu 
nezúčastní,“ říká jasně Svoboda. 
O čem v souvislosti s penaltami 
a možností přidávat do fotbalu nová 
pravidla mluví?

o Zavedení Penalt v čfl 
a českých diviZích
„Považuji za nešťastné, kdy v ČFL 
a českých divizích tento systém platí, 

ale v MSFL a moravských divizích 
je to jinak. Měla by tady platit stejná 
pravidla. Jiné jsou rozstřely v soutě-
žích dětí, tomu rozumím, ale v dospě-
lém fotbale ne.“

o fatálních doPadech 
Penalt na vývoj fotbalu
„Podle mě je fotbal ve světě tak po-
pulární právě proto, že je velmi kon-
zervativní. Pravidla prošla dlouhým 
vývojem, není třeba je takhle vylep-
šovat. Na první pohled to vypadá jako 
fajn nápad, ale jsem přesvědčený, že 
to může mít na fotbal fatální dopady. 
Naprosto to neguje tříbodový systém, 
ten se zavedl, aby se podpořila útočná 
hra. Tohle ji bude potírat. V podstatě 
dáváte za remízu dva body. Dál to 
výrazně zvětší prostor pro spekulace 
a dohady, kdo se kdy s kým na čem 
domluví.“

o toM, kdo by MĚl MĚnit 
fotbalová Pravidla
„Po celém světě se hraje fotbal na de-
vadesát minut, kdy je remíza akcep-

tovaný výsledek utkání. Všichni se 
fotbalem náramně baví a zrovna my, 
kdo máme milion problémů, budeme 
fotbal stavět vzhůru nohama. Podob-
nou iniciativu, jak ho zlepšovat, bych 
nechal na zemích, které jsou v rozvoji 
fotbalu o něco dále, případně na insti-
tucích, jako je FIFA a UEFA. Ty jsou 
k tomu určené.“

o atraktivitĚ 
Penaltových roZstřelŮ
„Kluby, které chtějí hrát útočný fot-
bal, střílet branky a vyhrávat, roz-
střely určitě nechtějí. Kluby, které 
mají od prvního kola primárně zájem 
nehrát o záchranu a nějak to ubrá-
nit, tak pro ně to je určitě výhodné. 
Opakuji: dnes se můžete probránit 
maximálně k bodu, tady rovnou ke 
dvěma. Nemyslím si, že by samotné 
penalty mohly utkání zatraktivnit. 
Vím o spoustě zápasů, které skon-
čily remízou a nikdo se na nich ne-
nudil. Zároveň vím o spoustě zápasů, 
které skončily penaltovým rozstřelem 
a byla to neuvěřitelná nuda.“

o ZaveDení viDea Do 
fotbalu
„Jsem přesvědčený, že o výsledku 
utkání rozhodují chyby hráčů a ne 
chyby rozhodčích. Samozřejmě ne-
úmyslné chyby, to zdůrazňuji! Jsem 
zastáncem videa při posuzování 
exaktních, měřitelných věcí. Třeba 
jestli míč přešel brankovou čáru. 
Mluví se tady o tenisu a hokeji, ale 
jestřábí oko posuzuje, jestli byl mí-
ček v kurtu nebo ne. V hokeji je to 
podobné. Nikdo video nepoužívá 
k tomu, aby posoudil, jestli byl of-
sajd nebo faul. Ve fotbale to musí 
být stejné. Vezměte si třeba situaci 
z minulého derby, kdy dala Sparta gól 
z přímého kopu. Dodnes, když se ze-
ptáte deseti rozhodčích, tak nedosta-
nete jednoznačnou odpověď, zda to 
byl faul. U penalt je to ještě složitější. 
Totéž platí pro ofsajdy. Kdybychom 
z fotbalu udělali sport, který budou 
hrát bezchybní hráči a budou ho roz-
hodovat bezchybní roboti, tak o čem 
by se pak fanoušci přeli v hospodách 
a na diskusních fórech?“
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Penalta? Jedině během hry! Předseda PFS Dušan Svoboda



Čafka patří ke klubům, které ve fot-
balovém pravěku klestily tomuhle 
sportu cestu, aby i v Čechách pro-
razil. Popularizaci fotbalu v Praze 
a okolí pomáhal v době před 1. 
světovou válkou i tým Civil Service 
FC, který v Londýně stále existuje 
jako jediný zakládající klub ang-
lické FA a nejstarší amatérský oddíl 
světa. Svého času Angličani z CSFC 
poráželi třeba i Real Madrid nebo 
Barcelonu. Teď po více než století 
přijíždějí do Prahy znovu a budou 
hrát na Čafce, se kterou mají leccos 
společného.

„Moje babička dala k tomuhle zápasu 
zvláštní svolení, bude se hrát na jejím 
trávníku, ale běda, jestli někdo rozbije 
okno, bude se jí zodpovídat!“ žertoval 
7. října 2013 princ William a týkalo se 
to právě fotbalistů Civil Service FC. 
Coby předseda anglické Football Asso-
ciation (FA) je vévoda z Cambridge po-
zval k historicky prvnímu zápasu na za-
hradě Buckinghamského paláce, který 
soudcoval Howard Webb, rozhodčí se 
zkušenostmi z finále mistrovství světa 
nebo Ligy mistrů.
Pro CSFC byl tenhle nakonec pro-
hraný (1:2) duel s Polytechnic FC jed-
ním z vrcholů loňských oslav 150 let 
fotbalu, jichž byl klub ze západu Lon-
dýna důležitou součástí. Zůstává totiž 
jediným existujícím z jedenácti oddílů, 
které na podzim 1863 zakládaly první 
fotbalovou organizaci, anglickou FA. 

Následně se zástupci CSFC podíleli na 
sestavování prvních pravidel, kterými 
se fotbal definitivně oddělil od ragby 
a která se stala základem pro současnou 
podobu moderního fotbalu.

 poRoDní bolesti 
„Ustavující schůze se konala v londýn-
ské hospodě Freemason´s Tavern a náš 
klub tam zastupoval úředník minister-
stva války a zároveň obránce CSFC 
George Twizzell Wawn. Jeho praprasy-
novec Mike Wawn byl loni naším hos-
tem při slavnostní večeři ke 150 letům 
fotbalu a zároveň našeho klubu. Praxe 
byla před 150 lety taková, že funkcio-
náři klubů byli zároveň stále aktivními 
fotbalisty, takže i tehdy při zakládání FA 
se podle mě přítomní většinou navzájem 
znali. Dali si něco dobrého k jídlu, za-
pili to pivem a založili FA. Ale kolik lidí 
tam bylo a jak přesně debata vypadala, 
to už asi nikdo přesně nezjistí,“ vypráví 
o historické chvíli z 26. října 1863 vi-
ceprezident CSFC Neil Ward.
I Čafka má svého „George Wawna“ 
a podíl na založení nejstarší fotba-
lové organizace v zemi je jednou 
z paralel a první spojnicí mezi tradič-
ním českým klubem a londýnským 
CSFC. Český svaz footballový zalo-
žily české kluby v restauraci U Zlaté 
váhy v sobotu 19. října 1901 a prv-
ním předsedou se stal střední útočník 
ČAFC Vinohrady, 24letý medik Karel 
Freja. Z Čafky byl i první svazový 
sekretář Rudolf Sommer.

ČAFC i CSFC patřívaly k nejlepším 
ve svých zemích, byť to měl anglický 
klub ztížené tím, že při dělení na ama-
térské a profesionální kluby zůstal mezi 
amatéry, kdežto Čafka se v roce 1924 
přiklonila k profesionalismu a svým 
hráčům odměny vyplácela. Aspoň 
symbolicky to u A-týmu platí stále i na 

krajské úrovni, byť od roku 1935 patří 
ČAFC mezi amatérské oddíly.

 DvaKRát poRaZit Real 
Oproti tomu hráči CSFC, kteří jsou 
v souladu s názvem klubu zaměst-
nanci královských institucí, si sami 
přispívají na své zápasy v londýnské 
amatérské soutěži.

„Kdo chce hrát v sobotu zápas, musí ve 
středu bezpodmínečně přijít na jediný 
trénink týdne a o víkendu zaplatit jed-
norázový poplatek deset liber, kterým 
přispívá na pronájem a údržbu hřiště. 
Kromě toho každý platí roční příspěvek,“ 
říká Neil Ward a ukazuje na trochu blá-
tivý trávník, malou tribunku a skromné 

zázemí v areálu na Vévodově louce ne-
daleko řeky Temže, kde CSFC sídlí od 
roku 1925, kdy své hrdé amatérství pro-
jevil možná nejviditelněji.
„V roce 1925 nabízel FC Barcelona 
našemu klubu pětiletou smlouvu a dost 
dobré peníze za to, že se budeme rok co 
rok do Katalánska vracet k přátelským 
zápasům. Ale CSFC tehdy štědrou na-

Zajímavost

civil service fc na návštĚvĚ Prahy

Porodili fotbal, Poráželi GiGanty, 
teď PřijíždĚjí na čafku!

teXt: Jan kaliBa (RedaktoR Českého Rozhlasu)
foto: aRChiV

 ProGraM oslav 115 let čafc Praha 
 Sobota 3. 5. 2014 – dopoledne:  mistrovské zápasy mládežnických týmů 

ČAFC, cca 13:00: stará garda ČAFC vs. 
CSFC Veterans, cca 15:30: ČAFC „A“ 
vs. CSFC First Team.

 Doprovodný program:  občerstvení, živá hudba, soutěže o ceny, dobro-
činná dražba, klubová ročenka.

 Patron dne:  Josef Jelínek, odchovanec ČAFC a účastník finále MS 1962.

V závislosti na ligovém programu přislíbili účast i další významní odcho-
vanci ČAFC – Roman Bednář a Milan Škoda.

Pozn.:  Program se bude doplňovat a upřesňovat na twitteru @CAFC_Prague,  
na klubovém webu a Facebooku.
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Vévoda z Cambridge William se 
zdraví s hráči, jejichž předchůdci 
založili fotbalovou asociaci.



bídku odmítl s tím, že hraje amatérský 
fotbal a ne za peníze,“ nechává nahléd-
nout do klubových dějin Ward a pouka-
zuje tím na časté výpravy CSFC do kon-
tinentální Evropy, které klub na začátku 
minulého století pořádal a které teď jsou 
slavnou součástí oddílové historie.
„Třeba v roce 1924 jeli naši před-
chůdci na víkend do Madridu a vrátili 
se s dvěma výhrami nad Realem. Jak 
stojí v naší kronice – 36 hodin vlakem 
do Madridu, v pátek dorazili, vyspali se, 
v sobotu porazili Real 4:0, v neděli 3:1 
a jeli zpátky,“ říká Neil Ward. „O dva 
roky dříve hrál CSFC při výjezdu proti 
Barceloně, Realu a v Lisabonu s Ben-
fikou i Sportingem. Tyhle čtyři slavné 
soupeře jsme stihli za týden.“ Také FC 
Barcelona dokázali londýnští amatéři 
porazit a nedávno katalánskému gigan-
tovi vrátili památeční vlaječku, která je 
nejstarším předmětem v jeho obřím klu-
bovém muzeu.

 čafka Poráží sPartu 
Také Čafka dostávala ve svých slav-
ných časech pozvánky k zápasům 
v různých koutech Evropy, patřila 
k české špičce a hojně zásobovala 
svými hráči český reprezentační tým, 

tehdy fungující navzdory rakousko-
-uherským úřadům. K historicky prv-
nímu mezinárodnímu zápasu Čechů po 
vzniku ČSF odjela do Vídně k duelu 
s výběrem Rakouské fotbalové unie je-
denáctka se šesti hráči ČAFC. 
Šlo o logické vyústění situace, pro-
tože na složení výběru se odmítla 
podílet tehdy v Čechách bezkonku-

renční Slavia. Čafka se na začátku 
20. století kvalitou kádru a výsledky 
řadila hned za ni. Například Spartu, 
která teprve postupně nakukovala 
mezi českou špičku, Čafka v té době 
porážela rozdílem třídy nebo i vý-
raznějším.
Stejně jako CSFC i Čafka často vyjíž-
děla do zahraničí nebo – do roku 1918 – 
aspoň do jiných částí Rakouska-Uher-
ska. Často hrávala v dnešní Bratislavě, 
Vídni nebo Budapešti, kam třeba roku 
1902 zavítala hned dvakrát. Napodruhé 
remizovala s tamním Torna Clubem 2:2, 
první výjezd skončil porážkou 0:3. Do-
chovaly se i zprávy o zájezdech Čafky 
do Německa nebo na Balkán (1922), 
do Španělska (1926) nebo Francie, kde 
v roce 1932 porazila AS Cannes i San 
Sebastian. Roku 1968 pořádá ČAFC 
první letecký zájezd do Švýcarska, po-
tom vyjíždí hlavně do Německa a Ra-
kouska, ale i znovu do Francie.

 líhní finalistŮ dvou Ms 
Až do roku 1930 se ČAFC pohyboval 
v úzké české špičce, hrál za něj například 
pozdější kapitán národního týmu Karel 
Pešek – Káďa, první mužstvo několikrát 
obsadilo páté místo v oficiální nejvyšší 

československé soutěži. Nejslavnější éra 
klubu definitivně skončila odchodem 
z Vinohrad na periferii Velké Prahy na 
Spořilov v roce 1934, pak už se Čafka 
nikdy mezi českou elitu nevrátila.
I tak ale stále uměla vychovávat vrcho-
lové hráče a je jediným klubem, kde za-
čínali s fotbalem českoslovenští vice-
mistři světa z let 1934 i 1962. Ve finále 

světového šampionátu si nejprve zahrál 
v Římě při porážce 1:2 po prodloužení 
s Itálií obránce Ladislav Ženíšek, o 28 
let později se k němu při prohře 1:3 
s Brazílií v Santiagu de Chile přidal 
další odchovanec Čafky Josef Jelínek.
Ženíšek byl po hráčské kariéře mimo 
jiné trenérem československé repre-
zentace a ke klubu, ze kterého vzešel, 
se hlásil – i v pozdním věku docházel 
na klubové schůze. Jelínek coby syn 
správce na spořilovské Čafce vyrůstal, 
na konci 70. let tam svou kariéru také 
zakončil a letos je patronem oslav 115 
let klubu, který založili pražští studenti 
obchodní akademie z Resslovy ulice 
spolu se smíchovským fotbalovým 
kroužkem 15. listopadu 1899.
V tu dobu bylo hostům oslav 115 let 
ČAFC, anglickému CSFC, už 36 let 
a zbývaly jen necelé dva roky do jeho 
první návštěvy v Čechách. 

 čafc vs. csfc 
Od roku 1901 jezdili fotbaloví misio-
náři z CSFC do Čech pravidelně, tradici 
přerušila až 1. světová válka. Do jejího 
vypuknutí odehrál CSFC v Praze, ale 
později i v Plzni, na Kladně nebo v Par-
dubicích během sedmi návštěv 23 zá-
pasů s vyrovnanou bilancí jedenácti vý-
her i porážek a jedné remízy. A o všech 
utkáních podrobně psaly Národní listy, 
pokud se tedy nepřihodilo to co v roce 
1905 při výhře 3:0 a následné porážce 
0:4 se Slavií: „Zápasy byly velezajímavé. 

Bohužel podrobnější referáty přinésti ne-
můžeme, neb místo referentům vyhražené 
bylo prodáno a z místa nově určeného 
nebylo možno pro prach a vítr zápasy 
do podrobnosti sledovati a poznámky si 
činiti.“
Ze zápasů, které CSFC odehrál v Praze 
o dva roky dříve, poznámky existují, 
a tak víme, že si 6. dubna 1903 proti 
hostům z Anglie zahráli také dva fotba-
listé ČAFC. Po výhře 4:2 nad Slavií na-
stoupil CSFC druhý den proti mužstvu 
sestavenému z hráčů Slavie, Sport-Fa-
voritu a ČAFC Vinohrady, a tak se na 
remíze 1:1 podíleli také střední zálož-
ník Friedl a Národními listy zvláště 
chválený levý bek Modřinka.
Co započali Friedl s Modřinkou, na to 
jejich pokračovatelé navážou po 111 le-
tech. CSFC se rozhodl nadělit si dárek 
ke 150. narozeninám oddílu a znovu se 
vydat hrát fotbal do kontinentální Ev-
ropy. V Čechách nastoupí po více než 
století, a protože už nemůže reálně mě-
řit síly se Slavií, jejímž je anglický klub 
čestným členem, zahrají si proti sobě 
v sobotu 3. května odpoledne v praž-
ských Záběhlicích veteránské a pak 
i první týmy ČAFC a CSFC.
Čafka tím oslaví letošní 115. výročí 
založení klubu a o tři měsíce později 
se poprvé v historii vydá do Anglie, 
odvetné zápasy proti Civil Service FC 
budou hrát A-tým a stará garda ČAFC 
na Vévodově louce v Londýně v so-
botu 2. srpna.
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Roman Bednář s kapitánskou 
páskou v žákovském týmu 
ČAFC z roku 1997.

Neil Ward a John Thompson 
a v pozadí slavný tým CSFC, 
který porazil Real i Barcelonu.

Ladislav Ženíšek (u levého 
stolu vpravo) na schůzi ČAFC

CSFC v historicky 
prvním zápase na zahradě 
Buckinghamského paláce

Josef Jelínek v dresu 
z finále MS, kam došel 
z „čafácké“ líhně.



legenDa

výZnaMné osobnosti historie Pražského 
fotbalu jak je (Možná) neZnáte
teXt: MIlOslAv JENŠík foto: aRChiV autoRa

jak chodil Pešek okolo
Přemožitelé Rakušanů (3:2) v Brně 
na jaře 1955: zleva Procházka, 
Hledík, PEŠEK, Hejský, Křižák, 
Šafránek, před nimi Menclík, Crha, 
Houška, Emil Svoboda a Pazdera.

Zčistajasna se objevil na křtu jedné 
fotbalové knihy. „Nečekali jsme tě, 
Jirko,“ uvítali ho, „ale o to raději tě 
tu vidíme.“ JIŘÍ PEŠEK se smál: 
„To víte, jsem zvyklý chodit okolo. 
Nakladatelství si na mne nevzpo-
mnělo, ale jsem tu jako šofér Pepiho 
Bicana.“ Ti dva si kdysi jako hráči 
hned padli do oka. A na stará kolena 
se z nich stali velcí kamarádi.

Jiří Pešek vyrostl v Ďolíčku. Odcho-
vanci mnohdy nemívají v mateřském 
klubu na růžích ustláno, ale když se 
čas od času objeví takový talent jako 
hrom… Nebylo mu ještě ani sedm-
náct, když oblékl dres prvního muž-
stva Bohemky. Hráčskou smlouvu za 
něho ještě musel podepsat otec, ale 
v závěru ročníku 1943–44 vstřelil 
své první dva ligové góly. Na podzim 
už se mistrovské soutěže nerozehrály. 
Fronty z východu i ze západu se ne-
zadržitelně blížily k naší zemi, sílilo 
nebezpečí náletů…
Když se po osvobození začalo znovu 
hrát o body, byl už osmnáctiletý mlá-
deneček zpravidla pečlivě střeženým 
křídlem. Stavěli proti němu osvědčené 
hlídače, ale jakžtakž ho udržet na uzdě 
dokázal málokterý. Pokaždé je nějak 
přechytračil. Ty jeho nevyzpytatelné 
kličky a po nich dokonale načasované 
přesné centry nebo falšované střely 

v běhu z ostrého úhlu! Jedno mu však 
v zelenobílém dresu dlouho chybělo: 
spoluhráč jeho krevní skupiny.

 báječná léta se „žďárou“ 
V zimní přestávce ligy 1946–47 přišel 
ze Slavie do Ďolíčku o tři a půl roku 
starší Jiří Žďárský. Svého času si ho 
červenobílí vyhlédli v někdejším SK 
Praha VIII a tvrdošíjně ho stavěli na 
křídlo, kde mu chyběla rychlost. Před-
běhnutí klokani dál trpělivě čekali na 
vhodnou chvíli a dočkali se. Tu pravou 
roli mu pak přidělil až jejich trenér An-
tonín Lanhaus.
Byla to zvláštní dvojka: drobný, rych-
lonohý Pešek a kudrnatý čahoun s klá-
tivými pohyby. Vedle bystrého křídla 
působil Žďárský na první pohled neo-
hrabaně, pravou nohu měl, jak se říkalo 
za bariérou, jen na opírání, ale co dovedl 

s míčem levačkou, o tom by se daly psát 
básně. Navíc byl výborný hlavičkář.
Ti dva spolu rozebrali kdejakou ligo-
vou obranu. Bohemka, ještě po prvním 
jarním kole v pásmu sestupu, se nako-
nec spanilou jízdou vyšplhala až na pá-
tou pozici. A v dalším ročníku už vážně 
promlouvala do bojů o titul. Roku 1950 
jí dokonce při bodové rovnosti s Bra-
tislavou i Spartou unikl jen vinou hor-
šího skóre!
Hned zjara roku 1947 hrála na Spartě 
Praha s Paříží. Byl prý to Bican, kdo 
poradil předsedovi tehdejší Středo-
české župy Jiřímu Pichlerovi, aby vzal 
do mužstva Peška. Pražanům se výběr 
francouzského hlavního města nepoda-
řilo porazit už od roku 1924. Tentokrát 
po dlouho nevídané exhibici vedli už 
v půli 5:0! Nakonec to bylo 6:1 a Pešek 
si připsal rovnou polovinu gólů! O pár 

týdnů později na stejném stadionu ob-
lékl poprvé i dres národního mužstva. 
Na druhou šanci si ale musel počkat 
rok a na třetí dokonce až do podzimu 
1950! Tehdy na Strahově proti Albánii 
(3:0) si poprvé a naposled zahrál v re-
prezentaci se Žďárským, jehož účet byl 
dva roky poté podtržen a sečten po de-
vátém utkání. Ti dva spolu mohli hrát 
snad i poslepu. Proč tedy byli do národ-
ního mužstva až na tu jedinou výjimku 
vybíráni každý zvlášť?

 v rudéM s PePíčkeM crhou 
Když klokani roku 1951 nečekaně 
zbytečně sestoupili a Žďárský byl 
v ročním trestu, přetáhla Peška Sparta. 
Rudí tehdy současně sáhli i do Slavie 
pro nepříliš využívaného Crhu, ma-
lého bojovníka s neuvěřitelným akč-
ním rádiem a výdrží, a Jiří tak potkal 

 jiří Pešek 

 * 4. 6. 1927–20. 5. 2011  Hráčská kariéra:  1940 Bohemians, 1952 Sparta, 1956 Sla-
via, 1960 Motorlet (do roku 1965)  Prvoligová bilance: 298 utkání v letech 1944–1959 
a 1963–1964, 151 gólů; král ligových střelců 1954 (15 gólů)  Mistrovské tituly: 1952, 
1954  Mezistátní utkání: 11 v letech 1947–1954, 1 gól  Trenérské stáže: Viktoria 
Žižkov, Baník Příbram UD, 1975 Panserraikos Seres (Řecko), 1978 Finsko (olympijské 
mužstvo), 1981 Valur Reykjavik (Island), 1982 Jemen, 1983 Indie (asociační trenér)

Nováček ligové Bohemky, za 
kterého musel profesionální 
smlouvu podepsat otec.
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V sestavě klokanů z roku 1945; zleva 
stojí Kareš, Vedral, Melka, PEŠEK, 
Češpiva, Havlíček, Ludvík, v podřepu 
jsou Plánický, Kalous, Panec a Liška.

Jiří Žďárský, spoluhráč, se 
kterým si rozuměl nejlépe.

svou další životní „spojčičku“ (jak 
ten post s oblibou nazýval jeho nový 
parťák). Crha reprezentoval dokonce 
třináctkrát – ale zase: v mezistátním 
utkání se s Peškem sešel pouze jed-
nou…  Ale stálo to za to! Jen pár mě-
síců poté, co byli naši na světovém 
šampionátu ve Švýcarsku od Raku-
šanů hanebně biti 0:5, nad nimi v Brně 
vyhráli 3:2. Ti dva patřili k nejlepším, 

Crha z penalty srovnal skóre na 2:2, 
po přestávce dal Pešek vítězný gól!
Roku 1954 hrál na světovém šampi-
onátu, na podzim 1957 ve svém sice 
jediném, pro tým však klíčovém kva-
lifikačním utkání dalšího mistrovství 
v Lipsku proti NDR (4:1). I mezi tě-
mito mezníky patřil k hvězdám ligy, 
ale za reprezentaci si zakopal jen tu 
a tam – třeba na Strahově proti Brazílii.

A jsme u jádra věci. Historie čes-
kého fotbalu se hemží skvělými 
hráči, jimž mnohé reprezentační 
příležitosti zmařily jiné než spor-
tovní okolnosti. U většiny z nich za 
to mohla tuhá mezinárodní izolace 
v časech nacistické okupace, u Peška 
a některých jeho vrstevníků přede-
vším jeho nevraživý vzájemný vztah 
s poúnorovou totalitou.

Na vojnu ho nevzali, že měl jednu nohu 
kratší. Na hřišti mu to potíže nedělalo. 
Byl to fotbalista od pánaboha. A také 
se vyznal v tom, jak se dělá dobrá šou. 
V jiných podmínkách mohl odehrát de-
sítky mezistátních zápasů a třeba i sbírat 
další vavříny v některém předním ev-
ropském klubu. Jenže za své ligové éry 
sbíral spíše důtky a tresty za své postoje. 
Prostě se narodil do nesprávné doby.

 tyPoGraf ve slévárnĚ 
Když přestoupil na Letnou, musel se 
i on „zařadit do výrobního procesu“ 
v patronátním podniku. Byl vyučený 
typograf, to bylo respektované ře-
meslo, leč v ČKD Sokolovo z něho 
udělali pomocného dělníka ve slé-
várně a pouštěli hrůzu, když se dost 
netvářil, že tam svou prací bojuje za 
mír a socialismus. Po návratech noč-
ními rychlíky z ligových mačů na 
Slovensku směli sparťané nastoupit 

do směny o pár hodin později. Ně-
kteří hráči však horlivě vyskakovali 
z nástupištěm pomalu projíždějícího 
vlaku na libeňském horním nádraží, 
které je hned naproti továrně, a uvě-
doměle se řítili do práce. On trval 
na dohodnuté úlevě – ale i z toho 
měl zle. Byl poctivý fotbalový pro-
fesionál. Totalitní režim však dával 
dlouho přednost pseudoamatérům, 
ochotným předstírat nadšené plnění 
úkolů pětiletky…

 PĚtka iMrichu stachovi 
V úvodním kole ligy 1954 Sparta jeho 
vinou ztratila remízou 1:1 bod s vojen-
ským týmem Tankisty. Prodribloval se 
až „do kuchyně“, obešel i reprezentač-
ního gólmana Stacha – a pak si pro fra-
jeřinku před opuštěnou brankou nechal 
ukopnout míč! Tehdy se na něho zlo-
bili i největší obdivovatelé a dali mu to 
znát. Zapsal si to za uši. Při podzimní 
odvetě na Strahově byl k nezastavení 
a především jeho zásluhou byl Stacho 

překonán šestkrát. Pět z těch gólů si 
připsal na vlastní účet!

 „jak je libo, Pane sudí!“ 
Už ve své slávistické éře v utkání 
s Duklou bravurně poslal z „trestňáku“ 
falšovanou střelu přes zeď do nekry-
tého vinglu. Rozhodčí nechal kop opa-
kovat. Pešek nehnul brvou, postavil si 
míč – a pak vyrobil dokonalou kopii 
předchozího výkonu. Fanoušci šíleli 
nadšením. A nejenom slávističtí! 

 DRobné Klepy 

Proti Uruguayi na MS 1954: zleva Novák, 
Reimann, Trnka, Hledík, Pažický, Šafránek, 
Kačáni, Hertl, PEŠEK, Hemele a Hlaváček.

Jirka Pešek, jak jsme ho – skoro 
napořád dobře naladěného – 
ještě nedávno potkávali.



NAVŠTIVTE NAŠE PRAŽSKÉ POBOČKY:
Vodičkova 25, 110 00 Praha 1, tel.: 221 592 592, 
vodickova@alexandria.cz
Španělská 2, 120 00 Praha 2, tel.: 221 466 466, 
info@alexandria.cz

Léto 2014
– nejvýhodněji právě nyní

Bulharsko | Řecko | Kypr |
Španělsko | Malta | Itálie | Chorvatsko |
Turecko | Egypt | Tunisko |
Slovensko | Maďarsko | Slovinsko

slevy a superslevy za včasný nákup |
truhla plná pokladů | 

superdárky k zájezdům. . .

| české animační týmy
|  dětské kluby 

v češtině
| děti zcela zdarma

KLUBOVÉ HOTELY ALEXANDRIA
BULHARSKO

ŘECKO

TURECKO

ŠPANĚLSKO

AX_INZ_PFS_2014.indd   1 4.2.2014   13:02:30

Ať už mu budoucnost nachystá co-
koliv, s největší pravděpodobností 
bude MATYÁŠ BUZEK sedávat 
v kabině. Jen je otázkou, zda v té 
fotbalové, nebo v letadle. Čtrnác-
tiletý střední záložník z klubu FC 
Tempo má totiž přichystanou zá-
ložní variantu pro případ, že by na 
hřišti neudělal díru do světa – chtěl 
by být pilotem.

JJ Fotbalové začátky:
Fotbal jsem začal hrát, když mi byly 
čtyři roky. Jelikož bydlím naproti hři-
šti FC Tempa, tak pro mě byla jasná 
volba začít hrát právě tam.
JJ Důležité kroky v kariéře:

Pro mě byl důležitý krok to, že jsem 
s fotbalem začal a pořád mě to baví.
JJ Nejoblíbenější trenér:

Michal Hozák, který mě trénuje už od 
mých začátků.
JJ Fotbalový vzor:

Cristiano Ronaldo.
JJ Oblíbený hráč v ČR:

Nemám žádného moc oblíbeného, 
ale asi nejvíc je mi sympatický To-
máš Rosický.
JJ Oblíbený světový hráč:

Znovu Cristiano Ronaldo.
JJ Oblíbený klub:

Real Madrid a Slavia Praha.
JJ Neoblíbený klub:

FC Barcelona a Sparta Praha.
JJ Poslední výsledek A-týmu Tempa 

v sezoně:
Prohra s Čechií Dubeč 3:2.

JJ Nejlepší spoluhráč v týmu:
Je jich víc, se kterými si rozumím. Ne-
dokážu vybrat jednoho.
JJ Sportovní cíl:

Mým cílem je nadále hrát v základu 
Tempa a udržet ligu, kterou hrajeme. 
Do budoucna se chci i nadále věnovat 
fotbalu a vydržet u toho co nejdéle.
JJ ... a kdyby to nevyšlo ve fotbalu – 

čím chce být:
Ještě přesně nevím, ale jedna z variant 
je, že bych byl pilotem.
JJ Dělá i jiný sport než fotbal?

Snowboard, běžky, jízda na kole atd.
JJ Mimosportovní zájmy:

Škola a chození ven s kámoši či ká-
moškami.
JJ Nejlepší relax a odpočinek:

Ležení v posteli s iPadem nebo note-
bookem v ruce.
JJ Oblíbené jídlo:

Svíčková, kachna s knedlíkem a se ze-
lím, vepřo knedlo zelo...
JJ Oblíbená hudba:

Poslouchám skoro vše, ale asi nejvíc 
dubstep, techno a rap. Skupiny a inter-
prety nemám žádné oblíbené, poslou-
chám od každého něco.
JJ Prospěch ve škole:

Díky trojce z biologie mi těsně uniklo 
vyznamenání.
JJ Počet přátel na Facebooku:

Přes 500.
JJ Typ holky, který se mu líbí:

Líbí se mi nejvíc brunety a rozhodně 
preferuju dlouhé rovné vlasy. Měla by 
být hezká a inteligentní.

mláDež

talent Matyáš buZek Z fc teMPo v PravidelnéM dotaZníku
teXt: Štěpán ŠiMŮnek foto: aRChiV M. Buzka

fotbalová, nebo Pilotní kabina?
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Matyáš je třetí zprava 
v prostřední řadě.

Kam až v kariéře 
Matyáš Buzek doletí?
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 PředkoPávání vsedĚ  NOHY

 Základní poloha:  vsedě na stroji držíce se madel po stranách s nohama 
zaklesnutýma pod válec

 Jedná se   o izolovanou extenzi v koleni, kdy cvik spočívá v poma-
lém přednožování až do úplné extenze a spuštění zpět 
do výchozí polohy. Pozor, hlavy kvadricepsu zabírají 
nejvíce na konci extenze.

 Počet opakování:   tři série po patnácti
 Chyby:  příliš velké prohýbání v zádech, špatné nastavení spod-

ního válce (příliš vysoko nebo nízko)

 tRX stanDing Roll out  BŘIŠNÍ SVALSTVO, JÁDRO

 Základní poloha:  TRX nastavená tak, aby nastavovací úchyty byly na vy-
šité značce střední délky a tělo mohlo být v rovině

 Cvičíme tak,  že zaujmeme mírný stoj rozkročný. TRX uchopíme před 
tělem, předpažíme, dlaně dáme směrem dolů. Ze stoje 
jdeme do rovného předklonu a pak vzpažíme, dostaneme 
TRX nad hlavu a dlaně směřují opět dolů.

 Počet opakování:  tři série po deseti
 Chyby:  přílišné prohýbání, nezpevněné břišní svalstvo a pánev

 roZPažky s hlavou nahoru  HORNÍ ČÁST PRSNÍHO SVALU

 Základní poloha:  leh na zádech na šikmé lavici sklopené v úhlu 30 stupňů
 Pohyb  začíná s lehce pokrčenými pažemi kolmo k zemi. Činky jsou 

ve vertikále nad rameny a cvik končí s rukama jdoucíma palci 
k sobě.

 Počet opakování: tři série po patnácti
 Chyby:  při velké rotaci palci vpřed dochází k nadměrnému za-

pojování předních deltových svalů

Dnes máte k dispozici již třetí díl seriálu zaměřeného na kombinaci 
posílení důležitých partií všech fotbalistů. To znamená cviky nejen 
na nohy a hluboký stabilizační systém, ale v tomto případě i na prsní 
svalstvo. Servis pro zájemce z řad Pražského fotbalového svazu 
tradičně připravil instruktor fitness a bývalý fotbalista Jiří Sivák 
z J&Z Fitness Studia v Praze 4.

fitness

seriál o cvičení a doPlnĚní 
PříPravy fotbalistŮ
PřiPravil: lukáŠ VRkoČ foto: paVel slaVíČek

jak sPrávnĚ Posilovat (iii. díl)

 30% sleva – nabídka Pro hráče i kluby 
Chcete obohatit přípravu o návštěvu posilovny? Nebo byste měli zájem 
o funkční trénink pod vedením odborníků? Fitness, alpinning, fitbox, 
zumba, pilates, flowin nebo bosu – to vše je připraveno pro fotbalisty 
i kluby z hlavního města se třicetiprocentní slevou. Stačí přinést 
potvrzení, že do konkrétního oddílu patříte, a cvičíte (skoro) zadarmo!
Kontakt: Chemická 951, Praha 4, tel.: +420 255 785 818, www.dzejzi.cz
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Pardubice

Ústí
nad Orlicí

Šumperk

Zlín

Ostrava

Opava

Třebíč

Znojmo

Jihlava

Svitavy

Česká Lípa

Hradec Králové

Uherské
Hradiště

Kolín

Tábor

Jindřichův Hradec

Blansko Valašské 
Meziříčí

Hodonín

Mladá
Boleslav

České
Budějovice

Kutná
Hora

Chomutov

Karlovy
Vary

PRAHA

BRNO

OLOMOUC

Mělník

Děčín

Příbram

Kroměříž

Uherský
Ostroh

BRATISLAVA

Trenčín

Žilina Poprad

Prešov
Martin

Prievidza

Bánská
Bystrica

Zvolen

Třinec

Liberec

Jilemnice
Náchod

Plzeň

Klatovy

Trutnov

Frýdek-Místek

Kladno

Strakonice

Trnava

Žďár
nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Ústí 
nad Labem

Most

Beroun

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

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

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

. Praha-Podolí: Jeremenkova 14, 140 00 Praha 4-Podolí, tel. 244 001 166-168 

. Praha-Uhříněves: Bečovská 939, 104 00 Uhříněves, tel. 267 315 225

35 studií  
po celé ČR a SR

Služby  
studia koupelen

.  grafický 3D návrH ZDarMa 

. výPiS MaTEriáLU 

. TEcHnická ZPráva 

. oDborný PErSonáL

.  široký výběr ve všech 
cEnovýcH úrovnícH

.  individUální řešení slev

.  SPoLUPrácE S oDbornýMi 
montážními firmami

.  dodávka zboží zdarma

STUDIA KOUPELEN V PRAZE

PTACEK_letak_prezentace_VO-KS_2012_A4.indd   5 1.8.2012   8:54:47



Minule jsme si říkali něco o rozví-
jení obounohosti a drilování doved-
ností. Ty základní schopnosti jsou 
vedení míče, změny směrů a tedy 
i kličkování. Vzhledem k tradici 
někdo může postavit děti do řady 
a na signál je nechat vybíhat do 
činnosti. Trenér má zdánlivě vše 
pod kontrolou a vypadá to velmi 
přehledně. Je to jedna z variant, 
ale podívejme se na jinou organi-
zaci, která může být leckdy nebo 
i většinou vhodnější.

Uvolněná organizace v prostoru, ka-
ždý jde svým tempem a není vázán 
na hráče před sebou a za sebou. Po-
kud však chceme děti na ploše nějak 
rozdělit do dvojic, trojic či větších 
celků, snažme se pamatovat na to, 
aby se v proudové organizaci vzá-
jemně nebrzdily a případně na to re-
agujme změnou organizace. U všech 
činností trenér opakovaně předvádí 
v co nejlepším provedení a ptá se 
dětí, co bylo na jeho ukázkách dobře 
a co eventuálně špatně.
Příklad: jestliže chci ukázat, že 
mají hráči po nějakém technickém 
prvku (kličce) vyrazit, opravdu 
zdůrazním vyražení v ukázce, niko-
liv že udělám kličku a řeknu a teď 
vyražení. Zároveň se trenér může 
ptát, k čemu je dobré vyražení po 
kličce, čímž i drilové cvičení smě-
řuje ke hře. „Udělejte kličku tak, 
abyste zmátli a obešli obránce…“ 
= mentalizace tréninku.

INDIVIDUALIZACE
Činnosti, které se hráči učí a ne-
zvládají je dobře, provádíme po-
malu a s důrazem na detail a správ-
nost provedení, ale pokud se již 
činnosti daří lépe, přestože ne do-
konale, můžeme je dávat i do sou-
těží, aby měl trénink gradaci.

Příkladem je třeba provedení 15–20 
stahovaček (jiných fint) na mety 
v nějakém obrazci a pak i druhou no-
hou na druhou stranu (viz obrázek). 
Pokud v té samé organizaci udě-
láme 1–2 kola soutěž nebo přidáme 
branky, do kterých střílí po kličce 
na tyč, zajišťujeme tím emoční ná-
boj. Rozvíjíme tak soutěživost, 
ale také tím ztěžujeme podmínky. 
Ve hře totiž přichází nejen ztížení 
o rychlost, ale také o soupeře, čímž 
vniká i prostorový tlak. Po alespoň 
hrubém zvládnutí stahovaček, kdy 
to klukům jde a neutíká jim míč od 
nohy, můžeme i na obrázku vidět, 
že kouč či rodič může být na místě 

jedné mety a sahat hráčům do míče, 
aby reagovali a udělali stahovačku 
včas. Některým více, jiným méně = 
individualizace ve stejné organizaci. 
Míč vezme jen v tom případě, že do 
něj hráč „nabourá“. V kategorii U9, 
nebo vyspělejší, již ale můžeme tlak 
zvýšit, alespoň na ty hráče, kterým 
prováděná klička jde. Počet opako-
vání byl psán 15–20, jde o to nepře-
dávkovat, aby to děti viditelně ne-
bavilo, ale přitom udržet co největší 
počet opakování. 
Postupně se zvyšuje počet způ-
sobů vedení míče a kliček, které 
jsou hráči schopni se naučit a ob-
čas i použít ve hře. Použití doved-
ností ve hře nemusí být okamžité 
a časté, přichází třeba i s víceletým 
odstupem, jak se zvyšuje zkušenost 
a dovednost hráčů.
STAHOVAČKA A TY DALŠÍ
Jestliže v U7–U8 necháme na hrá-
čích, jak míč při hře vedou, tak 
třeba již v U9 jim představujeme, 
jakou výhodu má vedení míče tou 
nohou, která je dále od obránce, 
když běží vedle sebe. Není možné 
si myslet, že to všichni začnou hned 
dělat ve hře, ale je vhodné se tím již 
zabývat, ukazovat a ptát se na je-
jich názor. Ve všech hrách můžeme 
kromě kliček i volit způsob vedení 
míče a v U8/U9 už častěji i jakou 
nohou. I vedení míče by mělo být 
trénováno více druhů:
Předkopáváním silnější i slabší 
nohou, z nohy na nohu placírkou, 

co krok to kop, rolování podráž-
kou vedle těla, 3× pravou šajtlí 
doprava – 3× levou doleva, zasta-
vování a rozebíhání (jako při hře 
Šrek z předpřípravky), to vše se 
změnami směrů různým způsobem, 
viz kličky.
I vedení míče představujeme směrem 
k zápasu. Ukazujeme, že pokud hráč 
umí dobře měnit směr vedení míče, 
je hůře polapitelný soupeřem. Oprav-
dové vnímání, ale předpokládáme cca 
U8/U9.

Při nácviku kliček jdeme od nejjed-
nodušších (zasekávačka, stahovačka) 
k těm složitějším (přešlapovačka, zi-
danovka…), které se třeba objevují 
až v U8/U9, nebo k jejím kombina-
cím do U10/U11. Některé postupy 
upřednostňují rozfázovat pohyby 
i během kličky. Pro děti je však velmi 
významné vidět a zkoušet celý po-
hyb bez fázování. Jen těm, kterým 
to ani po několika trénincích nejde, 
je možné rozčlenit kličku na fáze. 

tRéninK
MiniPříPravka: vedení 
Míče a kličkování
Pravidelný seriál o Metodice PříPravy Mládeže
teXt: antonín plaChÝ   foto: aRChiV
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Děti by mohly do konce mladší pří-
pravky postupně zvládnout alespoň 
5–10 nejčastěji používaných kliček 
(zasekávačka vnitřní a vnější, staho-
vačka, stahovačka za patou, přešla-
povačka vnitřní a vnější, dvojitá pře-
šlapovačka, zidanovka, převalovačka 
s přešlápnutím, koloběžka...).
Nadanější hráči zvládají vzájemné 
kombinace kliček, když se ti méně 
nadaní zabývají jednotlivými. Násle-
dujícími způsoby můžeme ve cviče-
ních a hrách individualizovat nároky 
na rychlost, menší prostor, provádění 
druhou nohou, větší odpor trenéra 
i kombinaci kliček.
Nejjednodušší variantou pro děti je 
zkusit si kličky volně v prostoru, 
o něco složitější je nechat dělat 
kličku na nehybného soupeře = tyč 
či meta. Kličkou můžeme rozumět sa-
mozřejmě i různé typy změn směrů 
s míčem. Využívat můžeme i koučo-
vací postupy, které podporují vlastní 
aktivitu a vnitřní motivaci:  „Udělejte 
tolik kliček, kolik už umíte,“ u U8/
U9 nebo „Vyberte si každý kličku, kte-
rou teď budete cvičit, a když se vám 
třikrát povede, můžete jít pokaždé na 
střelu. Dovedete to i druhou nohou?“

 Příklady her a cvičení 

1. Tunel mistrů. Uděláme koridor 
z met cca 16 m dlouhý a raději širší 
pro 8–10 hráčů. Děti jím procházejí 
a předvádějí buď určené, či jimi vy-
brané kličky. Někdo udělá třeba 5–6 
kliček, jiný 2–3 na základě kvality 
provedení. Každý svým tempem po-
dle kategorie 5–10 min. Postupně 
přidáváme individuálně obtížnost 
či varianty kliček. Cestu zpět může 

zpestřit trefení malé branky. Výzva 
může být: „ Udělejte během jedné 
cesty co nejvíce druhů kliček“ nebo 
„Kdo udělá jednu kličku co nejví-
cekrát během jedné cesty“ atd. Po-
kud chceme cvičení proložit s hrou 
4 na 4, mety jsou již postaveny tak, 
že tvoří hřiště s dvěma brankami na 
obou koncích hřiště. Hraje se tedy 
na čtyři branky.

2. Od mety k metě – organizačně 
jednoduchý typ cvičení od obránce 
k obránci, kdy hráči určeným způ-
sobem vedou míč a určeným způ-
sobem se otáčejí. Je to však onen 
dril, který není pro děti příliš zá-
bavný, a tak jej ze začátku využí-
váme pouze pár minut a v U9 třeba 
až patnáct podle toho, jak se děti 
ještě soustředí. Vedení míče mů-
žeme vždy zadat a stejně tak mů-
žeme zadat i typ otočení či kličky. 
Pro větší pestrost můžeme vždy po 
určitém počtu udělat i závody v oné 
dovednosti. Takto organizováno, 
stejně jako obě předcházející cvi-
čení, jsou cvičení využitelná jako 
zdokonalovací i pro rozcvičení až 
do dospělých kategorií. Pokud jde 
více o vedení míče, uděláme úsek 
delší (15–20 m), pokud jde více 
o kličky a otočení, může být krátký 
(4–5 m).

Koukněme se i na cvičení organizo-
vané jako dětská hra, jako následující 
dva příklady.

3. Vězení. Branky (okna vězení) jsou 
rozestavěny do trojúhelníku dle ob-
rázku a hráči se snaží vyvést z vězení 
poklady (míče) tak, že naznačí stráž-
cům (U7/U8 rodiče, U9/U10 hráči) 
klamáním únik jedním, ale utečou 

druhým oknem. Strážci se pohybují 
jenom na spojnici oken a snaží se do-
tknout utíkajících a počítají, kolik se 
povede chytit. Utíkající počítají po-
čet úniků. Hrát se dá bez míče, s mí-
čem u nohy i driblinkem. Ve starších 
kategoriích U9 a výše, kdy již jsou 
strážci hráči, chytají ale také s mí-
čem u nohy. Vzdálenost mezi okny 
je taková, aby byla dobrá šance utéci. 
I v této hře můžeme navádět hráče na 
vnímání, zda je lepší se zastavovat 
před obráncem.

Spolu s uvedenými hrami jde o základy 
míčových dovedností, které dále rozvíjí 
cvičení obsažené v Coerverově škole 
fotbalu, ale v těchto hrách je i dětská 
zábava a herní rozhodování. S postu-
pujícím věkem může drilu bez „hraní 
si“ minutově přibývat, ale vždy před-
stavujeme cvičení hráčům jako herní 
situaci. „Udělej to jako ve hře!“

4. Malý čtverec : (cca 5 × 5 m) nebo 
trojúhelník. Hráči v rozích dělají 
např. zasekávačky jedním smě-
rem. Nejprve se snaží, aby jim míč 
neutíkal a aby byla zaseknutí těsně 
za metou přesně do směru k další 
metě. Když to víceméně jde, mů-
žeme zařadit závody kdo koho do-
honí či předhoní. Dobré je mít čtyři 
hráče na jeden čtverec, ale lze dě-
lat i trojúhelníky a činnost je ještě 
častější. V dovednostech je pravi-
delně vhodné i závodit – honí se 

po obvodu čtverce a počítají, kolik 
dostihnou (dotknou se) hráčů před 
sebou. Je možné, že proti sobě hrají 
dvě družstva ve dvou spojených 
čtvercích, viz obrázek (U8/9…). Na 
obrázku je vidět i předávání míče 
přihrávkou k nějaké metě (U9). Na 
obrázku u červených šipek je vi-
dět jeden z detailů, které již smě-
řují k přihrávání a převzetí míče. 
Zkontrolovat si prostor za sebou! 
Viz červené šipky v obrázku.
JJ Ukazujme hráčům, že po kličce 
či otočení s míčem zrychlíme po-
hyb – „od obránce“. Pokud jdeme 
cestou koučování a chceme roz-
proudit myšlení hráčů, ptejme se 
„Co dělat po kličce?“ nebo „Proč 
bys měl po kličce zrychlit?“ Lze 
tak i organizovat cvičení, kdy je 
po nějaké kličce hráč stíhán.
JJ Využívejme jednu organizaci pro 
více druhů her a činností jako 
v bodě dvě.
JJ Nenechme špatnou organizací stát 
a koukat, snažme se je dostat co 
nejvíce do činnosti.
JJ Motivujme hráče výzvou či otáz-
kou „Dokážeš to udělat ještě líp? 
Dokážeš to udělat víckrát? Rych-
leji? Co můžeš udělat líp? Koli-
krát dovedeš za týden tu kličku 
udělat?“
JJ Pokud zařazujete různé druhy 
slalomů nebo cvičení, která jsou 
i obsahem Coerverovy školy, pře-
mýšlejte, zda jde cvičení napláno-
vat tak, aby klička či finta byla 
provedena před metou, protože 
kličku také děláme před hráčem. 
Zkuste takto pozměnit i cvičení 
„malý čtverec“?

METODICKÁ VIDEA NAJDETE 
NA ADRESE:
http://fotbal.tvcom.cz/SportTv/ 
Metodicka-videa/ nebo na stránkách 
trenérsko-metodického úseku FAČR – 
metodická videa.

Pražský fotbalový svaz také najdete na:

www.facebook.com/fotbalpraha
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Levá, pravá – 
mně je to jedno!

Platilo zde „těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti“?



V neděli 21. ledna 1934 navečer do-
razila do Prahy nádherná zvěst: je-
denáctka Prahy rozdrtila berlínský 
výběr na jeho domácí půdě 5:0! A to 
v útoku týmu složeného z obou „S“ 
chyběla taková ofenzivní esa, jako 
byli příští vicemistři světa František 
Junek, František Svoboda nebo 
Antonín Puč! Mužem zápasu se 
stal centrforvard rudých Raymond 
Braine. Byl doslova k neudržení, 
skvěle dirigoval hru útoku a dal 
sám tři góly!

Už od pondělí znovu zaplavily spor-
tovní stránky novin úvahy, zda by 
nestálo za to přesvědčit skvělého 
Belgičana, aby přijal českosloven-
ské občanství. Působil přece v Praze 
už čtvrtý rok – a za dveřmi byl svě-
tový šampionát v Itálii! Sedmadva-
cetiletý Raymond se při hovorech na 
toto téma nezávazně usmíval, nic ne-
vyvracel ani neslíbil. Pokud sem tam 
naznačil, nač by jeho případný sou-
hlas mohl přijít, protáčely se panenky 
i nejprotřelejším šíbrům. 
Centři jeho formátu by se v té době 
na evropské pevnině dali spočítat 
na prstech jedné ruky. Patřil k nim 
také o čtyři roky starší etnický Čech 
Mathias Sindelar (v pražském dobo-
vém tisku Matěj Šindelář) z Austrie. 
Na toho už nějaký čas líčila Slavia, 
i tady byly rovněž ve hře zájmy ná-

rodního mužstva. Jenže „Sindi“ byl 
Vídeňák každým coulem, nad na-
bídkou jen mávl rukou. Tak se slá-
vistický zájem postupně přenesl na 
jiného krajana od Dunaje, velenaděj-
ného Pepiho Bicana z Rapidu; ale to 
bychom předbíhali…

 sParta hoří! 
V listopadovém ligovém derby roku 
1933 Slavia zdolala Spartu 2:1 a vy-

střídala ji v čele tabulky. Pak už ji 
tam nepustila. Dva dny po neroz-
hodné jarní odvetě (2:2) proletěla 
Prahou jako blesk slova z meziti-
tulku. Žel nešlo o navyklé fandov-
ské vyjádření nelibosti (případně 
škodolibosti) nad špatnou hrou, ale 
o skutečný a ničivý požár. V úterý 
10. dubna vzplála dřevěná sparťan-
ská hlavní tribuna! Dělníci, pracující 
na jejích úpravách, okamžitě obrátili 

proti ohni hadice na zalévání tráv-
níku, za pár minut dorazili i hasiči, 
ale vše bylo marné. Popelem lehla 
také veškerá klubová výbava a za své 
vzala i bohatá sbírka trofejí. 
Zvedla se vlna solidarity. Slávisté 
přispěchali se zápůjčkou potřebných 
rekvizit, viktoriáni se rozhodli po-
stiženému klubu darovat slavný pu-
tovní pohár Charity Cupu, nejstarší 
české fotbalové soutěže, který se 

HistoRie

kaPitoly Z dĚjin Pražského fotbalového svaZu: 
co se dĚlo Před slavnýM šaMPionáteM?
teXt: MIlOslAv JENŠík foto: aRChiV autoRa

už je to osMdesát let…
Mistři ligy: zleva Vodička, Junek, Sobotka, 
Čambal, Šimperský, Ženíšek, Plánička, před 
nimi Vojtěch Bradáč, Joska, Fiala a Kopecký; 
z předních borců chybějí Krčil, Svoboda a Puč.

Viktoria Žižkov ještě s Vojtou Bradáčem, Steinerem 
a Zajíčkem. Vedle nich zleva dál stojí Moudrý, 
Suchý, Watzata, Matěj-Štěpán a Skočdopole, pod 
nimi jsou Průša, Miškovský a Mourek.
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roku 1916 po vítězství v posledním 
uskutečněném ročníku stal jejich tr-
valým vlastnictvím. To bylo opravdu 
rytířské gesto!
Nešlo však jen o Prahu. Třeba kon-
struktéři Vítkovických železáren 
téměř přes noc vytvořili projekt 
železobetonové tribuny, která po ně-
kolikerých úpravách zejména interi-
érů slouží na Letné až dodnes!
Slavia nakonec ligu vyhrála s pěti-
bodovým náskokem před Spartou, 
která se i tak po té kruté ráně dr-
žela vskutku obdivuhodně. Pro seší-
vané to byl už pátý titul v posledních 
šesti letech (jen roku 1932 jí prven-
ství uloupili rudí). Však také potom 
k památnému římskému finále na-
stoupilo osm slávistů.

 anGličané na letné 
Do cesty na světový šampionát po-
stavil našim kvalifikační los Poláky. 
Už v říjnu je ve Varšavě porazili 2:1. 
K pražské odvetě mělo dojít pět dní 
po letenském požáru, ale soupeř ji 
vzdal – dopisem, který dorazil na 
asociaci právě onoho černého dne. 
To rozhodnutí se nezrodilo ve fotba-
lovém prostředí, ale na polském mi-
nisterstvu zahraničí, které právě bylo 

s naší diplomacií na kordy. O novém 
vítězství našich však tehdy nepochy-
bovali ani samotní Poláci.
Před odjezdem do Itálie čekala repre-
zentaci ještě dvě mezistátní utkání. 
U obou se čekal mimořádný divácký 
zájem, a protože sparťanské ochozy 
měly i bez shořelé tribuny největší 
kapacitu, sroubili tam narychlo ales-
poň nekryté útočiště pro čestné hosty 
a novináře. Proti Maďarům nepotěšila 
ani plichta 2:2, ani výkon týmu. Ška-
rohlídi začali prorokovat, že výprava 
do Itálie skončí fiaskem.
Do této pesimistické atmosféry při-
jel tým stále považovaný za světovou 
špičku – Angličané. Pěstovali si svou 
„skvělou izolaci“, o blížící se šampi-
onát nejevili zájem. Už jen to, že si 
vedle Skotů byli ochotni zahrát také 
s některým předním týmem z evrop-
ské pevniny, musel takový soupeř po-
važovat za vyznamenání. Na Spartu se 
ve středu 16. května nějakým zázrakem 
našlapalo více než 35 000 diváků, naši 
poprvé oblékli nové červené dresy se 
lvíčkem a díky gólům Oldřicha Nejed-
lého a Puče slavně zvítězili 2:1!
Sestava pro Itálii tak dostala definitivu. 
Její tvůrce, generální sekretář asociace 
Karel Petrů, který se načas ujal role ob-

vykle zastávané asociačním kapitánem, 
tam odcestoval s osmnácti borci: deseti 
slávisty, šesti sparťany a jen dvěma od-
jinud než z Prahy. A to ještě jeden z těch 
dvou, Jožka Silný, v té době legionář ve 
francouzském Nimes, předtím dlouhá 
léta hrával za Slavii i za Spartu.

Málo platné – na Prahu u nás tehdy 
(a ještě dlouho potom) nikdo ne-
měl! Vedle obou „S“ měla metro-
pole v onom i následujícím ročníku 
v ligové výhni ještě tři další želízka. 
V součtu pět ze dvanácti účastníků 
elitní soutěže!

 červená, bílá – a černá 
I když sestup z ligy byl tehdy ještě pro 
Žižkov něčím nepředstavitelným, šest 
let poté, co vybojovala mistrovský titul, 
stála najednou Viktorka nad propastí! 
Před závěrečným kolem už jí reálnou 
naději na záchranu slibovala pouze 
případná výhra nad Spartou. Čas pro 
potřebné zkonsolidování sestavy k po-
slední bitvě nabídl reprezentační termín 
posledního dubnového víkendu. Ještě 
ve středu před ním se žižkovským muž-
stvem naplno trénoval i jeho lídr, dlou-
holetý pilíř zadních řad, devětatřicetiletý 
internacionál Karel Steiner. V pátek ale 

byl náhle ve vysokých horečkách pře-
vezen do nemocnice – a v neděli 29. 
dubna tam podlehl zápalu mozkových 
blan. Týden po jeho smrti nastoupili 
červenobíle pruhovaní ve Strašnicích 
s černými páskami na rukávech, které 
jako kdyby věštily i další pohromy. Celý 
tým byl jedním velkým tělem bez duše 
a prohra 0:2 zpečetila jeho osud.

 úder Pod Pás 
V utkání s Maďary nedokázal Štefan 
Čambal uhlídat vycházející hvězdu Fe-
rencvárosu, jedenadvacetiletého dra-
vého Györgyho Sárosiho. Hned se na-

šli novináři, kteří Čambalovo selhání 
označili za sabotáž. Poukazovali na 
jeho bratislavský původ, padly i výrazy 
jako maďaron, maďarofil… Bulvár si 
prostě našel zase jednu oběť. Přitom 
se Sárosim by si byl toho dne sotva 
kdo poradil. Jak bylo obvinění křivé, 
prokázal pak centrhalv Slavie v dresu 
se lvíčkem od klání s Angličany až po 
římské finále mistrovství světa.

 Předčasná Gratulace 
 Než se rozjel dlouho vytoužený mač 
s nejlepšími profesionály Albionu, pro-
běhla na hřišti malá oslava: dva z příš-

tích římských „zlatých hochů“ Fran-
tišek Plánička a Josef Silný převzali 
obrovské pugéty a nádavkem fotoa-
paráty na počest padesátého zápasu za 
národní mužstvo. Až mnohem později 
vyšlo najevo, že jim byla nesprávně za-
počítána i některá střetnutí, jež neměla 
oficiální mezistátní charakter. Oba ve 
skutečnosti překonali magickou hranici 
teprve na šampionátu v Itálii, kanonýr 
v prvním utkání proti Rumunům, bran-
kář a kapitán až v dalším se Švýcary. 
Takovou slávu jako před vlastními 
fanoušky na vyprodané Letné by ale 
v Itálii určitě nezažili…

 dobové stříPky 

Štefan Čambal před utkáním 
s Angličany, ve kterém se ctí 
obhájil své dobré jméno.

František Plánička a Viliam Schrojf; 
k setkání dvou gólmanů z finálových 
zápasů světových šampionátů došlo 
o třicet let později na jaře 1964.

Míč je v anglické brance, ale 
autorem gólu nebyl Josef Silný 
(v popředí), nýbrž Antonín 
Puč, zčásti skrytý levou tyčí.
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Patří mezi tradiční a úspěšné 
pražské kluby – vždyť už desátým 
rokem kopou v přeboru. Vedení 
FSC LIBUŠ před lety vsadilo na 
poctivou práci s mládeží a teď 
sklízí ovoce. V týmu panuje ka-
marádská až familiární atmosféra 
a jediné, co radost z fotbalu trochu 
kalí, jsou problémy s areálem. Není 
totiž oddílu, a tak je nemožné ho 
zvelebovat.

Fotbal se na Libuši, tenkrát ještě na 
periferii hlavního města, začal hrát 
v roce 1923. Největší vzestup však 
nastal až po revoluci, konkrétně 
v roce 1993. Nejenže A tým tehdy 
postoupil do přeboru, ale udivoval 
spanilou jízdou v Poháru ČMFS, kde 
dokráčel až do čtvrtfinále!
V něm sice po boji podlehl na do-
mácím hřišti v Meteorologické ulici 
Baníku Ostrava nejtěsnějším rozdí-
lem 0:1, ale předtím postupně zís-
kal skalpy Mladé Boleslavi a Dukly 
Praha, která v tu dobu hrála první 
ligu. „Tehdy na zápas s Baníkem 
přišla největší návštěva v historii, 
skoro tři tisíce lidí. Museli jsme na-
rychlo smontovat tribunu,“ vzpo-
míná sekretář a trenér mládeže Mi-
loslav Stuchlík.

 Přátelák s al-arabi 
Další významný sukces zaznamenala 
Libuš v sezoně 2001/02, kdy suverénně 
ovládla přebor a postoupila do divize. 
To vše s týmem složeným z drtivé vět-
šiny z vlastních odchovanců. V tomto 
období se podařil husarský kousek: Do 
Libuše na přátelský zápas zlákalo ve-
dení katarský mančaft Al-Arabi, jehož 
barvy hájily legendy Gabriel Batistuta 
či Stefan Effenberg! „Náš bývalý bran-

kář Pavel Steiner, který hrál s Effen-
bergem v Německu, jim tu zajišťoval 
soustředění. A při té příležitosti s nimi 
i dohodl přátelák,“ vybavuje si ekonom 
klubu Miroslav Hruška slavnostní mač, 
který skončil plichtou 1:1.
Zmíněné úspěchy byly jen špičkou le-
dovce jménem práce s mládeží. Té se – 
na rozdíl od mnoha klubů, které s nej-
menšími intenzivně pracují až několik 

posledních let – v Libuši začali věnovat 
už krátce po revoluci. „Byla tu dvě velká 
sídliště, tudíž i hodně dětí. Hlavní důraz 
jsme tedy začali klást hlavně na mládež. 
Hrála se tu liga dorostu i liga žáků,“ vy-
počítává Hruška. V Libuši jsou úspěšní 
hlavně v práci s gólmany – dost možná 
i proto, že tu trénuje někdejší vynika-
jící brankář Bohemky a Slavie Zdeněk 
Hruška. „Z těch současných brankářů 
jsme vychovali například Dominika Ro-

dingera nebo Jirku Havránka,“ vypočí-
tává čtyřiadvacetinásobný českosloven-
ský reprezentant.
Energie vložená do práce s mladými se 
postupně začala vracet. Dnes je FSC Li-
buš stabilizovaným klubem, který už de-
set let kope přebor a s výjimkou jediné 
sezony, kdy bojoval o záchranu, se dlou-
hodobě drží v popředí tabulky. „Větši-
nou jsme do třetího čtvrtého místa,“ po-

kyvuje Stuchlík. Takto úspěšný klub by 
logicky mohl pokukovat i po vyšších 
soutěžích, to je však prakticky nemožné. 
A nikoliv kvůli sportovní výkonnosti či 
nechuti vedení.
Stěžejní problém totiž tkví v tom, že 
podstatná část útulného areálu nepatří 
klubu, nýbrž jisté dámě, která ho zís-
kala v rámci restitucí. „My bychom am-
bice na postup určitě měli, ale tím, že 
zázemí stadionu se vrátilo soukromému 
majiteli, máme svázané ruce,“ vysvět-
luje místopředseda klubu Ivan Maňák. 
„Vzhledem k tomu, že mezi námi nepa-
nuje úplně ideální shoda, tak do areálu 
nechceme pumpovat peníze,“ navazuje 
diplomaticky Miroslav Hruška. 

 koPec hlíny, nebo fotbal? 
Spory s restituentkou chod klubu naru-
šují hlavně v tom smyslu, že nikdo neví, 
co „bude zítra“. „Rok co rok se doha-
dujeme o výši nájmu a pokaždé dojdeme 
k bodu, kdy ona řekne, že přiveze petlici, 
zamkne a my odejdeme,“ popisuje Mi-
roslav Hruška. „Nejhorší je, že k fotbalu 
nemá vztah. Jí je jedno, jestli tu bude ko-
pec hlíny nebo fotbalové hřiště, zkrátka 
chce svoje peníze a je jí jedno, od koho 
je dostane. Zatím jsme se vždy nějak do-
hodli, ale můžu říct, že po těch letech už 
je to na palici,“ doplňuje Ivan Maňák.

 fsc libuš 
Rok založení: 1923  Vývoj názvu klubu: do roku 1991 TJ Libuš, od 
1991 S.K. VTX Libuš, od 1997 FSC Libuš  Úspěchy: dlouhodobá účast 
v pražském přeboru, účast v divizi  Současnost: pražský přebor  Počet 
týmů: jeden tým mužů („A“ – pražský přebor), starší dorost, mladší dorost, 
starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka

Klub

libuš už desátýM rokeM koPe v Přeboru 
a Zahráli si Proti ní i batistuta a effenberG

velké kluby nás Potřebují

teXt: Štěpán ŠiMŮnek foto: ondřeJ hanuŠ
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Na současnou adresu do Meteoro-
logické ulice se Libuš přestěhovala 
v 70. letech z nedaleké Novodvorské. 
Dlouho vše klapalo, ovšem v roce 
2007 se na úřadech zničehonic 
přišlo na to, že část pozemku, na 
níž leží zázemí klubu, patří jisté 
restituentce. Od té doby musí Libuš 
platit nájem a nemá jistotu klidné 
budoucnosti.

Možností, jak se z patové situace 
vyhrabat, vymysleli členové vedení 
v čele s Václavem Hrdličkou dost. 
„Těch nápadů bylo snad milion, ale 
chybí snaha si vyhovět, není shoda,“ 
tvrdí místopředseda Ivan Maňák. 
„Předkládali jsme několik návrhů, 
chtěli jsme hřiště třeba posunout, aby 
vznikl prostor, ve kterém bychom vy-

stavěli nové šatny a kantýnu, ale nic 
nevyšlo. Bohužel nemáme ani podporu 
od obecního úřadu,“ krčí rameny.
Ještě v době, kdy o existenci zmí-
něné dámy neměli ve fotbalové Li-
buši tušení, vybudovali v areálu hři-
ště s umělou trávou. „Dělala se v roce 
2002 a dost nám pomohla. Můžeme tu 
trénovat přes zimu a na hlavní hřiště 
proto není takový nápor,“ připomíná 

sekretář Miloslav Stuchlík fakt, že 
v Libuši se na trénincích musí stří-
dat hned sedm týmů – od „áčka“ po 
přípravku.
I vzhledem k absenci finanční pod-
pory za strany městského úřadu je 
zřejmé, že jediné, co mohou v Li-
buši dělat, je areál udržovat. „Ob-
novujeme trávu, udržujeme kabiny 
a kantýnu, ale to je asi tak všechno. 

Už jsme si zvykli na to, že co neseže-
neme, to nemáme,“ vysvětluje Miro-
slav Hruška, který jen vzpomíná na 
dobu, kdy areál ještě oficiálně patřil 
klubu. „Dělávaly se tu třeba dětské 
dny, pořádali jsme i oslavy 85. výročí, 
kdy si s naším áčkem přijeli zahrát 
hokejisté Sparty. Ale to už je všechno 
pryč,“ pokyvuje Stuchlík.
Nejistá budoucnost členy vedení zo-
celila, jsou připraveni i na nejhorší. 
„Samozřejmě se může stát, že jednoho 
dne paní restituentka přijde a řekne si 
o nějakou šílenou sumu. Stěhování by 
bylo hrozně komplikované, takže je-
diné, na co jsme připraveni, je zánik,“ 
maluje čerta na zeď místopředseda. 
„Ale my jsme optimisté a věříme, že 
budeme úspěšně fungovat i dál,“ uza-
vírá Miroslav Hruška.

V Libuši se zároveň netěší velké přízni 
obecního úřadu, což vyústilo v to, že se 
loni nekonaly žádné oslavy 90. výročí 
založení klubu. „Nebyla nálada ani chuť. 
Úřad nám nechtěl nic přidat a vzhledem 
k tomu, že se potýkáme s nájmem, nám 
to zkrátka nepřišla vhodná doba a at-
mosféra na slavení,“ popisuje Stuchlík. 
„Než dávat peníze do oslav, tak jsme je 
radši investovali do nájmu, nových dresů 
a celkově na chod klubu,“ dodává.
V Libuši se zároveň netěší velké přízni 
obecního úřadu, což vyústilo v to, že se 
loni nekonaly žádné oslavy 90. výročí za-
ložení klubu. „Nebyla nálada ani chuť. 
Úřad nám nechtěl nic přidat a vzhledem 
k tomu, že se potýkáme s nájmem, nám 
to zkrátka nepřišla vhodná doba a atmo-

sféra na slavení,“ popisuje Stuchlík. „Než 
dávat peníze do oslav, tak jsme je radši 
investovali do nájmu, nových dresů a cel-
kově na chod klubu,“ dodává.
Místopředseda vidí v nechuti úřadů 
(ale i orgánů) podporovat fotbal – re-
spektive sport obecně – komplexní 
problém. „Pokud si neuvědomí, že bez 
malých klubů, jako je ten náš, nemůžou 
ty velké vůbec existovat, tak se to ne-
hne vůbec nikam. Velké kluby nás malé, 
zkrátka potřebují,“ přemítá.
I přes trable s vlastnictvím mají ve 
vedení Libuše pořád dost energie na 
fotbal. I když… „Každé jaro jsem při-
praven na to, že bude konec,“ nasazuje 
místopředseda Maňák hořký úsměv. 
„Nás drží nad vodou hlavně zmíněná 
mládež. Když na jaře vidíte, jak se ca-
parti prohánějí po zelené trávě, dá vám 
to spoustu energie,“ vysvětluje Stuch-
lík, který má s kolegy ještě jiný povo-
lený fotbalový „doping“.
„Může to znít jako fráze, ale tady vždycky 
byla a je skvělá parta. Scházíme se, i když 
nejsou zápasy nebo tréninky, pravidelně 
chodíme posedět a na atmosféře v klubu 
je to znát,“ prozrazuje ekonom Hruška. 
„Nálada je tu skoro až rodinná. S klubem 
jsou spjaty třeba i naše manželky, které 
nesmějí na podobných posezeních chy-
bět,“ směje se Maňák.

 stadion fsc libuš 

 Název: stadion FSC Libuš – Meteorologická ulice  Adresa: Meteoro-
logická 533, Praha 4 – Libuš, 144 00  Dopravní spojení: minutu pěšky 
od autobusové zastávky Sídliště Libuš (linky 165 a 215) nebo 30 vteřin 
pěšky od stanice Jirčanská (linky 165 a 197)  Počet hřišť v areálu: 
jedno travnaté, jedno s umělou trávou

 Milion náPadŮ, žádná shoda 
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Zkrášlování libušského 
areálu brání restituentka.

Přesně na tomto hřišti si před lety 
zahráli slavní Effenberg s Batistutou.

Podmínky FSC Libuš jsou skromné.



O kšefty nemá nouzi, ale musí se 
pořádně otáčet. Záložník Sokola 
Stodůlky ALEŠ TICHÝ před lety 
rozjel s kolegou cateringovou firmu 
a přes krušné začátky si poctivou 
prací vybudoval skvělé renomé. 
V podnikání sází na poctivost 
a slušnost a stejné je to i ve fot-
bale – vždyť v roce 2012 vyhrál 
Cenu fair play!

Aleš měl k vaření vždy blízko, vy-
učil se totiž kuchařem. „Vždycky 
jsem pracoval v restauracích a skoro 
u každé se dělal i catering. Od roku 
devadesát dva jsem byl osm let šéf-
kuchařem U Supa v Celetné ulici 
a tam jsem se rauty naučil, protože 
jsme jich dělali hodně,“ vzpomíná. 
„Potom jsem nastoupil do jedné ca-
teringové firmy a s kolegou Richar-
dem Spudilem nás trklo, že už by-
chom taky mohli něco rozjet sami. 
Před šesti lety jsme tak založili firmu 
AR catering.“

 krušné Začátky 
Rozjet podnikání však – hlavně kvůli 
velké konkurenci – nebylo jednodu-
ché. „Nakoupili jsme inventář, prona-
jali si kuchyň a pustili se do toho. Ale 
neměli jsme vůbec žádný okruh kli-
entů, začínali jsme na zelené louce. 
Kamarád nám udělal internetové 
stránky, kam jsem napsal jídla, která 
bych chtěl vařit. Pak už jsme jenom 
čekali,“ vrací se do „premiérového“ 
roku 2008.
Na konci prvního měsíce to tehdy 
s kšefty vypadalo bledě. „Měli jsme 
jen tři akce a říkali si, že dva lidi to 
nemůže uživit. Sice jsme to nikdy ne-
chtěli vzdát, ale trvalo půl roku, než 
se všechno začalo zlepšovat,“ vyba-
vuje si krušné začátky. „Pak přišel 
měsíc, kdy to najednou bylo v po-
hodě. Zbyly nám nějaké peníze, za 
které jsme přikoupili další inventář. 
Postupně se všechno ustálilo a dnes, 
i díky tomu, že jsme jenom dva, se 
uživíme,“ prozrazuje.

Podnikání ve dvou však znamená, 
že každý musí odtáhnout enormní 
množství práce. Jak tedy vypadá 
běžný pracovní den spolumajitele 
cateringové firmy? „Pokud máme 
daný den akci, což bývá pravidlem, 
tak musím být před šestou ráno na-
stoupený v Makru, kde nakoupím 
čerstvé suroviny a po půl osmé jez-
dím do školky na sídlišti Řepy, kde 
máme pronajatou kuchyň,“ popi-
suje. „Nachystám, navařím, kolega 
přijede a jídlo odveze,“ vypočítává 
Aleš, kterému však vypnutím spo-
ráku a umytím nádobí šichta zda-
leka nekončí.
Musí se totiž probírat objednávkami 
klientů a rozesílat nabídky. „Odjíždím 
většinou v pět, ale někdy taky v sedm 
nebo v deset, podle toho, kolik si toho 
musím nachystat na druhý den. Bý-
vám naštvaný, když mám hodně práce 
na středu a na pátek, protože pak ne-
stíhám úterní a čtvrteční tréninky,“ 
směje se Aleš Tichý.

Profese

aleš tichý Ze stodŮlek Má caterinGovou 
firMu i cenu fair Play
teXt: Štěpán ŠiMŮnek foto: ondřeJ hanuŠ

sáZKa na sluŠnost

 aleš tichý 
 Věk: 43
 Profese:  spolumajitel  

cateringové firmy
 Klub: TJ Sokol Stodůlky
 Pozice: střední záložník

Duben 201426



 800 liDí v DivaDle 
Firma AR catering se dokázala pro-
sadit i v tvrdé konkurenci, která na 
gastronomickém poli panuje. Jaký 
je recept na úspěch? „Nic nezkazit, 
zkrátka dělat poctivě. To je jako au-
tomechanik nebo truhlář. Když třeba 
špatně opraví auto nebo vyrobí vadný 
nábytek, nikdo se k němu nevrátí,“ 
nachází záložník Stodůlek paralelu. 
„A to neplatí jenom pro mě v kuchyni. 
Kolega, který jídlo rozváží a na ak-
cích obsluhuje, musí ke klientům být 
úslužný a slušný, všechno jim vysvět-
lit a být ochotný. Vše je o tom být 
slušným člověkem.“
Pakliže byste si někdy zamluvili 
služby Aleše Tichého, můžete se 
těšit na obsáhlý sortiment. „Při-
pravujeme skoro všechno od chle-
bíčků přes bagety, studené mísy 
a malé kanapky až po teplé pokrmy, 
přílohy, saláty a dezerty,“ vypočí-
tává. Klienti si prý nejraději ob-
jednávají obložené mísy, kterých 

připravuje na 30 druhů. „A nejvíc 
frčí řízečky, ty jsou snad v každé ob-
jednávce. Asi jsme řízkový národ,“ 
chechtá se.
Mezi klienty Alešovy firmy patří ze-
jména velké školicí firmy, ale cestu 
k němu si pomalu nacházejí i oby-
čejní lidé. „Jezdíme například na na-
rozeniny nebo rodinné oslavy. Z toho 
pro nás plyne i dobrá reklama, pro-
tože si nás třeba příbuzní navzájem 
doporučí. A taky ctíme zásadu nikoho 
neodmítat, i kdybychom měli vařit jen 
pro čtyři lidi. Když pak někdo z nich 
za pár let pořádá větší akci, tak si na 
nás vzpomene, což pro nás znamená 
kšeft a další reklamu.“
Zpravidla však AR catering připra-
vuje pohoštění pro velké skupiny. 
„Děláme pro čtyřicet i pro sto lidí, 
je to dost různorodé. Největší akce, 
kterou jsme zajišťovali, se konala 
v Národním divadle. Tam jsme sice 
spolupracovali ještě s jedním kama-
rádem, ale obsluhovali jsme osm set 

lidí. To byla hodně velká divočina,“ 
směje se.

 faul MiMo váPno 
V zástupech Alešových zákazníků 
byste pochopitelně našli i jeho spo-
luhráče, ať už bývalé nebo současné. 
„Vědí, že dělám catering, takže si ob-
jednají guláš a pár studených mís a my 
jim to dovezeme,“ prozrazuje. „Pro 
kluky v kabině zase děláme pohoštění 
na rozlučku na konci sezony.“
Jak už Aleš zmínil, někdy trénink 
nestihne, ale na drtivou většinu do-
razí. A zápasy zvládá v pohodě – 
i když dnes už jenom za „B“ tým 
Stodůlek. „V áčku jsem hrál do čty-
řiceti, pak už na mě první A třída byla 
dost. V klubu si ze mě dělají srandu, 
že v béčku budu do sedmdesáti a pak 
přejdu do céčka,“ usmívá se muž, 
který tvoří hru ze středu zálohy.
Aleš Tichý je ve Stodůlkách hrají-
cím inventářem, kope za ně už od 
roku 1978. „Pamatuju toho opravdu 

dost, postupy, sestupy, spoustu skvě-
lých trenérů. Začínal jsem ještě na 
škváře a dnes trénuju na umělce, 
která tehdy neexistovala. Mimocho-
dem za to, že máme umělku, musíme 
poděkovat městské části, která nám 
poskytla grant. I když my máme tolik 
mančaftů, že bychom uživili klidně 
ještě jedno hřiště,“ směje se.
Drobný špílmachr ze Stodůlek je stejně 
jako v práci slušný i na hřišti. Odměnou 
za poctivost mu byla Cena fair play, 
kterou dostal v roce 2012. Sám Aleš 
ji však nijak nepřeceňuje. „Myslím, 
že takových věcí se dějí desítky. Udě-
lal jsem si kličku, šel jsem do vápna, 
protihráč mě fauloval a dopadli jsme 
do vápna. Rozhodčí zapískal penaltu, 
nikdo nic nenamítal, ani soupeř se ne-
rozčiloval. Tak jsem sudímu řekl, že mě 
faulovali mimo vápna a my do něj spadli 
jen setrvačností. On tedy změnil verdikt 
na přímý kop a to bylo všechno. Podle 
mě je to prkotina,“ ukazuje Aleš Tichý 
svou skromnost.

 Po nebi i na silnici 

Stodůlečtí fotbalisté mají co dočinění s cestováním. Jan Průcha je 
řidičem autobusu pražské MHD a mimo jiné vlastní i pilotní průkaz 
na malé letadlo. „Jednou jsem s ním dokonce letěl do Salcburku,“ 
vzpomíná Aleš Tichý. K letadlům má blízko i Vojtěch Šalanda, který 
pracuje jako supervizor Ramp Control na Letišti Václava Havla. „Má 
na starosti nakládání zavazadel do letadla a komunikuje s posádkou,“ 
vysvětluje Aleš. „A Petr Vondráček se zabývá produkční a projektovou 
činností v reklamě,“ uzavírá.
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Tak kdopak si tentokrát pochutná na specialitách z dílny Aleše Tichého?

S nožem se umí ohánět!



foto MĚsíce

když Musíš, tak Musíš!
„Trenére, ještě si odskočím a jdu na to!“ Záchody sice mají na všech stadionech Pražská teplárenská přeboru, 
ale někde je to prostě daleko, tak si hráč odskočí kamkoliv. A ne nadarmo se říká: „Když musíš, tak musíš…“ 
Kdo jako první pozná, o koho šlo, a pošle jeho jméno do redakce, dostane další Speciál zdarma do schránky…

foceno:  BěheM JaRního pRogRaMu přeBoRu autoR: paVel Jiřík st.
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Koho nehřeje fotbal,
toho zahřejeme my


