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Milí čtenáři,

nevím jak vás, ale mě uchvátila letošní přeborová sezona. Výkladní skříň pražského fotbalu při-
nesla a přináší v tomto ročníku tolik zajímavých příběhů, z nichž minimálně dva stojí za to vychut-
nat až do konce.

Příběh PrVní: Souboj o krále střelců se proměnil v nebývalé drama! A to nejen v rámci celé 
soutěže, ale hned v jednom klubu. Po 25. kole, v době uzávěrky Speciálu, měli kanonýři z Královic 
na kontě 23, 21 a 20 gólů (z celkových 73 celého týmu). Sledovat, jak tohle v posledních kolech 
dopadne, bude dech beroucí…

Příběh druhý: Pět kol do konce mezi čtvrtým a čtrnáctým týmem tabulky rozdíl šesti bodů? 
Aby se tým pošilhávající po pomyslných stupních vítězů musel v této fázi soutěže bát o záchranu, 
to tu také dlouho nebylo.

I proto se vyplatí Pražská teplárenská přebor sledovat až do konce, ať už přímo na stadionech, 
nebo u internetových přenosů.

Ať se vydaří závěr soutěží!

Lukáš Vrkoč
editor
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roZHoVor

tRÉnuJu díKY 
koZLoVi
lIBOR KOlleR HRál fOtBAl PROfesIOnálně, 
ZKOuŠel PísKAt, teď tRÉnuJe v teMPu,  
Kde PŮsOBí už Pět A PŮl ROKu
teXt: radim truSina fOtO: ondřeJ hanUš, Pavel Slavíček



nejenže má stejné příjmení jako 
nejlepší střelec v historii české 
reprezentace, LIbOr KOLLEr 
vás zaujme také tím, že se nevy-
mlouvá na okolí a po nepovedených 
zápasech Tempa nehledá chyby 
všude jinde jen ne u sebe. bylo 
tomu tak i před rokem, kdy Tempo 
sestoupilo z Pražská teplárenská 
přeboru, což se v průběhu sou-
těže zdálo jako nemožné. Tým 
nebyl schopný z posledních šesti 
kol získat tři body, které by mu 
k záchraně stačily. „Sestup byla 
moje chyba, beru to na sebe,“ řekl 
tenkrát Koller. Přesto zůstal jako 
trenér v Tempu dál. Jen přestal 
hrát. S týmem teď útočí na další 
postup, I. A třídu už s celkem ze 
Lhotky v minulosti vyhrál.

JJ V Tempu jste už pět a půl roku. 
Většinou trenéři u jednoho týmu tak 
dlouho nevydrží. Poradíte jim, jak 
se to dělá?
Asi jsou se mnou v Tempu spokojení. 
Trénováním se bavím. Doslechl jsem 
se, že tady žádný jiný trenér takhle 
dlouho nebyl, což mě těší. To asi 
opravdu znamená, že je vedení spoko-
jené. A já taky.
JJ Když se ohlédnete: jaká je to pro 

vás zatím štace?
Přišel jsem od juniorky Slavie, kde 
jsem dělal asistenta Lubošovi Kozlovi. 
Tempo byl můj první klub, který jsem 
vedl z pozice hlavního trenéra. Bylo 
to moje mužstvo, s kterým jsem mohl 
dělat, co jsem chtěl. Takovou možnost 
asistenti nemají. Strašně jsem se na to 
těšil, myslím, že mě kluci vzali, tré-
ninky je bavily a šli jsme nahoru. Při-
šel jsem k týmu, který byl předposlední 
v I. A třídě, sezonu jsme zakončili na 
páté pozici. Další rok se postoupilo do 
přeboru. Mohl jsem věci řešit po svém, 
to se mi líbí.
JJ Je podle vás nějaká hranice, kdy 

už se trenér stává okoukaným?
V nižších soutěžích, jako je přebor nebo 
I. A třída, podle mě žádná hranice není.

JJ Jak jste spokojený s tím, kam jste 
tým herně od svého začátku dostal?
V tomhle směru jsem byl spokojený 
tři roky, pak už člověk trochu uva-
žuje o změně. Kluci se něco naučili, 
ale mají svou hranici, přes kterou to 
dál nejde. V Tempu se hráči moc ne-
točí, jsou stabilní. Tam přišla chvíle, 
kdy už jsem neviděl velký prostor 
posunout něco dál.
JJ Jak to myslíte?

Aby se posouvali jak hráči, tak já. Pro 
Tempo je strop pražský přebor, v klubu 
se perfektně pracuje s mládeží, ale z A-
-týmu se nikam moc dál jít nedá. Hráči 
skončí v dorostu, kdy je fotbal v hodně 
případech přestane bavit. Řeknou mi, 
že si od něj musí odpočinout, což v 18 
letech nechápu.
JJ Mluvíte o tom, že nevidíte velký 

prostor pro herní posun týmu, ale 
ani pro sebe jako trenéra. není to 
demotivující?
Trénuju tady taky ročník 2005, kde 
mám svého kluka. K mládeži do 
Tempa přišel Tonda Plachý z FAČR, 
takže mám ke klubu i tohle pouto. Ale 
nezastírám, že mám touhu jít někdy 
někam výš.
JJ Třeba i do ligy?

To ne, o jednu nebo dvě soutěže, krů-
ček po krůčku.
JJ Měl jste už nějaké nabídky?

Neměl, ale nebál bych se toho, třeba se 
po tomhle rozhovoru začnou dít věci 
(usmívá se). Byla by to pro mě určitě 
výzva.
JJ V Tempu máte, zdá se, poměrně 

silnou pozici. ustál jste i sestup z mi-
nulé sezony. Obvykle trenéři v ta-
kové situaci končí. Proč ne vy?
Už jsem měl nakročeno, po sestupu 
jsem řekl, že končím, a bylo tomu 
opravdu blízko. Jenže vzhledem 
k tomu, že mě víc hráčů přemlou-
valo, abych to zkusil, že udělají 
všechno pro to, abychom se do pře-
boru vrátili, kývl jsem. Vnitřně se 
to ve mně bouřilo, chtěl jsem skon-
čit. Ten sestup byla vyloženě moje 
chyba, což mě dost nabourávalo.

JJ V čem to byla vaše chyba? Mys-
líte tu nepovedenou malou domů na 
bílé hoře, po níž jste inkasovali v po-
slední minutě, prohráli zápas, i když 
by vám bod stačil k záchraně, jak se 
později ukázalo?
To se stane. Měli jsme dost zápasů na 
to, abychom se zachránili. Myslím to 
spíš z hlediska trenérského: motivace 
hráčů, jejich příprava. Udělal jsem 
všechno tak, jak jsem myslel, že je to 
dobře. Nevyšlo to, trenér pak na sebe 
vždycky musí vzít nějakou zodpověd-
nost, vinu a příčiny hledat u sebe – co 
vedlo k tomu, že se sestoupilo. I s od-
stupem času to vidím stejně. Ano, hrá-
čům jsem mohl něco vyčítat, ale trenér 
do toho vždycky může nějak zasáhnout.
JJ uhelné sklady byly tenkrát na od-

pis, ani jeho hráči a trenéři už ne-
věřili v záchranu. nepodcenili jste 
závěr soutěže?
My jsme na Uhelky vůbec nemysleli, 
chtěli jsme si záchranu uhrát sami. Sta-
čilo nám udělat ze šesti zápasů tři body, 
což se nepovedlo. Nehráli jsme špatně, 
dokonce jsem tým pochválil za to, jaké 

podával výkony, ale výsledky nepřišly. 
Kluci z toho byli zkroušení. V posled-
ních kolech se to pak honí těžko.
JJ Přesto jste v tomhle rozpoložení 

vyhráli Pražský pohár. To je docela 
rarita, nemyslíte?
Asi jo. Už v průběhu poháru mi něco ří-
kalo, že ho vyhrajeme a nezachráníme 
se v přeboru, což jsem chtěl vytěsnit 
z hlavy, ale pořád se mi to tam vracelo. 
Asi jsem ten sestup přivolal…
JJ Ještě se vrátím k bílé hoře. Straší 

vás ta chyba dodnes?
Nestraší a ani nestrašila. Udělali 
jsme víc chyb. Třeba na hřišti béčka 
střížkovské Bohemky jsme vedli 4:1 
a skončilo to remízou 4:4. To je fot-
bal, chyby se dělají.

JJ Zaváhání z bílé hory ale odhalilo, 
jak složité je být hrajícím trenérem, 
souhlasíte?
Z pohledu, že hráčům vytýkám nějaké 
chyby a pak nějakou sám udělám, mě 
to štvalo dost. Cítil jsem se blbě. Bylo 
to za stavu 1:1, což pro nás tenkrát byla 
ztráta, ale ve finále by takový výsledek 
znamenal záchranu.
JJ Co byste k chybě, kterou jste vy-

robil, řekl mladému stoperovi? Aby 
míč raději odkopl, když si není jistý?
Nic bych mu nevyčítal, to se stane 
i lepším hráčům. Proč se ti kluci 
scházejí, přes týden trénují a pak si 
jdou zahrát? Aby to pak někam ko-
pali? To snad ne. Moje filozofie je, 
aby si zahráli.
JJ Přemýšlel jste hodně, jestli jít do 

pozice hrajícího trenéra? Přece jen 
to znamená podávat ideálně bez-
chybné výkony, když máte zároveň 
hodnotit i ostatní, ne?
Přemýšlel jsem o tom. U Vaška Drob-
ného jsem v Třeboradicích viděl, že to 
docela fungovalo. I když jsem si taky 
všiml, že hráli a nikdo nebyl na lavičce, 

nikdo nevěděl, kdo má střídat. On to na 
ně volal ze hřiště. Bylo to zvláštní, ale 
myslel jsem si, že se to dá zvládnout. 
Po delším čase jsem zjistil, že nedá. 
Ze hřiště i z lavičky je vnímání fotbalu 
úplně rozdílné. Kluky víc motivuje to, 
když hrají s trenérem na lavičce než 
s trenérem na hřišti. Pak je na lavičce 
prázdno, nežije to na ní, což je špatné. 
Pozici hrajícího trenéra jsem defini-
tivně odpískal.
JJ Co vás vůbec v lednu 2009 do 

Tempa přilákalo?
Bydlím kousek za lesem, před těmi pěti 
lety jsem hrával v Rakousku a chtěl 
jsem někde trénovat. Na Tempo jsem 
se chodil dívat a po jednom zápase jsem 
se dal do řeči s Vencou Nechvílou, který 

Květen 2014 3

 „POZICI HRAJíCíHO tRenÉRA 
 JseM defInItIvně OdPísKAl.“ 

Po sestupu z přeboru se Koller na Tempo nevykašlal.  
Jen přestal hrát a trénovat zároveň.



tenkrát Tempo trénoval. Domluvili jsme 
se, že s nimi budu chodit trénovat a po-
můžu i jemu. Venca pak měl zdravotní 
problémy se srdcem, tak se mě vedení 
zeptalo, jestli bych to nevzal.
JJ napadlo vás tehdy, že byste na 

Tempu mohl strávit takovou dobu?
Nenapadlo. Navíc tady pak začal hrát 
můj kluk a já, asi jako každý pohodlný 
Čech, který nechce dojíždět někam 
přes celou Prahu, na Tempu zakořenil.
JJ Jak moc vám v trénování pomá-

hají zkušenosti ligového fotbalisty?
Je to velký bonus. Už jen tím, že jsem 
poznal dost trenérů, z nichž každý měl 
svá specifika. Obecně mi to hodně po-
mohlo, klukům můžu poradit, vidím, co 
se děje na hřišti. A snad to ode mě berou.
JJ To jsem se právě chtěl zeptat, 

jestli vám minulost dodává většího 
respektu?
Nejsem člověk, který by se chlubil tím, 
co jsem kdy hrál. Ani nevyžaduju, aby 
mi kluci říkali „Pane trenére“. Cítím se 
pořád být jedním z nich. Nějaké řády 
musí být, ale nic přehnaného. Starší 
hráči mi tykají a říkají Libore. Na to-
hle si nepotrpím.
JJ Jak to probíhalo, když jste za 

Tempo hrál?
Při zápase jsou emoce, sem tam ně-
komu něco uletělo, to je jasné. Cho-
vali se ke mně jako ke spoluhráči. Tak 
jsem to bral.
JJ Teď už jste jen trenér. držíte si od 

kabiny nějaký odstup?
Nějaký ano, ale to neznamená, že bych 
s klukama nechodil do hospody. Cho-
dím, ale nejsem typ, který by byl rád 
středem pozornosti. Rád pozoruju dění 
a naslouchám.

JJ dá se říct, že vám kariéra pomáhá 
i teď? Že se k vám lidé ve fotbale 
chovají jinak než k někomu, kdo hrál 
nanejvýš krajský přebor?
Určitý respekt funkcionářů a rozhod-
čích k hráčům, co prošli ligou jako já, 
tady asi bude. Nezažil jsem, že by se ke 
mně někdo choval arogantně, sem tam 
se objevily nějaké úlety, ale to jsme si 
vyříkali. Co se týče rozhodčích, ani já 
na ně nejsem nějak hrrr. Když se něco 
pískne, tak se s tím už nic nedá dělat.
JJ Jak moc z vás teď mluví vaše minu-

lost a zkušenost z pozice rozhodčího? 
Jak jste se vůbec k pískání dostal?
Chtěl jsem to zkusit, poznat fotbal 
i z jiné strany. Měl jsem tři práce, jez-
dil jsem hrát do Rakouska, takže jsem 
byl celý týden pryč, soboty a neděle 
jsem trávil na fotbale. Časově mi to 
moc nevycházelo s rodinou, tak jsem 
s pískáním skončil. Bavilo mě to, ale 
objevily se tam i chvíle, kdy na mě byl 
trochu tlak.
JJ Jaký?

Rozhodčí dostávají známky od dele-
gátů, pořád si nás za něco předvolávali, 
to mě nebavilo. Pro mě byla priorita, 
abych se při pískání cítil dobře. Nej-
větší odměna byla, když mi i z pora-
ženého týmu poděkovali, že to bylo 
dobré. Chtěl jsem se pískáním bavit, 
ne stále řešit něco na komisích. V prv-
ním zápase v přeboru mi děkovali oba 
kapitáni za parádní zápas. Pak přišel 
delegát a řekl, že to bylo špatně, což mě 
udivilo. Bylo mi vytýkáno, že na fotbal 
koukám jako hráč, ne jako rozhodčí.
JJ Co je na pískání nejtěžší?

Vyjít s hráči a dostat se na takovou 
frekvenci, abyste si s nimi mohl při 

zápase i popovídat. Aspoň tak jsem to 
cítil. Aby se odreagovali od toho po-
citu, že musí vyhrát. Když se někomu 
povedla akce, tak jsem mu ji pochválil. 
Na můj vkus jsou někteří rozhodčí moc 
upjatí, odtažití od hráčů. Ti rozhodčí, 
kteří hráli fotbal, mají velké plus oproti 
těm, kteří mají všechno nabiflované. 
Obecně jsem po téhle zkušenosti k roz-
hodčím tolerantnější. Rozeznám ale, 
když chce někdo pískat normálně nebo 
někoho poškodit.
JJ Která z fotbalových rolí, jimiž jste 

prošel, je nejsložitější?
Nejtěžší to má trenér, který zodpovídá 
za hráče i výsledky.
JJ Zmínil jste Luboše Kozla, který 

teď patří mezi nejžádanější tuzem-
ské trenéry. Jak na spolupráci s ním 
vzpomínáte?
Tenkrát začínal trénovat stejně jako já. 
Bylo už ale vidět, že bude mít našláp-
nuto hodně vysoko. Byl cílevědomý, 
dobře věděl, za čím jde. Já pořád hrál 
a u toho trénoval. Luboš mi říkal, že si 
musím ujasnit priority. „Buď budeš tre-
nér, nebo hráč,“ slýchával jsem od něj. 
Já se hraní pořád nechtěl vzdávat, zů-
stalo mi to doteď (usmívá se). Luboš měl 
asi pravdu. On mě vlastně k trénování 
přivedl. Když byl ve Slavii u béčka, za-
volal mi, jestli bych mu nechtěl dělat asi-
stenta. Díky němu jsem se stal trenérem. 
Byli jsme kamarádi ze Slavie, na hotelu 
jsme většinou byli spolu na pokoji.
JJ není vám teď líto, že o Kozla ne-

dávno usilovala Plzeň, zatímco vy 
jste „jen“ v I. A třídě?
To už jsme zase u těch priorit. Ještě 
jsem si je neurovnal, asi jsem na to 
moc mladý (usmívá se). Já se zasta-
vil na 28 letech. Člověk se pořád po-
hybuje mezi mladými, tak se taky cítí 
mladý. Nechci přistoupit na to, že mi 
bude v zimě 45 let.
JJ Proč zrovna 28?

Ani nevím, tam jsem se prostě zastavil 
a pořád mi to leze do hlavy. Mám to 
napsané někde vzadu.
JJ Takže rozdíl mezi vámi a Lubošem 

Kozlem je jen v prioritách?
Luboš je cílevědomější. On za tím šel, 
chtěl dělat fotbal. Já se chtěl fotbalem 
bavit.
JJ na koho, kromě Kozla, z vaší hráč-

ské kariéry rád vzpomínáte?
Ve Slavii jsem potkal Pavla Horvátha, 
to je klasika. Dobrý fotbalista a vylo-
ženě šoumen. Trenérů jsem zažil taky 
hodně: Cipro, Petržela, Hřebík, Kotrba. 
Nejvíc vzpomínám asi na Petrželu.
JJ Proč?

Když přišel do Liberce, mělo to drajv. 
Zpětně si říkám, že to byla moje nej-
lepší fotbalová léta. Město žilo fotba-
lem, postoupili jsme do ligy. Petržela 
byl výborný. Pak jsem ho zažil ještě 
v Bohemce, ale to už byl jiný člověk. 
Měl své problémy, byl v útlumu. Cho-
dil kolem hráčů a čichal, jestli jsme ne-
pili alkohol. Byl jiný.
JJ na koho z trenérů vzpomínáte dál?

Asi na Hřebíka. I když spíš úsměvně.
JJ To mi, prosím, vysvětlete.

On byl hrozně výbušný. Když se mu 
něco nelíbilo, okamžitě startoval. Byly 
z toho komické situace. Třeba u videa 

rozebíral nějakou chybu Adama Pe-
trouše, který to moc nesledoval. Tak 
se ho Hřebík ptal: „Ty nemáš video? Ty 
si to nepouštíš doma?“ On na to, že ne. 
A Hřebík: „Tak se na ten fotbal vyser!“ 
Adam koukal, my se smáli. Hřebík mi 
utkvěl v paměti tím, jak byl výrazný 
v kabině i na lavičce.
JJ Jste spokojený s tím, co jste v ka-

riéře dokázal?
To nevím. Když jsem byl v dorostu 
v Jindřichově Hradci, říkal jsem si, že 
bych chtěl jednou hrát ligu. Nikdy jsem 
si ale neřekl, že bych chtěl hrát za re-
prezentaci. Pořád jsem snil jen o lize, 
jezdil jsem se dívat do Českých Bu-
dějovic, o národním týmu jsem nepře-
mýšlel. Možná to byla chyba. Asi je to 
spojené s těmi ambicemi. Nejsem moc 
průbojný člověk, což mi bylo několi-
krát vyčítáno.
JJ Takže si teď říkáte, že jste mohl 

být dál, pokud byste za tím víc šel?
Vždycky se do toho dá šlapat víc. Jenže 
na to člověk přijde až ve chvíli, kdy 
je pozdě a po všem. Proto říkám, že 
kdyby měl člověk dva životy, tak by 
v tom druhém mohl napravit to, co 
v prvním zkazil. V druhém životě bych 
možná byl průbojnější.
JJ Jaký zápas nebo okamžik vám 

utkvěl z kariéry v hlavě?
Poháry se Slavií a můj gól v Udine, 
přes které jsme díky němu postoupili. 
Pak taky atmosféra z následného čtvrt-
finále Poháru UEFA v Leedsu. To bylo 
něco nádherného. Je to už 14 let…
JJ Vyptávají se vás vaši svěřenci na 

tyhle slavné zápasy?
Když jsem přišel, tak se vyptávali. Ale 
já nejsem lidový vypravěč jako třeba 
Pavel Horváth.
JJ Mimochodem: taky vás nachytal 

nějakým vtípkem?
Když jsem přišel do Slavie, byl jsem 
asi na druhém tréninku na záchodě po-
litý kýblem s vodou, který byl nastra-
žený nad dveřmi. Věděl jsem, že to-
hle Horvi dělá, připravoval jsem se na 
to, ale člověk to musí zažít na vlastní 
kůži, to je potom mazec. Jsem pro ka-
ždou srandu, když to není za hranicí. 
Tenkrát jsem si vzal suché oblečení 
a šlo se trénovat. Takové věci kolek-
tivu přidávají. Bral jsem to.
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 KdO Je lIBOR KOlleR 

Narodil se 3. prosince 1969. Současný trenér Tempa má za sebou úspěš-
nou kariéru, v níž zvládl 170 zápasů v české lize a 9 gólů. Se Slavií si 
zahrál na přelomu tisíciletí čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA. Začínal 
v Jindřichově Hradci, přes České Budějovice a vojnu v Sušici se dostal 
do Drnovic, pak do Liberce, s nímž postoupil do ligy. Po čtyřech letech 
v Českých Budějovicích si ho vytáhla Slavia, profesionální kariéru kon-
čil v Bohemians Praha 1905. Pak hrál v nižších rakouských soutěžích, 
divizi v Čelákovicích, třetí ligu za Břevnov, krajský přebor za Pacov 
i Tempo. Tady působil také jako hrající kouč. Teď kope v I. B třídě 
v Černovicích na Vysočině. „Jde to se mnou dolů,“ usmívá se 44letý 
Koller. V Tempu trénuje od ledna 2009, předtím dělal asistenta Luboši 
Kozlovi u juniorky Slavie.

V pražských soutěžích úročil 
letité zkušenosti z ligy.



JJ Myslel jsem, že při výčtu nezapo-
menutelných okamžiků zmíníte taky 
gól proti Spartě, kterou jste s Čes-
kými budějovicemi porazili v roce 
1996 2:0.
To bylo v zimě, ne? V únoru. Byl těžký 
terén, ale pěkný zážitek. Pak si taky 
vzpomínám, že jsem těsně před odcho-
dem do Slavie dal proti ní za Budějovice 
vítězný gól z penalty. Honzu Stejskala 
jsem tenkrát překonal dloubákem. Když 
jsem pak přišel do Slavie, moc kama-
rádsky se na mě nedíval (směje se). 
On pohledem dokázal vraždit, ale je to 

výborný kluk. Stejně jako já není moc 
mluvný, takže jsme to moc nerozebírali.
JJ To jste byl docela odvážný kopat 

proti Stejskalovi dloubáček. On moc 
neskákal.
Já ty dloubáčky zkoušel pořád a tvrdím, 
že brankář by měl z 99 procent skočit. 
Je ovšem pravda, že Honza Stejskal 
moc nepadal, tenkrát se jen pohnul, 
padl na jedno koleno, ale už se nestačil 
vrátit. Uvědomoval jsem si to už před 
penaltou, ale stejně jsem to zkusil.
JJ Jak často se vás lidé ptají na to, co 

máte společného s Janem Kollerem?

Stává se to. Ptají se, jestli náhodou 
nejsem jeho brácha. Sice pocházíme 
asi sto kilometrů od sebe, ale je to jen 
náhoda. Pamatuju si Honzu z juniorky 
Budějovic – hrál jsem proti němu, 
když byl v Milevsku. Pak jsem ho po-
tkal jako soupeře taky ve Spartě. To je 
naše jediné pojítko, i když bych byl rád 
v jeho kůži (směje se). Vyšvihl se ná-
ramně. V Milevsku, ale ani ve Spartě 
neměl vůbec nic. Od Lokerenu šel 
strmě nahoru. Jeho příběh je neuvěři-
telný. Pracoval na sobě, mám k němu 
velký respekt.

JJ Jaké to vlastně bylo bránit Kollera?
Bránil se velmi těžko. Moc fotbalo-
vosti nepobral, ale byl to statný ves-
nický kluk, bojovnost a píli měl. Přes 
něj se člověk moc nedostal. To samé 
platilo o Lokvencovi.
JJ Jan Koller si užívá v Monaku vy-

dělané peníze. Čím se živíte vy?
Trénuju a mám malou rodinnou úklido-
vou firmu. V české lize se fotbalem ne-
zajistíte. To byste musel hrát každý rok 
o titul ve Spartě. Myslím, že Pavel Kuka 
po konci kariéry řekl, že skončila zá-
bava a začíná tvrdá realita. To souhlasí.
JJ Kde teď hrajete?

Vrátil jsem se na Vysočinu, kde jsem 
už dřív hrál krajský přebor za Pacov. 
Zkouším teď poslední soutěž nad 
okresním přeborem, kterou jsem ještě 
nehrál: I. B třídu v Černovicích.
JJ S Tempem jste ve hře o okamžitý 

návrat do přeboru. Jste z toho 
nervózní? Můžete odčinit ten ne-
šťastný sestup.
Nejsem. Tempo by do přeboru chtělo, 
ale vzhledem k tomu, že jsem v kabině 
zaznamenal hlasy, že ne všichni hráči 
to cítí stejně, tak jsem vůči tomu opatr-
nější. Netlačíme na pilu. Pokud chceme 
do přeboru, tak musíme mít srovnané 
všechny věci, abychom měli na přebor 
adekvátní kvalitu a nemuseli se stracho-
vat, že zase spadneme. Chceme skon-
čit první. Pokud se to povede, vyvolám 
diskusi o tom, jestli chtějí výš všichni. 
Pokud ne, tak to ztrácí smysl.

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

Tempo Liborovi přirostlo k srdci… … i proto mu zůstal věrný.



Když se řekne, že jablko nepadlo 
daleko od stromu, platí to u někoho 
hodně přesně. Tím případem je JAn 
PETříK, který stejně jako jeho otec 
Petr dělá rozhodčího. A nenechá se 
jen tak něčím rozhodit.

JJ Proč jste se dal na dráhu rozhod-
čího?
Fotbal byl odmalička mým největ-
ším koníčkem, ale kvůli zranění už 
jsem nemohl hrát tak, jak bych chtěl, 
a proto jsem se stal rozhodčím možná 
i po vzoru mého otce.
JJ Co říkají vaši blízcí na to, že jste 

člověkem, jemuž lidé občas sprostě 
nadávají?
Berou to tak, že v jistých mezích emoce 
k fotbalu prostě patří.
JJ Vzpomenete si na zápas, který se 

vám povedl od první do poslední mi-
nuty? Kolik jich bylo?
Každý zápas je povedený, jen každý 
svým vlastním způsobem. Na jeden 
konkrétní si ale vzpomínám – utkaní 
Ďáblic s Braníkem. I přesto, že jsem 
odpískal pokutový kop proti do-
mácím, tak mi obě dvě mužstva po 
utkání přišla poděkovat za dobry vý-
kon, a to je pro rozhodčího vždy to 
největší ocenění.
JJ Stal se vám na hřišti někdy nějaký 

trapas?

To se občas samozřejmě stane kaž-
dému, například když si zapomenete 
tužku, minci nebo papír na poznámky. 
Když jsem ale byl jednou asistentem 
rozhodčího, povedlo se mi šlápnout 
si na praporek, který jsem tak vytrhl 
a musel ho rychle provizorně opravit. 
S úsměvem na to vzpomínám dodnes.
JJ Kterého kolegu berete jako vzor 

ideálního rozhodčího a proč?
Ze současných mezinárodních rozhod-
čích je to Howard Webb a Miroslav Ze-
linka, protože mají svůj osobitý styl, 
který se mi líbí. Další rozhodčí, kterých 
si velmi vážím a hodně jsem se toho od 
nich naučil, jsou Zdeněk Buřil s Iva-
nem Grégrem. Samozřejmě nesmím 
zapomenout na svého tátu Petra Pet-
říka, kterého obdivuji za to, co všechno 
dokázal nejen ve fotbale.
JJ Kam byste fanoušky fotbalu 

v Praze pozval na nejlepší pivo? 
Pivo a klobása neodmyslitelně patří 
ke každému utkaní, ale já bych di-
váky nejraději pozval na střížkovskou 
Bohemku do Březiněvsi, protože jen 
tam dostanete k pivu jejich legendární 
bramboráky.
JJ Kolik se dá pískáním/máváním 

měsíčně vydělat?
To je relativní. Mně by honoráře sta-
čily, ale moje přítelkyně by zvládla 
utratit i víc (směje se).

PoD PaLbou

ROZHOdčí JAn PetříK v PRAvIdelnÉM dOtAZníKu
teXt: lUkáš vrkoč fOtO: Pavel Jiřík St.

Po VZoru otce

 JAn PetříK 

 Vystudoval střední odbornou školu s elektrotechnickým zaměřením 
a nyní pokračuje na ČVUT.  Na plný úvazek zatím nepracuje. „Doufám, 
že ještě budu pár let studovat.“  Baví ho motosport, squash, tenis, fitness, 
in-line brusle, florbal a další kolektivní sporty.
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Motorky jsou zjevně 
honzovou vášní.



Stačí si vybrat
www.grandreality.cz

KE HŘIŠTI

U LESA

K RADNICI



mLáDež

nA ZAHáJení fOtBAlOvÉ KARIÉRY není nIKdY POZdě!

PřIPRAvIl: pFS fOtO: archiV

letní KeMPY PRvOlIGIstŮ

První ročník Slavia kempu pod patronací Karla Pitáka

Místo:  v areálu mládeže SKS v Edenu
Věk:  pro ročníky narození 1999–2007

Termíny:
1. turnus:  6.–12. července 2014
2. turnus:  13.–19. července 2014
Oba turnusy jsou určeny pro hráče a hráčky ročníků 1999–2007 (mladší a starší zájemci budou přijati po individu-
ální konzultaci). Hráči budou na místě rozděleni do skupin podle ročníků narození. Kempu se mohou zúčastnit také 
zahraniční hráči, jelikož trenéři kempu hovoří anglicky.

2 varianty na výběr: 
Slávista ve dne v noci:  S ubytováním – ubytování ve 3* hotelu Slavia (situovaném přímo v tréninkovém centru mlá-

deže) pod dohledem trenérů bydlících tamtéž. 
Slávista pouze ve dne:  Bez ubytování – účastníci dorazí vždy ráno před prvním tréninkem a poté navečer odcházejí 

v doprovodu domů.

na co se děti mohou těšit:
JJ   týdenní all inclusive fotbalový program pro hráče i hráčky
JJ   jedinečná možnost zažít specializované fotbalové tréninky pod profesionálním vedením licencovaných mládežnických trenérů klubu
JJ   všechny fotbalové tréninky vycházejí z metodiky a koncepce klubu ve výchově talentů
JJ   zlepšení individuální fotbalové schopnosti a dovednosti a zároveň zažít unikátní prostředí a jedinečnou atmosféru historicky nejstaršího českého klubu. Slavia kemp 
umožňuje účastníkům nejen osvojit si nové dovednosti, ale zlepšit také své duševní a fyzické schopnosti

JJ   v programu naleznou účastníci fotbalové tréninky, atletické tréninky zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu i specializované brankářské tréninky
JJ  beachfotbalová zkušenost
JJ   v plánu je plavání v bazénu v Edenu, volnočasové aktivity, prohlídka stadionu a zázemí klubu, setkání, autogramiáda a diskuse s vybranými hráči A-týmu  
SK Slavia Praha, soutěže a hry o ceny, vstupenky na první utkání další sezony atd.

JJ   pro ty, kteří zvolí variantu s ubytováním, dále promítání filmů s fotbalovou tematikou, beseda s hráčem, společenské hry, výuka angličtiny s fotbalovou tematikou atd.
JJ   uvítací balíček

Cena:
Slávista ve dne v noci:  8 500 Kč (7 dní vč. ubytování a kompletního stravování v hotelu Slavia, snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, 2. večeře, pitný režim).
Slávista pouze ve dne:  5 500 Kč (7 dní bez ubytování, stravování v hotelu Slavia, svačina, oběd, svačina, pitný režim).

Více Info: http://www.slavia.cz/zobraz.asp?t=O_kempu

 sk sLaVia PraHa 
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Chcete dát ratolest na fotbal a malé kluby jsou vám málo? Zkuste přihlásit dítě na kemp těch 
velkých a přesvědčit fotbalové odborníky o jeho talentu! Přes léto nabízejí možnost kempu na 
Spartě, Slavii a dukle! Šanci mají všichni od ročníku narození 1999.



  Dovednostní soutěže pro nejmenší

  Soutěže o drobné ceny

  Spoustu další zábavy

Čtvrtý ročník Letního fotbalového kempu pod patronací Güntera bittengela

Místo:  sportovní areál Green Valley v Chotýšanech u Benešova
Věk:  pro ročníky narození 1999–2007

Termíny:
1. turnus:  29. června–4. července 2014 pro kategorie: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
2. turnus:  6.–11. července 2014 pro kategorie: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
3. turnus:  13.–18. července 2014 pro kategorie: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

na co se děti mohou těšit:
JJ   tréninkový program FK Dukla se zaměřením na dynamickou techniku a všeobecný rozvoj indi-
viduálních herních činností

JJ   klubový den, který děti stráví přímo na stadionu Juliska (bus), kde si společně zatrénují s hráči  
A-týmu (Patrik Gedeon, Jan Vorel, Filip Rada, Petr Malý, Zbyněk Pospěch a další)

JJ   trénink zaměřený na individuální herní činnosti (útočné) pod vedením Güntera Bittengela (spor-
tovní ředitel FK Dukla a bývalý reprezentant)

JJ   budou probíhat brankářské tréninky pod vedením brankářské legendy FK Dukla Petra Kostelníka
JJ   bude zapůjčena kulatá klec Soccer Cage. Pravidla pro hru jsou jednoduchá, jeden hraje proti jednomu. Hra je spravedlivá a nemilosrdná. Kdo vstřelí první tři branky, vyhrál.
JJ   pohybové a dobrodružné hry v přírodě podporující prožívání dítěte v kolektivu
JJ   divadelní večer, který povede Filip Novotný – dětský filmový herec (Duhová kulička), absolvent Pražské konzervatoře. Hlavní součástí večera bude divadelní 
scéna, kde se kluci pod vedením Filipa Novotného představí v jejich vytvořených scénkách na sportovně-společenská témata. Např. sportovec a jeho prožívání po 
vstřelení branky, oslava vítězství, poděkování fanouškům, rozhovor na tiskové konferenci po utkání apod.

JJ   spousta mimofotbalových aktivit – bazén, vířivka, sauna, nohejbal, volejbal, kulečník
JJ   diagnostika motorických schopností a technických dovedností pod vedením Dr. Fajfera (odborná publikace trenér mládeže 6–15 let)
JJ   obdrží míč ve velikosti přiměřené jejich věku, tričko v tradičních barvách Dukly Praha, štulpny, společnou fotku kempu, kartičky, pamětní list, CD z kempu a výsledky testování

Cena: Základní – 5 800 Kč. V případě, že na kempy pojedou sourozenci, cena za druhé dítě je 5 400 Kč.

Více Info: http://fkdukla.cz/kemp/index.html

 fK duKlA PRAHA 

 ac sParta PraHa 

INZERCE

Tradiční Sparta Camp

Místo:  ve fotbalovém centru mládeže na Strahově
Věk:  pro ročníky narození 1999–2007

Termíny:
1. turnus:  5.–12. července 2014 pro ročníky 99–03
2. turnus:  12.–19. července 2014 pro ročníky 04–07

na co se děti mohou těšit:
JJ   sedm dnů a každý úplně jinak
JJ   tréninkové jednotky s profesionálními trenéry Sparty
JJ   návštěva stadionu na Letné
JJ   prohlídka veškerého zázemí klubu
JJ   setkání a trénink s fotbalisty A-týmu
JJ   Nike testovací den o ceny
JJ   venkovní sportovní aktivity
JJ   soutěže o ceny

JJ   velká celokempová hra
JJ   profesionální focení a akce pod dohledem 
kamer

JJ   volnočasové aktivity (kino, beach volejbal 
atd.) pod kvalifikovaným dohledem

JJ   stravování včetně sportovní výživy
JJ   atraktivní ceny v kempových soutěžích
JJ   uvítací balíček

Cena: 9 000 Kč včetně ubytování v areálu kolejí ČVUT na Strahově

Více Info: http://www.spartacamp.cz/2014/

najde se pro duklu 
budoucí ligista?

Sparťané doplňují 
kempy i plážovým 
fotbalem.



eXtra
BeZPečnÉ BRAnKY POdRuHÉ!
PRAžsKý fOtBAlOvý svAZ ve sPOluPRáCI s MAGIstRáteM 
Hl. MěstA PRAHY ZnOvu POdPOřIl KluBY
teXt: lUkáš vrkoč   fOtO: Pavel Slavíček

Úspěšná akce se má opakovat, a tak 
zástupci Pražského fotbalového 
svazu již podruhé ve spolupráci 
s Magistrátem hl. města Prahy po-
skytli klubům s mládeží „bezpečné 
branky“. A nyní rovnou třiapadesát 
párů, což je více než dvojnásobek 
oproti roku 2012, kdy proběhla první 
fáze projektu!

Je to tak, před dvěma lety dostaly vyti-
pované oddíly od PFS dvacet šest párů 
slitinových branek (o váze 57 kg/kus).  
Ty bylo samozřejmě velmi těžké pře-

klopit, protože jejich spodní zadní 
tyč je vysypaná pískem působícím 
jako protizávaží. Teď ovšem technika 
zase o kousek pokročila a branky do-
dané společností Eurogreen CZ jsou 
o mnoho lehčí a hlavně praktičtější. 
Jedna branka váží pouhých dvacet 
kilogramů a stabilitu jí dodávají sa-
mostatné a lehce přenosné dva kusy 
závaží s kolečkem, které se snadno 
přichytí za zadní příčník.
„Splnili jsme slib, který jsme dali, a to 
že za podpory Magistrátu hl. města 
Prahy vybavíme všechny kluby s mlá-

deží minimálně jedním párem bezpeč-
ných branek,“ říká ke druhé fázi pro-
jektu předseda PFS Dušan Svoboda 
a přidává poděkování nejen magist-
rátu, ale i společnosti Eurogreen, která 
zakázku přesně podle požadavků za-
davatele splnila. „Bohužel ve druhé 
fázi bylo grantové řízení vypsáno tak, 
že se kluby musely spoluúčastnit dva-
ceti procenty z ceny páru branek. I tak 
si ale myslíme, že to byla super na-
bídka,“ doplňuje Svoboda s tím, že se 
zatím neví, zda bude akce „Bezpečné 
branky“ v budoucnu pokračovat.

A co na to zástupce z řad klubů? „Jde 
o další vylepšení vybavení pro naši zá-
kladnu. Když je navíc bezpečné, pak je-
dině dobře. Vždyť u nás v areálu trénuje 
najednou klidně i pět týmů a branky se 
neustále přenášejí,“ říká sekretář mlá-
deže SK Slavia Praha Petr Karoch. Ma-
ximálně tak vystihl podstatu celého pro-
jektu Pražského fotbalového svazu… 
Ten byl sice nucen žádat po klubech 
zmíněnou dvacetiprocentní spoluúčast, 
nicméně i tak provedenými jednáními 
s magistrátem a získáním dotace poskytl 
týmům další skvělou službu.
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 V první fázi projektu putovalo mezi pražské kluby 26 párů bezpeč-
ných branek.  V letošní druhé fázi putovalo mezi pražské kluby 53 párů 
bezpečných branek (spoluúčast přitom tvořila 20 % a tedy 7 930 Kč za 
jeden pár).  Rozměry branek jsou 5 × 2 m.  Dodané branky odpovídají 
normě ČSN EN 748.

dušan Svoboda oficiálně předal branky 
sekretáři mládeže na Slavii Petru Karochovi.

I díky snadné 
manipulaci se závažím 
lze branky od Eurogreen 
CZ snadno přenášet.



hned tři kontinenty budou mít 
letos zastoupení na juniorském 
turnaji All Stars Cup 2014. Ke 
špičkovým týmům šestnáctiletých 
fotbalistů z Evropy se opět přidá 
zástupce Střední Ameriky a no-
vinkou je účastník z Asie. Již šestý 
ročník turnaje proběhne ve dnech 
13.–15. června v areálech SK Slavia 
Praha a bohemians Praha 1905.

Na koho se můžou zástupci českých 
týmů a diváci těšit? Na finalisty po-
sledního ročníku turnaje Chivas Gua-
dalajara, Sporting Lisabon, Olym-
pique Marseille a další špičkové 
kluby – Dinamo Záhřeb, které vloni 
v této věkové kategorii vyhrálo neofi-
ciální MS klubů, Inter Milán, Atlético 

Madrid, Hamburk a Györu. Důkazem 
vzrůstající prestiže turnaje je i premi-
érová účast asijského zástupce. Z Ja-
ponska přicestuje tým Jokohama Ma-
rinos. Poprvé v historii tak budou mít 
na turnaji All Stars Cup zastoupení 
tři kontinenty.
Na české týmy tak opět čeká velmi 
zajímavá a užitečná konfrontace se 
zahraničními soupeři! Turnaj pořádá 
sportovní a marketingová agentura All 
Stars Team, s.r.o., a Městská část Praha 
10 ve spolupráci s fotbalovými kluby 
SK Slavia Praha a Bohemians Praha 
1905. Záštitu nad tímto turnajem pře-
vzal starosta Městské části Praha 10 
Bohumil Zoufalík a Fotbalová asoci-
ace České republiky. Pražský fotbalový 
svaz je také již tradičně partnerem.

turnAJe
vědí O nás I v něMeCKu 
v ďáBlICíCH se KOnAl velKý MládežnICKý 
tuRnAJ ZA účAstI ZAHRAnIčníCH týMŮ

Svátek práce se v Ďáblicích změ-
nil ve svátek fotbalu. 1. května 
se tu konal velký mládežnický 
turnaj, jehož se účastnily nejen 
přední české týmy, ale i několik 
klubů z německa. Více než stovka 
nadšených capartů narozených 
v letech 2005 a 2006, spokojení 
rodiče, krásné počasí a pohodová 
atmosféra – to vše ukázalo, že akce 
se povedla a napřesrok se nejspíš 
uskuteční znovu.

Ďáblický areál hostil mládežnické 
turnaje už několikrát, ale vždy jen za 
účasti českých a slovenských man-
čaftů. Letos se však povedlo přilákat 
i několik německých týmů. „Loni před 

Vánoci jsme byli v Německu na turnaji 
a tam se s pár trenéry dohodlo, že by 
na oplátku oni přijeli k nám. A vzhle-
dem k tomu, že jsme tam měli celkem 
dobré výsledky, tak se postupně hlásily 
další a další kluby. Dokonce jsme nějaké 
museli odmítnout,“ prozrazuje předseda 
SK Ďáblice Michal Mošnička.
Aby mohli Ďábličtí tak velkou akci 
uspořádat, museli sehnat potřebné pro-
priety. Vzhledem k tomu, že se hrálo na 
čtyřech hřištích „přípravkových“ roz-
měrů, bylo nutné sehnat hlavně nové 
branky. „Dva páry jsme dokoupili my 
a jeden jsme získali v rámci grantu 
Prahy přes Pražský fotbalový svaz, za 
což jsme vděční,“ vzkazuje předseda. 
„Branky před zahájením turnaje slav-

nostně předal radní hl. m. Prahy pro 
udělování grantů v oblasti sportu Lukáš 
Manhart,“ dodává.
Turnaj Ďábličtí pečlivě nachystali. 
„Vše měl na starosti trenér mladší 
přípravky Dušan Sýkora. Překlady do 
němčiny, zápisy, rozpisy rozhodčích, 
to všechno se muselo předem připra-
vit. Každý tým dostal upomínkovou 
tašku, vítězové diplomy a medaile,“ 
vypočítává.
Soudě dle ohlasů účastníků se tur-
naj vyvedl skvěle. „Německé týmy, 
z nichž některé byly v Praze vůbec 
poprvé, si to pochvalovaly. Někteří 
dokonce v areálu piknikovali,“ směje 
se Mošnička. K dispozici byly i sodo-
-bary a pochopitelně oblíbená kan-

týna s proslulými řízečky. A kva-
litní byl i samotný fotbal (hrálo se 
dle regulí pro mladší přípravku, tedy 
4 hráči v poli plus gólman). Dopole-
dní část turnaje, určenou pro ročníky 
2006, ovládli malí fotbalisté z Brna 
Líšně a odpolední pak VfL Pirna Co-
pitz. V konkurenci německých klubů 
Emperor Berlín, Weixdorf či Reisa se 
ale neztratily ani Plzeň, Slavia, Hra-
dec či samotné Ďáblice.
Turnaj se vydařil, tudíž se nabízí 
otázka, zda se bude příští rok ko-
nat znovu. „Bylo by hezké, kdyby se 
z toho stala tradice. Teď už o nás vědí 
i v Německu, takže doufám, že za rok 
se v Ďáblicích sejdeme znovu,“ věří 
předseda.
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téma
uHříněves: ZánIK OdvRáCen. A CO dál?
dvOJnásOBný vítěZ PRAžsKÉHO POHáRu A stABIlní člen PřeBORu 
Z POsledníCH let BYl Před KRACHeM. Míří dO I. A třídY
teXt: radim truSina fOtO: Pavel Jiřík St., Pavel Slavíček

Z Pražská teplárenská přeboru 
mizí tradiční účastník posledních 
let. Fotbalisté uhříněVSI zaží-
vají nejhorší sezonu od chvíle, co 
do nejvyšší metropolitní soutěže 
v roce 2006 postoupili. Co stojí za 
propadem týmu z jihovýchodního 
okraje hlavního města?

Bronzová příčka ze sezony 2010/2011, 
k tomu dvě vítězství v Pražském poháru 
z roku 2011 a 2012. Na tyhle úspěchy 
už se v Uhříněvsi jen nostalgicky vzpo-
míná, teď klub řeší úplně jiné problémy, 
téměř existenční. Zdá se, že skončila 
jedna úspěšná éra, v níž před osmi lety 
vtrhl ambiciózní nováček do přeboru 
a zanechal v něm poměrně výraznou 
stopu. V každé sezoně uhrál minimálně 
35 bodů, nikdy neměl výraznější pro-
blémy se záchranou. Až teď…

 HROZIlO, že PřeBOR  
 nedOHRAJí 
Podzim Uhříněves zakončila pouze 
s deseti body, v půlce května, v době 
uzávěrky Speciálu, měla navíc jen 
další tři. V soutěži je tým za otlou-
kánka, celky Uhelných skladů a Krá-
lovic mu nasázely po sedmi gólech. 
Tohle je však ještě poměrně přijatelná 
varianta. Málo se ví, že v zimě nebylo 
daleko k tomu, aby Uhříněves do od-
vet vůbec nastoupila. Zástupci klubu 
už zjišťovali, jak vysoká by v takovém 
případě byla pokuta…

„Reálně hrozilo, že Uhříněves nedo-
hraje soutěž, spadne do III. třídy a skončí 
s ostudou. O tom jsem nechtěl ani slyšet, 
to by znamenalo konec fotbalu tady,“ má 
jasno Václav Hladík, trenér Uhříněvsi, 
který k ní má zvláštní vztah.
Bývalý fotbalista Sparty, s níž má jako 
funkcionář tři mistrovské tituly, v Uhří-
něvsi dohrával ve 43 letech svou kari-
éru. Pak tady působil jako trenér spar-
ťanského béčka, které využívalo místní 
areál, následně i jako sportovní ředi-
tel. V průběhu podzimu se mu ozvali 
zástupci Uhříněvsi, jestli by v kritické 
situaci, kdy se týmu hrubě nedařilo, ne-
pomohl. Zkušeností ve fotbale nasbíral 
65letý Hladík spoustu. „Ani na chvíli 
jsem neváhal. Jsem důchodce, když se 
Uhříněves ozvala, nebylo co řešit. Klub 
byl v mizerné situaci, nechtěl jsem couv-
nout,“ vzpomíná.
Díky Hladíkovi se podařilo k posled-
nímu týmu Pražská teplárenská pře-
boru přivést ambiciózního trenéra Mi-
lana Šafra – ten pod Hladíkem hrával 
ve Spartě. V klubu upínali veškeré na-
děje na mobilizaci k zimní pauze, kdy 
přišlo 11 nových hráčů!
„Do jara půjdeme s úplně jiným man-
čaftem. Po nevydařeném podzimu se 
na nás minimálně pět kluků vykašlalo. 
Lítali jsme v tom pořádně. Jako nudle 
v bandě,“ říkal Hladík na konci února.
Už v té době však Šafr přemýšlel, jestli 
má pokračovat, ale nechal se přemluvit. 
Situaci ovšem zkomplikovalo na za-

čátku roku 2014 úmrtí Zdeňka Kasala, 
dlouholetého funkcionáře Uhříněvsi.

 nOví HRáčI Až Z CHeBu 
S Hladíkem se po letité pauze vrátil 
také Milan Chvojka. A tahle dvojice 
začala úřadovat. „Vlítli jsme do toho po 
hlavě. Využili jsme naše kontakty z fot-
balu a sháněli hráče, kde se dalo. Jezdil 
jsem pro ně do Chebu, do Františkových 
Lázní, měli jsme v tom i svoje peníze,“ 
líčí Hladík. „Spousta klubů nám vyšla 
vstříc, hráče nám nechaly třeba za polo-
viční peníze, než je obvyklé. Dělali jsme 
všechno pro to, aby se dal kádr dohro-
mady a zabojoval o záchranu. Sestup 
v polovině, to by byla hanba. Pod tím 
jsem nechtěl být podepsaný,“ vypráví 
Hladík.
Tenkrát stále věřil, že se přebor může 
pro Uhříněves zachránit. V rozhovoru 
pro web fotbalpraha.cz říkal: „Na jaře 
uvidíte úplně jiný tým. Chceme udělat 
maximum a zkusíme přebor udržet. Uvi-
díme, jak to dopadne, ale musíme mít 
pocit, že víc pro záchranu udělat nešlo. 
Nikdy v kariéře jsem nesestoupil a ne-
chci na tom nic měnit.“
Jenže tyhle plány byly brzy zásadně 
nabourány. Týden před začátkem sou-
těže došla trenéru Šafrovi trpělivost. 
Vyhodnotil si, že s tímhle týmem je 
záchrana nereálná, a skončil. „Měl 
jsem jiné představy o tom, jak to bude 
fungovat. Šlo o docházku na trénink, 
o hráčský kádr. Chtěl jsem, aby bylo 

v Uhříněvsi konkurenční prostředí. To-
hle všechno nebylo podle mých před-
stav,“ vysvětloval Šafr své pohnutky. 
„Musím ale říct, že po příchodu pana 
Chvojky a Hladíka se spousta věcí 
srovnala, to je ohromné plus. Kádr ur-
čitě není špatný. Já jsem zvažoval ko-
nec dlouho. Chtěl jsem, když už budu 
v Uhříněvsi čtyři dny v týdnu, aby to 
někam směřovalo.“
To se podle něj nedělo. Ale Hladík 
rozhodnutí svého bývalého svěřence 
nezpochybňoval. „Je to ctižádostivý 
a fajnový kluk i trenér. Bylo to tady roz-
hašené. Nedařilo se starší hráči, než 
aby pomohli, tak radši odešli,“ štve 
Hladíka. „Milan byl trenér na profi 
úrovni. Když mu pak přijde pět lidí na 
trénink, tak ho to přestalo bavit, to je 
jasné. A zkušenější hráči místo toho, 
aby víc pomohli, ještě to popichovali 
v kabině. Ať se chytnou za nos.“

 tRenÉRA BY neudRžel AnI  
 nOvý BARáK 
S tím byla spojená také další věc. 
Kvůli velkým změnám se nestihla 
vytvořit parta, která by držela pohro-
madě v psychicky náročných bojích 
o záchranu. „Milan Šafr viděl, že tady 
ani není parta. Přemlouval jsem ho, aby 
to zkusil, ale pochopil jsem ho, že skon-
čil,“ říká Hladík.
Šafrovi vadilo, že necítil mezi hráči 
snahu víc pracovat a zabojovat. Někteří 
rychle poznali, že mají místo v sestavě 
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Typický obrázek sezony – 
smutek hráčů uhříněvsi, 
radost soupeře



jisté, na což spoléhali. „Snažil jsem se 
hráče připravit, ale cítil jsem, že mi to 
v Uhříněvsi víc bralo, než dávalo. Moc 
si vážím pana Hladíka i Chvojky, ale já 
jsem to v takové situaci prostě nemohl 
dělat. Nebylo pomoci, i kdyby mi tam 
třeba stavěli barák. To nebylo o peně-
zích. Snažil jsem se do toho dát maxi-
mum, ale nešlo to.“
Do mistrovských zápasů zbýval tý-
den, trenér nebyl. Na lavičku tak usedl 
v nouzi Hladík. „Nechtěl jsem utíkat.“
Jeho role ale není jen trenérská. Mla-
dým hráčům bez auta dělal i „taxi-
káře“, protože s dopravou je to do Uh-
říněvsi složitější. Vozil je na tréninky 
i zápasy, ale také po nich domů. „Mám 
fotbal rád a chtěl jsem pro to udělat 
maximum. Jinak bych utekl jako první, 
stoupl si ke klandru a kritizoval, jak se 
dělá fotbal v Uhříněvsi špatně. I takoví 
se najdou,“ mrzí ho.
Zázraky se ale pod jeho vedením dít 
nezačaly. Uhříněves sice doma v duelu 
nejhorších přemohla Zbraslav, ani to 
však na udržení přeboru s velkou prav-
děpodobností stačit nebude.

 Z Mínusu se vYstOuPIlO 
Kde hledat příčiny rozpadu týmu, 
v němž v přeborové éře dávali góly 
vyhlášení střelci Čejka s Nyklem, 
v brance se vystřídali exligisté Klíma 
s Vorlem a technikou i precizními pří-
mými kopy bavil další hráč se zkuše-
ností z ligy Zlatník?

„Ti nejlepší hráči se výhodně prodali, 
někteří kluci končili kvůli věku, ale ne-
přišla za ně adekvátní náhrada,“ ana-
lyzuje Hladík příčiny sešupu. „Chodili 
sem většinou hráči na hostování, což 
přinášelo velké výdaje každý půlrok 
a nebudoval se tady nový tým. Důka-
zem toho je tahle zima. Nepamatuju, 
že by do nějakého týmu přišlo jedenáct 
nových kluků. A to jsem toho zažil dost. 
Jenže tady to byla nutnost.“
Mezi novými tvářemi byl i Vasil Boev, 
který zároveň působí jako asistent tre-
néra Karla Jeřábka v divizních Louňo-
vicích. Jako hrající asistent se zapojil 
i v Uhříněvsi. „Zkusili jsme srazy ho-
dinu a půl před zápasem, klukům jsme 
všechno kreslili na tabuli, byla to pří-
prava jako v lize, ale stejně to nepo-
mohlo,“ lituje Hladík.
Oproti podzimu a zimě je teď prý si-
tuace poměrně stabilizovaná. Peníze, 
které půjčili na posily, mají už oba 
funkcionáři zpátky, klub funguje. 
„Klape to tak, jak si to zhruba před-
stavujeme. Není to na žádné oslavo-
vání, ale z mínusu jsme vystoupili,“ 
prozrazuje Hladík. „Nepřipouštíme 
si, že by se měl fotbal v Uhříněvsi 
rozpadnout.“
Zároveň dlouho před koncem přeboru 
v Uhříněvsi připustili, že záchrana pro 
ně není ve složité situaci prioritní. 
Hladík na začátku května mluvil re-
alisticky o příští sezoně v I. A třídě. 
„Z mého pohledu se Uhříněves musí 

pořádně připravit na I. A třídu, aby se 
zastavil ten propad. Je potřeba vybu-
dovat novou partu, všechno od začátku. 
Naší ambicí bude přivést kluky, kteří 
budou kmenoví hráči. Musíme omezit 
ta hostování.“
Stejně to vidí i Šafr. „V Uhříněvsi to 
není o záchraně přeboru. Tam jde pře-
devším o to, aby se vytvořila v týmu 
parta, aby se to celé znovu nastarto-
valo, aby tam byla atmosféra, jako 
když tam nastupovala starší generace 
hráčů, co nedávno dohrála.“

 nAděJe v MládežI 
Jisté je, že Hladík nebude pokračo-
vat jako trenér, zůstane ale nejspíš 
jako funkcionář. „Měl by přijít ně-

kdo mladší, kdo si vybuduje tým podle 
svých představ, tedy podle možností 
klubu. Než se zase bude hrát o přebor, 
může to trvat pár sezon,“ odhaduje.
Naději má Uhříněves v mládeži, v níž 
vidí Hladík zajímavou budoucnost. 
„Mládež má skvělé vedení, je tady 
slušná základna dětí a stále dost za-
pálených lidí, kteří mají fotbal rádi. 
Za pár sezon by mohli chodit do mužů 
vlastní odchovanci, což je ideální stav. 
Bude z čeho vybírat,“ myslí si.
Ve hře je ovšem i možnost, že by Uhří-
něves sehnala klub, který trápí obdobné 
problémy, a spojila se s ním. Pak by 
třeba mohl vzniknout i B-tým, který 
momentálně Uhříněvsi schází. „Je to 
varianta,“ potvrzuje Hladík.
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 JAK ŠlY ROKY v uHříněvsI  

2005/06 (i. a třída, SkUPina a, PoStUP do PřeBorU)
 1. uhříněves 26 17 6 3 66:27 57
 2. háje JM  26 16 5 5 59:36 53
 3. Junior Praha 26 12 7 7 58:41 43

2006/07 (PražSký PřeBor)
 11. uhříněves 30 9 8 13 44 35

2007/08 (PražSký PřeBor)
 7. uhříněves 30 12 4 14 39 40

2008/09 (PražSký PřeBor)
 5. uhříněves 30 12 9 9 40 45

2009/10 (PražSký PřeBor)
 7. uhříněves 30 12 8 10 57 44

2010/11 (PražSký PřeBor)
 3. uhříněves 30 16 4 10 55 52

vítěz Pražského poháru

2011/12 (PražSký PřeBor)
 10. uhříněves 34 13 7 14 61 46

vítěz Pražského poháru

2012/13 (PražSký PřeBor)
 12. uhříněves 30 10 7 13 47:58 37

Václav hladík během 
jara zázrak nepřichystal.

Také odchod letitých opor typu 
radka Zlatníka klub poznamenal.



leGendA

výZnAMnÉ OsOBnOstI HIstORIe PRAžsKÉHO 
fOtBAlu JAK Je (MOžná) neZnáte
teXt: miloSlaV jenšík fOtO: archiV autora

čeRvenOBílí, tI se MI líBí!

Tu písničku miloval: „Červe-
nobílí, ti se mi líbí, ty já mám, ty 
já mám rád, červenobílí, ti se mi 
líbí, za ty chci do smrti hrát!“ 
V nedožitých pětapadesáti letech 
při utkání staré gardy v hlinsku  
VLASTIMIL KOPECKý znenadání 
padl a už nevstal. Infarkt! V sanitce 
ho doprovázel a div za něho nedý-
chal František Plánička, v nemocnici 
mu dali injekci do srdce, ale všechno 
bylo marné. Zemřel v červenobílém 
dresu. na stadionu na tátův návrat 
marně čekal pětiletý synek…

Přitom co chybělo, aby se pozdější 
skalní slávista stal sparťanem? Táhlo 
mu na osmnáct a už víc než rok kopal 
za první mužstvo vinohradského Ra-
pidu, když před přátelákem na Letné 
rudým málem podepsal přestupní 

lístky. Tehdy energicky zasáhl jeho 
otec, příznivec Slavie. Syn respekto-
val jeho vůli. Zůstat ale toho dne pan 
Kopecký doma, kdoví…
Na Rapidu hrávala i rekreační jede-
náctka Anglobanky a v ní někdejší 
bek sešívaných Ráca-Ratzenberger. 
O výkonech drobného, ale po čertech 
nebezpečného útočníka pravidelně re-
feroval na Slavii. Její první laso odrazil 
Rapid poukazem na Vlastův doroste-
necký věk, ale na jaře 1932 už souhla-
sil. Spojka z Vinohrad pak ve slávis-
tickém týmu vytvořila s Antonínem 
Pučem na křídle tandem k pohledání. 
Její životní spoluhráč však měl seší-
vaný dres obléct až za dalších pět let.

 MAlý velKý BOJOvníK 
Hráč, kterému fanoušci (a neje-
nom slávističtí) brzy neřekli jinak 

než Vlasta, měl všechno, co má mít 
Pan útočník. S míčem čaroval, jeho 
přihrávky měly oči, dovedl tvrdě 
a přesně vypálit. Vzdor své malé po-
stavě dal spoustu gólů i hlavou; měl 
neuvěřitelný výskok a dokázal jej do-
konale načasovat. A k tomu všemu byl 
výjimečný srdcař a dříč.
Stačily dva ligové zápasy – a povolali 
ho do národního mužstva! Tam měl 
už od začátku jednu velkou a letitou 
smůlu: byl současníkem o tři roky 
starší a tedy i zkušenější sparťan-
ské levé spojky Oldřicha Nejedlého. 
A když už dostal příležitost, muž-
stvu se právě moc nedařilo. Bylo to 
jak zakleté. Teprve v šestém utkání 
za národní mužstvo se dočkal vítěz-
ství a hned i premiérového gólu. Zá-
platovaný tým, v němž chyběli nej-
osvědčenější borci Plánička, Burgr, 

Koštálek, Nejedlý a Puč, vyklepl na 
Letné Maďary 5:2! Hrdinou dne se 
stal kladenský František Kloz, autor 
čtyř branek. Pátou přidal tři minuty 
před koncem on.
To už v lize dávno rozdával góly 
ostošest. Hned ve svém prvním 
uceleném ročníku 1932–33 skončil 
mezi kanonýry elitní soutěže druhý 
s dvaceti zásahy; i obávaným spar-
ťanům Raymondu Brainemu a Ne-
jedlému na něho chybělo po jedné 
zdařilé trefě. Natrvalo se usadil mezi 
nejlepšími střelci. V sezoně 1936–
37 byl znovu druhý o dva góly za 
Klozem. A tehdy se na scéně obje-
vil dlouho očekávaný Josef Bican. 
Celá Praha, celá země s napětím 
čekala, jak se elitní snajpr vyrovná 
s příchodem nového kanonýra. Ně-
jaké napětí tam zprvu bylo, ale spíše 
přičiněním okolí a některých novi-
nářů. Po nedlouhém oboustranném 
oťukávání se z těch dvou stali do-
konalí spoluhráči. Mohli spolu hrát 
snad i poslepu.

 BáJečný ROK 1938 
Titul patřil Spartě, ale Slavia si to 
bohatě vynahradila dobytím Středo-
evropského poháru. Ještě předtím 
se ve Francii hrál světový šampio-
nát a Kopecký tam patřil k pilířům 
sestavy. Ve výpravě na MS byl už 

 vlAstIMIl KOPeCKý 

 14. 9. 1912–31. 7. 1967  levá spojka, levý záložník  hráčská kariéra: 1927 
Rapid Vinohrady, 1932 Slavia, 1952 krátce ČAFC (tehdy pod hlavičkami Instalační 
závody a Tatran Stavomontáže B)  Trenérská dráha: 1958–1960 Slavia  bilance 
v lize: 19 sezon, 325 zápasů, 252 gólů v letech 1932–1951.  Mistrovské tituly: 
1933–35, 1937, 1940–43 a 1947  Mezistátní utkání: 26 v letech 1932–1939 
a 1946–48, 8 gólů
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roku 1934 na posledním reprezentačním tréninku 
před odjezdem na světový šampionát

V ligovém souboji roku 1950 nedokázali sedmatřicetiletému 
slávistovi zabránit ve střelbě ani výteční zadáci ATK Antonín 
Krásnohorský a Jozef Gögh.



roku 1934 v Itálii, tehdy však do 
bojů nezasáhl. Teď hrál v prvních 
dvou zápasech na levé straně zá-
lohy a v opakovaném utkání s Bra-
zílií zastoupil zraněného Nejedlého. 
Ještě po dlouhých letech však lito-
val, že v týmu nemohl být Bican. 
„S Pepim bychom šli znovu až do 
finále,“ říkával.

Co ti dva později spolu dokázali, 
působí dnes jako pohádka. V lize 
1939–40 byl králem střelců Bican 
s 50 góly, Kopeckému stačila rovná 
polovina toho počtu k druhému 
místu. A tak to šlo napořád. Bican 
byl až do roku 1947 nepřetržitě 
králem ligových střelců, Kopecký 
jeho dvorním nahrávačem – a co 

do vlastní střelby zpravidla druhým 
nejúspěšnějším slávistou. Až roku 
1944 ho poprvé o dva góly předstihl 
mladý Ota Hemele. V lize hrál pra-
videlně téměř devatenáct let – samo-
zřejmě vždy jen za Slavii!
Éra životní formy Vlastimila Kopec-
kého však byla zároveň obdobím tuhé 
mezinárodní izolace za nacistické 

okupace. Hrát se roku 1942 – a pak 
i těsně po válce v roce 1946 – světový 
šampionát, byl by tam chyběl?

 „ŠIKOvneJ, Ale MAleJ“ 
Bylo mu deset, když se rodina Kopec-
kých přestěhovala z Vilémova u Gol-
čova Jeníkova do Prahy. Tehdy propadl 
fotbalu na celý život. V Rapidu ho na-
poprvé poslali domů, zdál se jim moc 
malý. Nakonec si ale dali říct, stačil 
jeden zápas za druhý dorost, aby byl 
přeřazen do prvního a tři týdny nato už 
reprezentoval Prahu v Pardubicích…

 v Přední řAdě A s MíčeM 
Byly to jen mrňousovo mimikry, nebo 
rituál? Když se jedenáctka seskupila pro 
fotoreportéry, netlačil se mezi spolu-
hráče většího vzrůstu, ale téměř bez vý-
jimky poklekl nebo podřepl před řadou 
stojících. Nejčastěji na levém křídle tria 
či kvarteta v „přízemí“ a s míčem v ru-
kou. Tak ho představují oba dnešní tý-
mové snímky. A existují stovky dalších.

 KAM se dAlO, PřIŠel  
 POZdě 
Bicanova vzpomínka: „Vlasta byl nej-
lepší kamarád na hřišti i v životě. Jen 
v jednom byl hrozně nespolehlivý, 
nikdy nikam nepřišel včas. Co jsem 
se na něho načekal, když jsme jez-
dili na ryby! Den předtím jsem při-
pravil červy i knedlíky, ve čtyři jsem 
stál na nádraží, dva vlaky nechal ujet, 

ale Vlasta se objevil až někdy v pole-
dne, kdy jsem dávno seděl nad řekou.“ 
Jednou Pepi využil své pozice v klubu 
a vyjednal Vlastovi schůzku s výbo-
rem, na které se mělo jednat o zvýšení 
jeho platu. Jenže kamarád tehdy vůbec 
nedorazil! Zapomněl se kdesi na Zbra-
slavi se slečnou… Když ale na trávníku 
dostal přihrávku do uličky, byl pokaždé 
v pravý čas na pravém místě!

 dROBnÉ KlePY 
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OMluvA!
V minulém čísle jsme omylem zaměnili 
fotografie Jiřího Peška s jeho kamarádem 
a spoluhráčem Jiřím Žďárským. Za tuto 
chybu se omlouváme!

Jedenáctka bez většiny nejzářivějších hvězd vyklepla roku 1936 
Maďary 5:2. Zleva stojí horák, Melka, rulc, Truhlář, Fiala, Kloz 
a Čtyřoký, pod nimi bouček, bouška, Klenovec a Kopecký.

Slavia v sezoně 1937–38 už s bicanem, vedle kterého jsou dále 
zleva Šimůnek, nožíř, Průcha, daučík, bouška, V. bradáč, 
Plánička a před nimi v podřepu Vacek, horák a Kopecký.

S Františkem Pláničkou, který 
s ním byl i ve chvíli jeho smrti.



Trenéři v něm vidí obrovský poten-
ciál, má prý talent od pánaboha. 
Za minulé dvě sezony nasázel je-
denáctiletý útočník Sokola Lipence  
MATěJ MÜLLEr neuvěřitelných 
296 gólů (včetně turnajů a přá-
teláků) a v té letošní jich má na 
kontě už 105! Velká naděje nejen 
lipeneckého fotbalu střílí oběma no-
hama, zvládá kličky i narážečky… 
Jen v nasazení by prý mohl přidat.

JJ Fotbalové začátky:
K fotbalu mě přivedla hlavně rodina. 
Všichni kluci v rodině – od dědy přes 
strejdy až po malého bratrance jsou 
fotbalisti. Myslím, že jsem fotbal 
začal hrát hned, jak jsem se posta-
vil na nohy. Míč jsem si prý vezl už  
i z porodnice.

JJ nejoblíbenější trenér:
Náš trenér Jirka Pospíšil.
JJ Fotbalový vzor:

Cristiano Ronaldo.
JJ Oblíbený hráč v Čr:

Tomáš Rosický, Petr Čech a z české 
ligy David Lafata.
JJ Oblíbený světový hráč:

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi.
JJ Oblíbený klub:

Real Madrid a Sparta Praha.
JJ neoblíbený klub:

Slavia Praha.
JJ nejlepší spoluhráč v týmu:

Všichni hráči našeho týmu jsou dů-
ležití, ale jestli mám někoho říct, pak 
je to David Čech a Marek Vodička. 
Společně dokážeme vytvořit super fot-
balové akce.
JJ Sportovní cíl:

Být stále platný týmu a pořád se zlep-
šovat. Rád bych i udržel post nejlep-
šího střelce klubu, stejně jako poslední 
tři roky. Momentální cíl je vyhrát naší 
soutěž s týmem starší přípravky Sokola 
Lipence! Zatím jsme vše vyhráli, tak to 
snad vyjde. Jsme fakt super tým a za-
tím to vypadá dost dobře. Do budoucna 
bych rád hrál profi fotbal.
JJ …a kdyby to nevyšlo ve fotbalu – 

čím chce být:
Když to nevyjde, chtěl bych být pro-
ducent jako táta nebo dělat něco ji-
ného u filmu.
JJ dělá i jiný sport než fotbal?

Mimo fotbal hraju aktivněji ještě golf 
a občas tenis. Ale rád zkouším každý 
sport. V zimě jezdím na lyžích a snow-
boardu. S klukama hrajeme florbal, 
taky jezdím na skejtu či na kole.

JJ Mimosportovní zájmy:
Hlavně angličtina, říkala máma (směje 
se). A hry na X-boxu.
JJ nejlepší relax a odpočinek:

S kámoši. Většinou zase s nějakým 
sportem. Nebo rád cestuju.
JJ Oblíbené jídlo:

Kuře s křupavou kůžičkou.
JJ Oblíbená hudba:

Hudbu moc neposlouchám. Občas mě 
máma s tátou vezmou na nějaký kon-
cert. Black Eyed Peas byli super. Spíš 
se ale rád koukám na filmy, než poslou-
chám hudbu.
JJ Prospěch ve škole:

Jedničky, z češtiny dvojka.
JJ Počet přátel na Facebooku:

Facebook nemám!
JJ Typ holky, který se mu líbí:

No comment. (směje se)

mLáDež

tAlent MAtěJ MülleR Ze sOKOlA lIPenCe v PRAvIdelnÉM dOtAZníKu
teXt: štěPán šimůnek fOtO: archiv m. müllera

Míč JseM sI veZl už Z POROdnICe
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Kanonýr se v Matějovi nezapře! Líheň Lipenců





 PuLLoVer  PrSní SVALSTVO

 Základní poloha:  v podélném lehu na lavičce s jednoruční činkou
 hlava je   mírně zakloněna tak, aby byl zátylek podepřen. Velké 

protažení prsních svalů zajišťuje prohnutí v hrudní pá-
teři, nikoliv však v bedrech. Důležitý je bezpečný úchop 
činky, která je spouštěna za hlavu s nádechem. S výde-
chem pak dochází k jejímu postupnému zvedání.

 Počet opakování:   čtyři série po dvanácti
 Chyby:  příliš těžká zátěž v poloze vzpažení může způsobit po-

škození ramenního kloubu

 dIAGOnální výPAd nA flOWInu  nOhy, STřEd TěLA

 Základní postoj:  na desce pro flowin
 Klouzavým  pohybem jdeme do výpadu vzad a do strany, kde se 

zapojí hýžďový sval. Při zpátečním pohybu zatlačíme 
do desky a v tu chvíli zapojíme i přední sval stehenní 
a zároveň se po celý cvik posiluje i hluboký stabili-
zační systém.

 Počet opakování:  třicet vteřin na každou nohu
 Chyby:  příliš ohnutá bedra, nestažená ramena

 ABduKCe vsedě s PředKlOneM   hýŽĎOVé SVALy, 
PřEdní SVAL STEhEnní

 Základní poloha:  vsedě na stroji s předklonem a úchopem po straně
 Jednoduché  roztahování (a stahování) nohou se zapojením vnější 

části hýžďového svalu. Díky předklonu se sval zapojí 
intenzivněji.

 Počet opakování: čtyři série po třiceti
 Chyby:  přílišný předklon zatěžuje bedra

Seriál o cvičení v posilovně, které může pomoci k doplnění přípravy fotba-
listů, spěje do finále. V jeho předposledním dílu se kromě (ne)tradičních 
cviků na nohy dostává znovu i na prsní svalstvo. Servis pro zájemce z řad 
Pražského fotbalového svazu opět 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 (Iv. 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, 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 
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Minulý díl byl o vedení míče 
a kličkování zejména v mladší pří-
pravce. Cvičení se vyvíjejí s dětmi 
stejně jako hra sama a postupně se 
zvyšuje význam přihrávání a práce 
s prostorem ve hře. AnTOnín 
PLAChý, vedoucí trenérsko-meto-
dického úseku FAČr, na stránkách 
Pražského fotbalového speciálu 
přináší další díl seriálu, v němž 
prezentuje názory zaměřené na 
trénink malých fotbalistů.

Převzetím míče rozumíme zpraco-
vání po zemi se pohybujícího míče. 
Přihrávání a převzetí je vhodné 
učit v mírném pohybu hráče, do 
pohybu a s důrazem na první do-
tek směrem do strany.  Dětem uka-
zujeme převzetí „placírkou“, ale 
těm nadanějším můžeme po čase 
(U8) přidávat další způsoby pře-
vzetí („šajtlí“, podrážkou, druhou 
nohou). U dětí, kterým se nedaří 
ani v mírném pohybu míč převzít 
a přihrát, lze učení ještě zjednodu-
šit a začít kopání i přijímání míče 
ryze staticky (míč stojí – hráč 
stojí), ale to budou pravděpodobně 
naprosté výjimky.
Základní požadavky, aby hráči před 
přijetím přihrávky nestáli a prvním 
dotykem si míč přijali, kam chtějí, 
je možné samozřejmě i drilovat (cca 
od U8) méně zábavnou formou než 
v níže uvedených hrách, kdy hráči 
stojí proti sobě, přihrávají si s po-
žadavkem na přesnost a tvrdost, ale 

vždy jde jen o pár minut takového 
pro děti nezajímavého cvičení. I ta-
kové lze však postavit jako soutěž: 
„Komu se povede 20× ve dvojici 
přihrát, aby míč co nejméněkrát 
utekl!?“
Podívejte se, jak je možné postavit 
cvičení jako dětskou hru:

 PříKlAdY HeR A CvIčení 
1. Trefovačka. Na obrázku jsou děti 

proti sobě v brankách z met/tyčí 
(cca 2 m) na vzdálenost v rozmezí 
asi 6 až 10 m. Cvičení (pro děti 
hra) začíná tím, že obejdou metu 
za brankou a ze své branky z po-
hybu se snaží trefit branku sou-
peře. Ten přebere za brankou míč 
do pohybu placírkou, obejde metu 
za svou brankou a opět ze své 
branky střílí-přihrává. Gól platí, 
když míč projde brankou. Soupeř 
přitom musí přebírat míč opět za 
brankou. Velikost branek a vzdá-
lenost je taková, aby děti byly 
úspěšné, když se snaží.

2. Střílečka. Stejné hřiště a hráči, 
ale děti již jsou ve větších bran-
kách 3 až 5 m a snaží se dát gól 
soupeři, který chytá v brance jako 
brankař. Trenéři předvedou, jak se 
míče dají chytat i v pádu na bok, 
aby děti měly představu. Smí se 
i dorážet. Hra může přecházet 
ve hru 1 na 1 nebo lze hrát i ru-
kama – házení na branku.

 Takto zaměstnáváme děti v mladší 
přípravce nebo její první polovině 
(cca U8). Když chceme hru po-
sunout o něco dále a přidat i roz-
hodování, kam míč přihrát, mů-
žeme hřiště trochu upravit (cca 
U9). Postavíme obdobné hřiště, 
ale se čtyřmi brankami, vždy dvě 
a dvě malé (cca 1 m) proti sobě. 
Hraje se stejně, ale směr přihrávky-
-střely určuje hráč, který se pohy-
buje mezi svými dvěma brankami. 
V momentě, kdy hráč s míčem 
po obejití třetí mety je na úrovni 
svých branek připraven vystřelit 
či přihrát, naběhne po klamných 
pohybech jeho protihráč do jedné 
z branek a tam má směřovat přesná 
přihrávka. Hráč chytá míč až za 
brankou (aby bylo poznat, zda byl 
gól) a prvním dotykem si jej dává 
do pohybu, čímž připravuje svůj 
útok. V těchto hrách (terminolo-
gicky průpravných cvičeních) je 
tedy převzetí z pohybu do pohybu 
i s otáčením o 180°, ale bez tlaku 
na spolupráci a rychlost. V dalším 
již může přijít oboje.

3. Trojúhelník je nejen základním 
herním tvarem, ale i nejintenziv-
nější variantou pro převzetí míče 
a otočení hry. Chceme, aby si hráči 
naběhli od obránce (meta), zakřičeli 
o míč,  co nejrychleji ho převzali 
a přesně a prudce přihráli. Cvičení 
je postaveno hlavně na kvalitě a pak 
až na rychlosti. Postupně zmenšu-
jeme počet doteků až na dva v U9. 
V U9, když cvičení již znají, dbáme 
na to, aby přihrávka i převzetí bylo 
jako ve hře. Na obrázku vidíme, 
že přihrávka nemíří na obránce 
(metu), ale vedle na nabíhajícího 
hráče č. 1, který vzdálenější nohou 
od obránce míč přijímá, krátce vede 
nebo jen přiťukne a přihrává opět 
tou vzdálenější nohou od obránce. 
Pro názornost roli obránce místo 
mety splní na chvíli v každém troj-
úhelníku kouč. V kategoriích U10–
11 by již neměl míč nikam utíkat 
a všechny přihrávky by měly být 
přesné a prudké. Opakování: 10–15 
přihrávek jedním a 10–15 druhým 
směrem a druhou nohou.

tRÉnInK
HRY A CvIčení nA PřIHRávKY 
A PřevZetí Míče v PříPRAvKáCH
PRAvIdelný seRIál O MetOdICe PříPRAvY Mládeže
fOtO: Pavel Slavíček
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 Pak přistoupíme k soutěžím mezi 
trojúhelníky. Takovým cvičením strá-
víme v U8 cca 10 minut a v U9 15 
minut a sledujeme, zda mají děti ještě 
potřebný zápal pro činnost. Měníme 
velikosti trojúhelníků! Koučink: 
„Zkuste si, jak se vám lépe otáčí s mí-
čem? Jakou nohou přijímáte míč?  Ja-
kou částí nohy…?“

4. bagovka. Pokud chceme trochu více 
herních souvislostí, tak využijeme po-
ziční hry „bagovky“, která je těžší va-
riantou pro orientaci v prostoru. Míč 
je přihráván z pohybu do pohybu, ale 
již do různých směrů, což je nároč-
nější na orientaci. Hráči nestojí u met, 
ale volně se pohybují v prostoru. Při-
hrávka směřuje na nabíhajícího hráče, 
který míč přijímá prvním dotykem 
s pohybem do kličky a až po něko-
lika kontaktech s míčem hledá dal-
šího nabíhajícího spoluhráče. Již na 
konci U7 je možné hrát tzv. na třetího, 
kdy hráč musí přihrát jinému, než od 
koho míč dostal, (bez problémů v ori-
entaci je tato varianta až v U8 až U9). 
Prostor pro hru je čtverec o straně 8 
až 15 metrů a vhodný počet na jednu 
cvičící skupinu je 3 až 5 hráčů s jed-
ním trenérem (pomocníkem). Trenér 
se zapojuje aktivně a předvádí správné 
provedení. Ten, kdo chce míč, má si 
o něj říkat pohybem i slovem, čímž se 
učí mluvit při hře, ale hráči nic nevy-
čítají, když přihrávku nedostanou.

5. bagovka II. Předchozí hra bez 
obránce přechází v bagovku s pa-
sivně bránícím trenérem, (U7–
U8) který ale při zjevné chybě pře-
vzetí může ukořistit míč a nechat 
ho hráče opět získat. Pokud dává 
trenér stejný důraz na přihrávku 

či kličku, může odebírat míč i při 
chybách v těchto činnostech.

6. bagovka III. Aktivně bránící 
obránce nebo dokonce další při-
daný obránce k trenérovi (4 na 2, 
5 na 2) se týká spíše přelomu U8–
U9. Na přelomu U9–U10 již děti 
standardně hrají 4 na 2 s naplno 
bránícími obránci. Kouč se zapo-
juje buď do bránění, či do útočení 
a ukazuje při tom správné jednání 
ať již v přihrávání, přebírání míče 
či rychlé změně směru s míčem, 
tak i ve správném naběhnutí pro 
přihrávku, nebo správném obran-
ném střehu a postavení. Vlastně 
zde ukazuje a vysvětluje jak indi-
viduální dovednosti, tak i principy 
spolupráce při hře. 

 Co chceme aneb Kritická místa 
při převzetí: Hráč aktivně „na 
špičkách“ očekává míč a přijímá ho 
nohou, na kterou míč letí. Přijíma-
jící noha je pevná a má aktivní do-
tek proti míči. S míčem se snažíme 
jít do pohybu vpřed či do strany, 
ale nezastavujeme se nad ním a ne-
couváme od něj. U starších a déle 
hrajících dětí (U8 až U9) se již za-
býváme i tím, do jakého směru si 
míč přijímají a jakou částí nohy. 
Pravou placírkou doleva, pravou 
šajtlí doprava, ale zkoušíme i pře-
vzetí slabší nohou.

 Koučink: Trenér opakovaně před-
vádí dobré převzetí (kop, uvolnění, 
naběhnutí) a ptá se: „Kdo si všim-
nul toho, kterou částí nohy jsem míč 
přebíral?“ jestli se s míčem zasta-
vil apod. Jedna ukázka za začátku 
nestačí, je třeba ji i individuálně 
opakovat!

 U ročníku U8 již otázkami sledu-
jeme nejen sílu prvního doteku, 
ale i směr převzetí, který má být 
do volného prostoru, ale větši-
nou ještě hráči nejsou schopni se 
prvním dotykem s míčem otočit 
o více než 90°, což je možné po 
nácviku v pozičních hrách či ve 
cvičeních, vyžadovat a očekávat 
zhruba v U9. Vyspělejší děti však 
může trenér již navádět k těmto 
dovednostem dříve.

 Tipy: U nejmenších zapojujte 
rodiče nebo i starší sourozence 

do „bagovek“ a vysvětlete jim 
jejich umírněnou míru obranné 
aktivity. Trénink je tím mnohem 
intenzivnější, než kdybyste hráli 
ve větším počtu. To se týká ze-
jména prvních let U6 až U8, 
nebo potud, pokud by naplno ak-
tivně bránící obránce zamezoval 
alespoň několika málo (5 až 6) 
opakovaným přihrávkám. Dal-
šími možnostmi pozičních her 
chceme rozvíjet i přijmutí míče 
s otočením o 180°, ale v herních 
souvislostech, postupně s přibý-
vajícím počtem obránců, kteří 
brání naplno.

7. barcelonské bago. Hraje se 
v obdélníku zhruba 6 × 15 m, 
v počtu 4 na 1. Hráči na kratší 
straně mohou přihrát míč jaké-
mukoliv hráči na delší straně, 
který jej přebere, otáčí se a pře-
vádí míč ke druhé kratší straně. 
Tam opět hráč nabíhá, dostává 
přihrávku a vybírá si, zda přebere 
míč, otočí se a přihraje na druhou 
delší stranu, nebo jej vrátí zpět. 
Podmínkou na kratších stranách 
jsou alespoň dva doteky pro zdů-
raznění rychlé práce s míčem. Na 
delších stranách je vedení míče 
a přihrávka z takové vzdálenosti, 
aby to bylo jako ve hře. Ne tedy 
příliš krátká vzdálenost, která by 
dostávala přihrávkou spoluhráče 
do presu bránícího hráče.

 Uvádíme sice, že uprostřed je jeden 
hráč, ale na jedné polovině může 
pomoci i trenér omezenou aktivitou 
(spíše tam kde je na kratší straně 
slabší hráč), aby nemusel střední 
bránící běhat „do mrtva“. 

 Hráče uprostřed vyměníme po 
chvíli, jakmile vidíme, že už ne-
může, a to i v případě, že druhým 
bránícím je trenér. Zpočátku lze 
hrát i tak, že bránící nesmí za ohra-
ničením obdélníku a později že smí 
napadat jen na kratších stranách. 
Navazovat můžeme následující 
hrou. Někdo zvládne dovednosti 
této hry již v 8 letech, někdo bude 
mít problémy i ve starší přípravce. 
Navazovat můžeme další hrou, kde 
je obránců více.

8. Čunča – hra trojic až čtveřic. Hra 
je zaměřená na otáčení hry a spo-
lupráci s brankářem. Hrají dva po-
četně stejné týmy, ale díky spolu-
práci s „brankáři“ (nebo ze začátku 
s trenéry) vzniká přečíslení útočí-
cích o dva hráče. Tým, který má 
míč, se jej snaží převést k jednomu 
„brankáři“ na koncích hřiště, je tedy 
vlastně branka a hráč se učí otáčet hru 
nebo přihrát malou domů a okamžitě 
znovu nabíhat. Pokud tým přihraje 
brankáři a převezme znovu míč, po-
kračuje bez přerušení k druhé brance. 
Pokud neztratí míč, může dát takto 
několik gólů za sebou.

 Když se hry daří, zaměřujeme se na 
detaily, nabíhání, přebírání, přihrá-
vání a rychlé práce s míčem, což již 
v U9 mohou hráči provádět přesně 
a rychle, ačkoliv s omezeným rejs-
tříkem. Např. v U8 převzetí spíše 
placírkou, ale již v U9 může být 
rejstřík u nadaných širší – šajtle, 
podrážkou se stahovačkou o 180° 
a ve starší přípravce již s podstatně 
větší rychlostí a úspěšností.

9. hra na 4 branky. Ve všech kate-
goriích se potýkáme s řešením si-
tuací před brankou, kdy se hráči 
sbíhají do trychtýře. K učení na-
bíhání a přihrávání před branku, 
do volného prostoru, lze velmi 
dobře využívat hru na 4 malé 
branky a v počtech hráčů 2 na 2 
až 5 na 5. Vyšší počty jsou nee-
fektivní i v kategoriích mladších 
žáků. Pro podporu útočných čin-
ností můžeme využívat přečíslení 
útočníků, zapojením „žolíků“, 
kteří hrají s tím, kdo má míč.

Pražský fotbalový svaz také najdete na:

www.facebook.com/fotbalpraha
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Za časů, kdy se neomezené panování 
Prahy nad vším fotbalem v této 
zemi jevilo jako nejvyšší zákon, 
neprolomitelná jistota, samotné 
Praze stejně suverénně kralovala 
Letná, tehdy ještě domov obou „S“. 
Ale už ve třicátých letech minulého 
století bouřlivě se rozvíjející met-
ropole začala pociťovat potřebu 
národního stadionu s kapacitou 
hlediště výrazně převyšující Spartu 
i Slavii.

Někdejší svatostánek červenobílých 
v nejvýchodnějším cípu hřišti poseté 
letenské pláně hostil tu a tam i mezi-
státní fotbal – naposledy 2. září 1934 
vítězný mač s Jihoslovany (3:1). Jeho 
oficiální kapacita byla 22 000 di-
váků, ale několikrát se jich do ochozů 
vměstnaly další tři tisícovky. A kdoví, 
zda tu a tam ne ještě víc…
Rudí na tom byli lépe; jejich hle-
diště bylo v té době dimenzováno 
pro 36 000 fanoušků. Až na řídké 
výjimky to pokrylo i největší po-
ptávku po vstupenkách. V září 1935, 
před finálovou odvetou IX. ročníku 
Středoevropského poháru, však bylo 
jasné, že pro tenhle případ je to málo. 
Zvláště když v semifinále Sparta 
v rozhodujícím třetím měření sil na 
neutrální půdě v Basileji skvělým vý-
konem přejela Juventus 5:1!

 Premiéra eVroPskéHo  
 fORMátu 
Po Basileji začal sportovní tisk (nejen 
český a maďarský) psát, že potýkání 
sparťanů s mužstvem z budapešť-
ského IX. okresu určí neoficiálního 
klubového šampiona evropské pev-
niny. Právě tehdy byl v sousedství 
sokolského sletiště dobudován mo-
derní stadion. Mohl být svému po-

slání zasvěcen lépe než vyvrcholením 
soutěže, která se později stala inspi-
rací a vzorem pro Pohár mistrů ev-
ropských zemí?
Zájem veřejnosti o rozhodující zápas 
ještě umocnil návrat Sparty od Du-
naje s přijatelnou prohrou 1:2. Ačko-
liv bezpečná kapacita hlediště byla 
úředně odhadnuta na 50 000 diváků, 
bylo prodáno 56 000 vstupenek. Na 

strahovský vrch podle policejního 
odhadu dorazilo nejméně 30 000 dal-
ších zájemců, bláhově doufajících, že 
uloví lísteček u překupníka. V obrov-
ském zmatku nakonec zůstalo před 
branami na 5000 nešťastníků s plat-
nými vstupenkami, leč naproti tomu 
se dovnitř dokázal prodrat přibližně 
stejný počet „černých“ návštěvníků.  
Policistům a pořadatelům se podařilo 

Historie
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V brance hada z Ferencvárosu, za brankou 
stovky fanoušků. dnes by za takových 
okolností žádný sudí nedal signál ke hře.

Italští mistři světa na Strahově – a za nimi 
téměř prázdné ochozy. Jak se to rýmuje?

datum fotbalové premiéry stadionu je 
zvěčněno na sparťanském pamětním 
odznaku k finále Středoevropského poháru.



přesvědčit tisíce lidí, aby šli raději 
domů poslouchat Laufrovu rozhlaso-
vou reportáž. Asi 10 000 zoufalců ale 
oblehlo uzavřený areál a při poslechu 
přenosu z tlampače se přidávalo k hla-
sové podpoře domácích. Všeobecně 
udávaný počet 56 000 svědků boje 
zřejmě odpovídal skutečnosti.
Sparta nakonec slavně vyhrála 3:0; 
po osmi letech tak znovu vybojo-
vala velice ceněnou trofej. Lví podíl 
na úspěchu měl Belgičan ve středu 
útoku Raymond Braine. Sehrál snad 
nejlepší zápas svého víc než šestile-
tého pražského působení. Na první 
gól nabídl excelentní uličku Ferdi-
nandu Faczinkovi, další dva přidal 
sám. Ale válel celý tým!

 BYl tO OPRAvdu ReKORd? 
Přestože stadion byl v Praze největší, 
do druhé světové války tam došlo 
k pouhým dvěma mezistátním utká-
ním a dvěma finálovým zápasům 
Středoevropského poháru (roku 1936 
Sparta – Austria 0:1 a roku 1938 Sla-
via – Ferencváros 2:2). Přitom ná-

vštěvy, až na jednu, o které ještě bude 
řeč, odpovídaly významu zápasů.
O co tedy šlo? Prý se tam pražští fa-
noušci nenaučí chodit, psaly noviny. 
A vůbec je to nevlídná Větrná hora, 
stálo v jiných. Proč tam tedy pár týdnů 
po válce přišlo pozdravit první sloven-
ské fotbalisty po šesti letech 50 000 
diváků přátelského utkání Slavia – 
ŠK Bratislava (4:2)? Proč tam pak 
na sklonku léta vidělo semifinále Po-
háru osvobození mezi Slavií a Spartou 
(4:3) 40 000 nadšenců? 
Předsudek se umí zakousnout jako 
klíště. Praha se dalšího velkého zá-
pasu na Strahově dočkala až v neděli 
10. dubna 1949. Přijeli výborní Ma-
ďaři. Naše národní mužstvo v před-
chozím roce prohrálo pět ze sedmi 
zápasů, teď naposledy remizovalo 
s Lucemburčany (2:2). Jediný novi-
nový titulek za mnohé podobné: „Před 
Maďarskem málo optimismu, chybějí 
střelci!“ Jaká intuice vedla tolik fandů 
na Větrnou hůrku – zvláště když tam 
toho dne opravdu fičel studený vichr? 
Hromadný instinkt neselhal. Šestatři-

cetiletý Bican a spol. smetli až příliš 
sebevědomé soupeře 5:2! Podle zpráv 
v dobovém tisku, které se podnes šíří 
v historických publikacích, tu slávu vi-
dělo 60 000 diváků! Takže rekord Stra-
hova? Tolik jich určitě nebylo. Viděl 

jsem nejen ten zápas, ale třeba roku 
1953 Švýcary (5:0) nebo roku 1956 
Brazilce (0:0), a tvrdím, že při oněch 
dvou údajných padesátitisícovkách bylo 
na stadionu víc lidí než proti Maďarům. 
Ale kdo to dnes rozsoudí?

 O MIstRY světA není ZáJeM? 
Mezistátní premiéra stadionu se 
hrubě nevyvedla. Proč? To je záhada 
nad záhady! Utkání s Italy 28. října 
1935, v den státního svátku, nabízelo 
možnost odvety za nepříliš regulérní 
a rozhodně nespravedlivou prohru 
1:2 v římském finále MS 1934. Po-
časí bylo, že by psa nevyhnal. Sotva 
jím však lze vysvětlit ostudnou dva-
náctitisícovou návštěvu! Tentokrát 
stejným skóre vyhráli naši, odplata 
tedy byla stoprocentní, ale zůstala 
pachuť z toho, jak se fanoušci ob-
rátili zády ke zlatému hřebu vlastně 
celé evropské sezony. Nepochopi-

telný propadák nepochybně ovliv-
nil další osudy stadionu.

 CO dOKáže návRAt  
 k traDici 
Nechme záhad a přidržme se proká-
zaných skutečností, třeba návštěvnic-
kého rekordu nejvyšší domácí soutěže. 
V sobotu 4. září 1965 na Strahově 
skončilo derby „S“ plichtou 2:2 – 
před oficiálně 50 000 diváky; podle 
některých zdrojů jich prý dokonce 
bylo zhruba o dvě tisícovky víc. Tak 
či onak, větší návštěvu naše liga nikdy 
předtím ani později nezažila! Důvodů 
takového zájmu bylo hned několik. 

Sparta toho roku po jedenáctiletém 
půstu znovu dobyla mistrovský titul, 
Slavia se po dvou letech ve II. lize 
vrátila na výsluní se silným a sebe-
vědomým týmem. Především se ale 
oba nejslavnější české kluby konečně 
směly vrátit ke svým historickým jmé-
nům. A to všechno dohromady roz-
poutalo mediální kampaň, jaká v to-
talitních časech neměla ve sportovní 
sféře obdoby.

 čAROvání se JMÉnY 
Původní název Masarykův státní sta-
dion musel zmizet po příchodu naci-
stických okupantů – a po únoru 1948 

nemohl obstát ani před cenzurou 
poúnorové totality; roku 1950 roz-
hodl ministr národní obrany Čepička 
o přejmenování na Stadion českoslo-
venské armády. Mělo to svou logiku: 
Strahov se stal základnou armádního 
týmu. Když si Dukla roku 1960 našla 
opravdový domov na Julisce, stadion 
fotbalově osiřel a pomalu ale jistě na 
něm začal hlodat zub času. Mezistátní 
fotbal se tam občas vrací až od roku 
1978 po generální rekonstrukci, která 
podobu teď už Stadionu Evžena Ro-
šického změnila k nepoznání. Má, jak 
doba žádá, už pouze místa k sezení – 
ale není jich ani dvacet tisíc…

 dOBOvÉ stříPKY 
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blíží se fotbalový křest stadionu: sparťané 
burgr, bouček, braine, Faczinek, Klenovec 
a další nastupují k utkání s Ferencvárosem.

Ladislav hlaváček (vlevo) a Stanislav Kocourek st. 
před utkáním s Maďary roku 1949. Viděla opravdu 
dvě hlaváčkovy pečeti výhry 5:2 rekordní návštěva?

roku 1953 proti Švýcarům (5:0) útočí Josef Crha (vlevo) 
a Emil Pažický. Padesátitisícový zájem o běžné utkání podnítily 
předchozí úspěchy v kvalifikaci pro světový šampionát.



Za pět let oslaví sté narozeniny, 
letos ale zaznamenali další vý-
znamný milník. Před pár týdny 
uběhlo přesně dvacet let od chvíle, 
kdy se hOSTIVAř „trhla“ od tě-
lovýchovné jednoty a začala psát 
samostatnou historii. Za tu dobu 
se vedení podařilo vybudovat sta-
bilizovaný klub a vynikající areál, 
který patří k nejlepším v Praze.

Klub SK Hostivař byl založen v roce 
1919, když pozemky na fotbalové 
hřiště věnoval významný prvorepub-
likový politik Antonín Švehla. Před-
seda tří československých vlád a hos-
tivařský rodák se stal rovněž členem 
sportovního oddílu. Klub byl stabili-
zovaný a fungoval i během válečných 
let. Největší úspěchy zaznamenal v se-
zonách 1946–47, 1947–48, kdy se tu 
hrála Středočeská divize. S nástupem 
totality byl podobně jako mnoho dal-
ších oddílů nucen začlenit se do TJ 
a několikrát měnit název.

 dRžáK I. A třídY 
Až do roku 1974 hráli Hostivařští své 
domácí zápasy v místě nadjezdu u ná-
draží Hostivař. Poté se ale klub musel 
stěhovat do areálu Na Groši, kde sídlí 
dodnes. Pozemek mu byl přidělen stá-

tem jako náhrada za původní hřiště, 
které muselo být zrušeno z důvodu vý-
stavby komunikace v Průmyslové ulici.
Přesun do nové domoviny klub ne-
poznamenal, stejně jako sametová 
revoluce. Ta naopak přinesla nové 
možnosti, kterých Hostivařští využili 
a v roce 1994 se odloučili od zaštiťu-
jící jednoty. „Neříkám, že jsme se cítili 
utiskovaní, ale jednota měla jiné zájmy 

než fotbal a my se zkrátka chtěli osa-
mostatnit. Vše proběhlo bez problémů, 
byl to taky takový sametový rozchod,“ 
vzpomíná dlouholetý trenér Petr Ko-
vář, který dnes v klubu dělá sekretáře 
a pokladníka.
Hostivař je „držákem“ I. A třídy, kte-
rou hraje už dvě desítky let. „Měli 
jsme tam výpadek v roce 2007, kdy 
jsme spadli do B. třídy, ale zanedlouho 

jsme se dostali zpátky. Letos jsme sice 
měli starosti se záchranou, ale nako-
nec to reálně vypadá, že se udržíme,“ 
rekapituluje Kovář.
V druhé nejvyšší pražské soutěži se 
Hostivaři líbí, ovšem její vedení poku-
kuje i po vyšších metách. „Určitě by-
chom si zase chtěli zahrát přebor, ale je 
to hodně o penězích a hlavně o kvalitě. 
A my se v současné době soustředíme 

spíš na areál, který chceme dokončit. 
Pak je to ruku v ruce. Když máte kva-
litní hřiště a zázemí, spíš sem někoho 
dostanete,“ upozorňuje předseda Ka-
rel Holeček.
Práce na areálu se daří – pomalu, ale 
jistě. I díky tomu je dnes Hostivař 
populárním klubem, na jehož hřiš-
tích se pravidelně konají nejrůznější 
akce. „Bývají tu zápasy starých gard, 

jednou tu měl akci městský úřad, teď 
tu mají nasmlouvaný celorepublikový 
turnaj odboráři,“ vypočítává Holeček. 
„Desátým rokem se tu koná dětský tur-
naj Park Hostivař cup, o Velikonocích 
tu byl mezinárodní mládežnický tur-
naj. V podstatě každý den se tu hraje 
hanspaulka, na hlavním hřišti jsme 
měli dokonce obrovský mezinárodní 
turnaj v lakrosu,“ navazuje Kovář.

 ROZlOžIt sílY 
Na rozdíl od mnoha (nejen) praž-
ských klubů nezanedbali v Hostivaři 
práci s mládeží. „Ta tady byla početná 
a úspěšná vlastně vždycky. Nepotkaly 
nás takové problémy, abychom museli 
třeba starší nebo mladší žáky rušit,“ 
pokyvuje Holeček. „Samozřejmě jsou 
silnější a slabší ročníky, ale základnu 
máme dobrou,“ sumíruje Holeček.
„Poslední dobou se nám to, co se množství 
dětí týče, povedlo slušně zaplnit. Dřív byly 
nějaké mezery, ale teď se to stabilizovalo,“ 
dodává místopředseda Vladimír Černý. 
„Podobně to chodí i v jiných klubech. Zá-
leží na tom, jestli v daném regionu je dost 
dětí, které chtějí hrát fotbal,“ přidává se 
Holeček. „Ale snažíme se to dělat rovno-
měrně, rozložit síly. Nechceme upřednost-
nit jenom mládež a nesoustředit se na áčko 
nebo na dorost,“ upozorňuje Kovář.

 sK HOstIvAř 

rok založení: 1919  Vývoj názvu klubu: SK Hostivař, TJ Hostivař, Ba-
ník Hostivař, TJ Sokol Hostivař, SK Hostivař  Úspěchy: účast v přeboru 
(1992–93, 1993–94)  Současnost: I. A třída, skupina A  Počet týmů: 
dva týmy mužů („A“ – I. A třída – skupina A, „B“ – II. třída – skupina C), 
mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka

kLub

v sK HOstIvAř se sOustředí nA ReKOnstRuKCI 
AReálu A POCHvAluJí sI PRáCI s Mládeží

nestAvíMe vZduŠnÉ ZáMKy, 
fOtBAl Musí Hlavně BAvIt

teXt: štěPán šimůnek fOtO: ondřeJ hanUš
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Útulný, rozlehlý, oblíbený a vytí-
žený. Takový je areál na Groši, 
který leží pár desítek metrů od 
obchodního centra Park hostivař. 
Vedení SK tu během dvaceti let 
dokázalo vybudovat hned tři hři-
ště – dvě travnatá a jedno s umělým 
povrchem. Ovšem mezi samými 
klady se najdou i kaňky. například 
fakt, že nedaleko leží přehrada, 
která (i kvůli špatným rozhodnutím 
kompetentních osob) areál při loň-
ských povodních zaplavila.

Za dobu, po kterou klub funguje ne-
závisle na TJ, se toho v Hostivaři 
stihlo udělat dost. „V roce 1994 tu 
bylo jedno škvárové hřiště a jedno 
takové hlíno-pískové. Dneska to tu 
vypadá úplně jinak,“ pochvaluje si 
předseda Karel Holeček. Postupnému 
rekonstruování a zútulňování areálu 
Na Groši pomohla i skutečnost, že se 
v roce 1996 vyřešil převod pozemků 
na právo trvalého užívání pro SK 
Hostivař. Od té doby tedy Hostivař-
ští investují do svého.
V roce 1999 si tak tamní fotbalisté 
konečně mohli zahrát na trávě. „Po 

několika žádostech o grant na zatrav-
nění se to podařilo,“ vzpomíná se-
kretář Petr Kovář, který zdůrazňuje, 
že za současnou podobou areálu stojí 
postupné a trpělivé kroky. „Kolem 
roku 2005 se povedlo zatravnit i dru-
hou část, které říkáme T2. Mezitím 
jsme si ještě za jednou brankou udě-
lali takový zátěžák,“ ukazuje místo-
předseda Vladimír Černý na úzkou 
tréninkovou „nudli“.
Další etapou byla umělka, k jejímuž 
vybudování pomohly i granty od EU. 
„V roce 2007 jsme dali žádost, což 
se podařilo kladně vyřídit. Nějakou 
dobu se projektovalo a v roce 2009 
jsme hřiště s umělou trávou dostavěli. 
Ale je jen na malou kopanou,“ prozra-
zuje Kovář.

SK Hostivař sice pozemky, na kterých 
hraje, vlastní, jenže to nepřináší jen 
samá pozitiva. „Třeba když žádáme 
grant, tak jsme sami za sebe. Na rozdíl 
od klubů, které jsou pod hlavičkou obce 
a tím pádem žádají vlastně za obec. Tím 
mají lepší páky, jak dosáhnout na uvol-
nění dotací,“ upozorňuje Černý.
V Hostivaři teď mají před sebou 
další zásadní prioritu – komplexní 
rekonstrukci šatnového objektu. 
„Tenhle barák byl postaven v roce 
1974 jako nouzová stavba a dnes už 
je v neúnosném havarijním stavu,“ 
připomíná Kovář. „Ale sehnat grant 
na takovou operaci je hrozně složité. 
Dnes nejsou na nic peníze a náklady 
na takovouhle stavbu jsou obrovské,“ 
dodává předseda Holeček.

Ovšem důvodem, proč je budova 
v bídném stavu, není jen to, že je 40 
let stará. „Při loňských povodních 
jsme tu měli deset čísel vody a úplně 
se nám odchlípnul vnější plášť,“ vy-
světluje Černý. „Za celou historii to-
hohle baráku se něco takového stalo 
poprvé. Mívali jsme tu zatopené hřiště, 
silnice, ale barák odolával. Až loni…“ 
doplňuje Kovář.
Za zatopením šaten a zničením ko-
telny stojí chybné rozhodnutí kom-
petentních osob, které měly na sta-
rosti postupné odpouštění vody 
z přehrady. „Zklamal lidský faktor. 
Místo aby to vypustili včas, tak otá-
leli a pustili to najednou. Zaplavili 
komplet celou Hostivař. Ale kdo za 
to může, to už se nedozvíme, ututlalo 
se to,“ připomíná Černý.
SK Hostivař má na opravu a rekon-
strukci přislíbené finance od Českého 
olympijského výboru, ale musí čekat. 
„Prý to není shozené ze stolu a pra-
cuje se na tom, tak uvidíme,“ přemítá 
Kovář, podle nějž si lidé nemohou 
areál Na Groši vynachválit. „Líbí se 
jim tu. A nám taky, snad to tak vydrží,“ 
usmívá se.

Líhní Hostivaře prošlo několik 
hráčů, o kterých fotbaloví fanoušci 
určitě slyšeli – nebo dost možná 
ještě uslyší. „Hrál za nás Robert Ne-
umann, který má titul s Libercem, byl 
tu třeba i Roman Nádvorník. Z těch 
mladších tu začínal třeba Luboš Tu-
sjak, který je dnes ve Slavii. A stejně 
tak jeho táta, se kterým já jsem ještě 
kopal,“ usmívá se předseda. „Řekl 
bych, že tak deset hráčů máme roz-
házených v ligových dorosteneckých 
mančaftech,“ dodává Černý.
Hostivař, jejíž nejužší vedení tvoří 
kromě Karla Holečka, Vladimíra 
Černého a Petra Kováře ještě Milan 
Prouza, Miroslav Dlouhý a Milan Fe-
dor, je finančně stabilizovaným klu-
bem. „Musím zaklepat, že existenční 
problémy se nás naštěstí netýkají. Ale 
samozřejmě si výdaje hlídáme, protože 

hodláme rekonstruovat zázemí. Na dru-
hou stranu chceme udržet i sportovní 
úroveň, takže je potřeba nějak finančně 
motivovat i hráče, dávat jim drobné od-
měny typu obědů nebo odměn za vý-
kon. Prostě musíme tok peněz kočíro-
vat, abychom se nedostali na mizinu,“ 
vysvětluje Holeček.
Vize vedení jsou jasné. Dokončit re-
konstrukci areálu a následně se poku-
sit probojovat do přeboru. „A tam pak 
zakotvit nastálo, podobně jako jsme za-
kotvili v I. A třídě. Ale samozřejmě to 
nebude nic jednoduchého,“ hledí do 
budoucnosti předseda Holeček. „Ne-
stavíme si žádné vzdušné zámky, fotbal 
musí hlavně bavit. Budeme spokojení, 
když budeme mít dobrou mládež a když 
sem kluci i diváci budou chodit rádi,“ 
shrnuje sekretář Kovář. „Jen ať to fun-
guje jako doposud,“ uzavírá.

 stAdIOn sK HOstIvAř 

 název: Areál Na Groši  Adresa: Švehlova 36, Praha 10 – Hostivař  
dopravní spojení: minutu pěšky od autobusové a tramvajové zastávky 
Na Groši (linky 22, 26, 101, 175, 177 a 181), minutu pěšky od autobu-
sové zastávky Obchodní centrum Hostivař (linky 101, 177)  Počet hřišť 
v areálu: 2 travnatá, 1 s umělou trávou

 barák PoVOdníM OdOLáVAl. Až dO loŇsKA 
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hlavní travnaté hřiště poničila před 
rokem povodeň. dnes byste to nepoznali.

Je přítomnost Parku hostivař 
pro klub výhodou, nebo ne?



V oboru se sice nevyučil, ale 
pokládáním podlah se rAdEK  
FIALA živí už 17 let. Záložník 
klubu TJ březiněves se kromě 
toho věnuje ještě mládeži, na 
začátku téhle sezony začal tré-
novat tamní starší žáky. Volného 
času tak nemá nazbyt – užije si 
ho, až ukončí aktivní kariéru. 
A ten okamžik se podle jeho slov 
nezadržitelně blíží.

Radek je sám sobě pánem – má 
vlastní firmu. Vždycky tomu tak ale 
nebylo. „Jsem vyučený autoklempíř, 
ale v tom oboru tenkrát nebylo to-
lik peněz, takže jsem chtěl jít dělat 
něco jiného. Díky známému se mi na-
skytla možnost jít do jedné pokladač-
ské firmy na Břevnově,“ vzpomíná 
na profesní začátky. „Tam jsem se 
za pochodu naučil řemeslo a po něja-
kých deseti letech jsem se trhnul a šel 
jsem dělat sám na sebe.“

 Po ceLé rePubLice 
S kamarádem si založil vlastní firmu 
Promasiv, měl obchod i se vzorkov-

nou. „Tam jsem se pokládání nevě-
noval, měl jsem na to lidi. Ale časem 
obchod krachnul. Lidi dnes hledají co 
nejlevnější pokladače, hlavně na inter-
netu přes různé slevomaty, takže to ne-
šlo utáhnout. Přece nepůjdu pod cenu 
a nebudu pokládat zadarmo,“ vysvět-
luje, proč Promasiv přestal fungovat 
a on si otevřel živnost.
Po letech podnikání už má Radek vy-
budovanou klientelu, takže shánění 
nových zákazníků moc řešit nemusí. 
„Navíc ještě spolupracuji se dvěma 
stavebními firmami, které mi dohazují 
práci. Samozřejmě je vždycky lepší 
mít klientů víc, ale na to, abych nějaké 
nové hledal, ani nemám čas. Na rozdíl 
od doby, kdy jsem měl firmu, teď jez-
dím pokládat, navíc i trénování zabere 
hodně času,“ upozorňuje. „Pracuju od 
rána a vzhledem k fotbalu se domů do-
stávám až tak v osm večer.“
Radek dokáže podlahu vybavit v pod-
statě čímkoliv. Od plovoucích podlah 
a parket přes koberce, pvc a lino, vě-
nuje se i terasám. Navíc má celore-
publikový záběr. „Dělali jsme třeba 
podlahy pro bageterie Paneria, tedy 

pro všechny jejich pobočky po celé 
zemi,“ vybavuje si.
Spoluhráči si jeho služby kupodivu 
ještě nevyžádali – až na pár výjimek, 
kterou je například Tomáš Bezpalec. 
Sám Radek si však doma podlahy po-
chopitelně pokládal sám. „A ne jed-
nou, několikrát jsem to předělával. Ne 
proto, že bych to udělal nekvalitně. 
Zkrátka jak se měnila doba, tak se mě-
nil i vkus, takže jsem třeba z koberců 
přešel na plovoučky.“
Kšeftů má Radek dost, ovšem 
musí počítat se sezonními výkyvy. 
„Obecně to v zimě bývá o dost slabší, 
třeba letošní leden a únor byly 
strašné. Tak to funguje obecně ve sta-
vebnictví a asi nejen v něm. Nejspíš 
je to tím, že po Vánocích lidé nemají 
peníze nebo si doma nechtějí dělat ne-
pořádek. Naopak před Vánoci, kdy to 
všichni chtějí mít doma krásné, je za-
kázek dost,“ prozrazuje.

 něKdO nás BeRe JAKO  
 KROužeK 
Když Radek nepracuje, musí se 
kromě tréninků s „áčkem“ věnovat 

PROfese

RAdeK fIAlA Z BřeZIněvsI Má fIRMu nA 
POKládání POdlAH A tRÉnuJe stARŠí žáKY
teXt: štěPán šimůnek fOtO: ondřeJ hanUš

JeŠtě Jednu seZOnu MOžná vYdRžíM

 RAdeK fIAlA 
 Věk: 40
 Profese:  majitel firmy na poklá-

dání podlah
 Klub: TJ Březiněves
 Pozice: střední záložník
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i koučování březiněveských starších 
žáků. Volného času tak nemá na-
zbyt. „S dětmi máme tréninky v pon-
dělí, ve středu a v pátek, s chlapama 
zase v úterý a ve čtvrtek. Takže áčko 
teď pomalu dávám na druhou kolej. 
Už se od toho pomalu snažím odejít, 
všechno mě bolí,“ usmívá se. „Ne 
kvůli práci, kde sice třeba kolena 
a záda dostávají hodně zabrat, ale 
jednoduše kvůli věku. Manželka by si 
přála, abych skončil už dávno,“ směje 
se. „Uvidíme, jak dlouho ještě vydr-
žím, možná ještě sezonu.“
Do trénování žáků ho „uvrtal“ spo-
luhráč a kamarád Miloš Vilímek na 
začátku této sezony. „Zpočátku jsem 
se do toho nechtěl moc pouštět. Mám 

dva syny, kteří oba hrají fotbal, je-
den na Meteoru a druhý na Motor-
letu. Pořád jsem je někam vozil, takže 
jsem se nechtěl uvrtat do dalšího zá-
vazku. Jezdit na fotbaly s nimi, hrát 
sám a ještě trénovat, to jsem si nedo-
vedl představit. Ale nakonec jsem si 
to rozmyslel,“ prozrazuje.
Trénování Radka baví, i když na ně-
které věci si musí zvykat. „Občas 
to rodiče berou jako kroužek. Přes 
týden dají kluka na trénink, ale o ví-
kendu přijde zápas a oni s ním jedou 
na chatu. To nás samozřejmě štve, 
protože to děláme zadarmo, dáváme 
do toho spoustu energie a času. 
A pak nemáme hráče, protože odjeli 
na chatu,“ vysvětluje. „Ale na zá-

pasy se nakonec vždycky sejdeme,“ 
dodává.
Kvůli své nové roli kouče si Radek 
udělal trenérskou licenci C a po-
stupně zjišťoval, jaké jsou nové 
trendy. „Dřív se kladl důraz na to, 
aby tým hrál jako celek. Dneska už to 
tak není, měly by se vychovávat hlavně 
individuality, které se pak složí na hři-
šti. Ale trénování je hrozně komplexní 
a dlouhodobá práce. Já se to snažím 
dělat podle svého nejlepšího vědomí 
a svědomí,“ upozorňuje.
I díky jeho přínosu se v Březiněvsi 
povedlo během krátké doby vybu-
dovat solidní základnu nejmenších 
fotbalistů. Před pěti lety tu žádná 
mládež nebyla, dnes je v různých vě-

kových kategoriích okolo 130 dětí. 
„Za mě byl jenom dorost. Je to zá-
sluha Tomáše Bezpalce a Miloše Vi-
límka, kteří rozjeli nábory a postup-
nými kroky se dopracovali k tomu, 
jak to vypadá teď,“ chválí Radek 
své spoluhráče.
Jako trenér se osvědčil, ale vést třeba 
březiněveské „áčko“ ho neláká. „Za-
tím nad tím nepřemýšlím. Přece jen je 
potřeba mít nějakou autoritu, a když 
jsem s klukama spoustu let seděl v ka-
bině, tak jsem spíš kamarád než tre-
nér,“ připomíná fakt, že za Březině-
ves hraje už dlouhých 23 let. „Reálné 
by to bylo asi až ve chvíli, kdy se tým 
postupně obmění, ale v téhle fázi ur-
čitě ne,“ uzavírá.

 „sáZKAř“ A POlICIstA 

Mezi spoluhráči Radka Fialy byste našli pestrou směs různých povo-
lání. Například Petr Kutnohorský pracuje jako obchodní manažer a Jan 
Malý je operátorem live-sázek. „Ondra Nepraš dělá pro změnu poli-
cistu,“ prozrazuje Radek. „A stejně jako v každém jiném klubu i u nás 
je několik studentů,“ dodává.
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díky práci „na sebe“ stíhá 
radek nejen své zápasy.

Spoluhráči z březiněvsi kupodivu 
o Fialovy služby příliš nestojí.



fOtO MěsíCe

<

sLaVia V srDci
Věrná fanynka Slavie blanka Zíková si nenechá ujít jedinou příležitost, aby podpořila 
milovaný klub. Tak hluboko jsou sešívání v jejím srdci. během derby ženských týmů 
jí dělal společnost trenér ženské fotbalové reprezentace Stanislav Krejčík.

fOCenO:  Během ženSkého derBy PražSkých „S“
autor: Pavel Jiřík St.
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se slevou pro malé i velké fotbalisty

Dovolená
v pohodě

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

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

Více informací získáte a slevu uplatníte v našich pražských pobočkách:

Vodičkova 25, 110 00 Praha 1, a Španělská 2, 120 00 Praha 2
TENTO KUPON LZE VOLNĚ KOPÍROVAT A ŠÍŘIT MEZI ČLENY A PŘÍZNIVCE VAŠEHO KLUBU. NA VYŽÁDÁNÍ JEJ ZÍSKÁTE I VE VÝŠE UVEDENÝCH POBOČKÁCH.

Kupon na slevy z cen zájezdů CK ALEXANDRIA
pro členy a fanoušky Pražského fotbalového svazu:

14 %  z katalogových cen leteckých zájezdů z nabídky CK Alexandria*
  9 %  z katalogových cen zájezdů s vlastní a autobusovou dopravou*
  5 %  z last minute nabídek CK Alexandria*
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