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Vážení čtenáři,

v dubnovém vydání Speciálu přinášíme rozhovor s Františkem Ševinským. Už z titulní strany jste 
pochopili, že ho znáte z „velkého“ fotbalu.

Františkovi se do povídání o zajímavém životním příběhu moc nechtělo. Je od přírody skromný 
a extra pozornost nepotřebuje. Přesto nakonec svolil a my jsme za to moc rádi. Právě on je totiž 
jedním z příkladů, kterými by se měli nebo alespoň mohli řídit šéfové klubů.

Pracuje pro Vyšehrad a na starost má zejména mládež. A kdo jiný by měl předávat zkušenosti než 
borci protřelí ligovým fotbalem a v tomto případě dokonce tím z Ligy mistrů? Ano, přesně tudy 
vede cesta, jak neustále zvyšovat úroveň práce s mládeží a fotbalu jako takového – oslovovat bývalé 
a úspěšné hráče. Samozřejmě při oboustranném zájmu a splnění potřebných náležitostí, jako jsou 
trenérské licence atp.

Přeji úspěšné fotbalové jaro!

Lukáš Vrkoč
editor
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RoZhovoR

já A Messi v televiZi?
RADši půjDu nA pRocháZku
bývAlý obRánce FRAntišek ševinský si ZAhRál i v liZe MistRů. teď 
je FunkcionářeM nA vyšehRADě A plánuje ZAčít tRénovAt MláDež
TEXT: RADiM tRusinA foTo: pAvel jiřík st., onDřej hAnuš
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Ač pochází z vesnice u Říčan, kde vládne ragby, FRANTIŠEK ŠEVINSKÝ 
se tady proslavil díky fotbalu. Z Pacova, kde začínal, se dostal až do 
ligové Plzně a tam zažil báječnou jízdu pod trenérem Pavlem Vrbou. 
Tenhle univerzál, použitelný na všech místech obrany, se podílel na 
dvou titulech, zahrál si i Ligu mistrů a může říct: „Bránil jsem Lionela 
Messiho.“ Jak na něj i na roky v Plzni vzpomíná? I o tom promluvil 
současný sportovní ředitel Vyšehradu.

 J Jak se z ligového obránce stane 
sportovní ředitel třetiligového 
klubu?
Bylo to přes kamaráda, trénuje na 
Vyšehradě mládež, naši synové spolu 
hrají ve Slavii. První kontakt vzešel 
od něj, pak jsem se o tom dlouho ba-
vil se šéfem Vyšehradu Jardou Klí-
mou. Prvotně to mělo vypadat tak, 
že bych se pohyboval kolem mládeže, 
ale brzy se to, jak jsme říkali v Plzni, 
vyvrbilo, že mi nabídl pozici sportov-
ního ředitele.

 J V klubu jste teprve od prosince 
loňského roku, docela rychlý po-
sun.
Neřeším, jak se moje funkce jmenuje. 
O áčko se stará hlavně Jarda Klíma, 
já mu řeknu svůj názor a je na něm, 
jestli ho vezme. Pro mě je prvotní 
starost o mládež. Na Vyšehradě se za 
poslední roky v tomhle směru udělal 
obrovský kus práce, klub chtěl mlá-
dež ještě zkvalitnit, s čímž bych měl 
pomoct. Až se trochu rozkoukám, šel 
bych možná k nějakému týmu v tre-
nérské roli, ať už jako hlavní, nebo 
jako asistent. Spíš to ale zatím bude 
tak, že bych se pohyboval kolem více 
týmů. Rád bych s trenéry konzulto-
val tréninky, aby měli zpětnou vazbu.

 J A co trénování A-týmu, to by vás 
nelákalo?
Néé, na to si zatím netroufám, nej-
sem takový střelec – třetí liga je kva-
litní soutěž.

 J Představoval jste si dřív sám sebe 
po kariéře v podobné roli?
Moje myšlenky byly takové, že po 
odchodu z Plzně dlouhodobě zakot-
vím v Mladé Boleslavi. Jenže jsem 

tam přišel v nevhodné době, i když 
jsem na sebe hrdý, že jsem dobro-
volně odešel z rozjeté Plzně v době, 
kdy bylo našlápnuto na druhý titul. 
Šéf Boleslavi pan Dufek mi nabídl 
dlouhodobou smlouvu, ústně jsme 
se dohodli na další spolupráci po 
kariéře, která nebyla specifikovaná. 
V Boleslavi jsem zažil nešťastný půl-
rok, pak mi bylo v letní přípravě do-
poručeno, abych odešel. Hostoval 
jsem na Žižkově, ale ani to se nepo-
vedlo. Šel jsem za panem Dufkem, 
že to ukončíme.

 J A co ta další práce v klubu?
Bylo mi něco nabídnuto u mládeže, 
ale na amatérské bázi. Musel bych 
mít jiné zaměstnání a denně dojíž-
dět, což nedávalo smysl. Lidi mi ří-
kali, že byla chyba, že jsem neměl 
nic na papíře, ale já to beru tak, že 
když si na něco podáte ruku, mělo 
by to platit. Aspoň jsem s rodinou 
konečně mohl jet na dovolenou. Pak 
přišel kontakt s Vyšehradem. Přitom 
jsem si říkal, že nikdy nebudu tréno-
vat ani dělat ve fotbale. Ale jak řek-
nete nikdy, je to přesně tak.

 J A teď říkáte co?
Že nikdy nebudu trénovat muže, 
ale vím, jak to jednou dopadne... 
(úsměv) Od léta jsem měl nějaké 
nabídky z pražských klubů na tré-
nování, ale tohle na Vyšehradě beru 

jako vysokou školu fotbalu. Mám na 
starosti 13 mančaftů plus školičku, 
ale také Sportovní centrum a stře-
disko mládeže. I jako hráč jsem za-
čínal v divizi, do ligy jsem naskočil 
relativně pozdě, tak jsem rád, že tady 
můžu postupně nabírat zkušenosti 
a rozšiřovat si rozhled.

 J Co přesně obnáší vaše práce?
Jak už jsem říkal: nehraju si na pozice, 
na Vyšehradě je to naprosto kolektivní 
práce. Jiné je být sportovní ředitel v li-
govém mužstvu, ale tady všichni dělají 
všechno, jsme malý klub.

 J Mluvil jste o počtu týmů, které 
máte na starosti. Jak to stíháte?
Mrzí mě, že nestíhám vidět všechny 
zápasy, intenzivně pracujeme na 
tom, aby se nastavil nějaký systém. 
Pracujeme na nové koncepci, která by 
se mohla rozjet od léta. Bohužel se 
moc lidem nechce jít dělat do fotbalu. 

Je to velký žrout času za málo peněz. 
Obecně je to špatně nastavené.

 J V téhle funkci vedete spoustu jed-
nání. Jak moc vám pomáhá, že jste 
známý exligista?
Nikdy jsem neměl žádné konflikty, 
takže nebudu lhát, jméno mi po-
máhá. Jak na fotbalové asociace, tak 
u jiných klubů. Jen jednou jsem sly-
šel, že je tady žádný bývalý fotbalista 
nebude cvičit, ale to je spíš výjimka. 
Jinak mi jméno otevírá dost dveří.

 J Jste v  kontaktu s  někým z  vel-
kého fotbalu? Radíte se s nimi?
S  pár lidmi ano, zrovna cestou na 
tenhle rozhovor jsem si volal s Mí-
rou Jedličkou z Plzně. Výborný kluk, 
který si to tam vyšlapal z nejnižších 
stupínků až do pozice sportovního 
sekretáře. Když něco potřebuju, ra-

dím se s ním. Nedávno jsme třeba 
dělali mezinárodní přestup, tak jsem 
ho poprosil o radu. Nikdo není hned 
chytrý. Když něco nevím, radši zavo-
lám pěti lidem, pak si udělám názor 
a rozhodnu se.

 J Pro fotbalisty je většinou přechod 
z ligových trávníků do běžného života 
obtížný. Naplňuje vás tahle práce?
Když jsem skončil s hraním, prvotní 
myšlenka byla zůstat u fotbalu. Cel-
kově je jeho bolavé místo, že bývalí 
hráči nepracují u  mládeže. Chci si 
udělat trenérskou licenci, tak uvi-
díme, jestli uspěju.

 J Nepřemýšlel jste, že byste ještě 
hrál? Třeba právě třetí ligu na Vy-
šehradě?
Ne, ne, ne! Když skončit, tak úplně. 
Hraju u  nás v  Pacově III. třídu, to 
mi stačí. Nemám tělo stavěné na to, 
abych hrál ještě tři roky. A když něco 
dělám, tak pořádně.

 J Přesto mě napadá, jestli jste ne-
skončil kariéru předčasně...
Dost lidí mi říkalo, že jsem měl 
v  první řadě zůstat v  Plzni, ale že 
jsem ještě teď mohl hrát někde dru-
hou nebo třetí ligu za peníze. Já ale 
nelituju. I když jsem měl několik nabí-
dek od druhé ligy po přebor a za dobré 
peníze, až jsem koukal, měl jsem hned 
jasno. Odehrál jsem si svoje, užil jsem 
si svoje, odžil jsem si svoje. Na to, co 
jsem uměl, když to tak řeknu, jsem 
zažil až moc velký fotbal. Když něco 
chcete dělat pořádně, nemůžete sedět 
na dvou židlích. A já se chci naplno 
věnovat práci na Vyšehradě.

 J Berete vaši kariéru zpětně jako 
úspěšnou?
Na to, že jsem do Bohemky přišel až 
ve třinácti letech z vesnice... Všechno 
jsem si vyšlapal, nemůžu říct, že byla 
neúspěšná.

 J Napadlo vás někdy: dokázal jsem 
toho, až se mi nechce věřit?
Nejsem takhle nostalgický typ. Když 
ale doma objevíte dresy, když se dí-

„Od léta jsem měl nějaké nabídky na 
trénování, ale tohle na Vyšehradě beru 

jako vysokou školu fotbalu.“

V dresu Plzně si František zahrál nejen 
nejvyšší domácí soutěž, ale i Ligu mistrů.
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váte na ligu, na poháry, tak vám to 
bleskne hlavou a občas vám nějaké 
momenty naskočí. Ale že bych si pus-
til starý zápas a díval se na něj? To 
ne. Nerad se na sebe koukám, to jdu 
radši posekat zahradu nebo si zako-
pat s mými syny.

 J Z  Plzně jste odešel uprostřed 
druhé mistrovské sezony. Kolik ti-
tulů si tedy počítáte?
Beru to tak, že mám dva tituly. 
(usmívá se) Jeden byl naplno, při 
druhém jsem na podzim odehrál 
dost zápasů, takže jsem k němu při-
spěl. Jen je škoda, že na mě nezbyla 
placka.

 J Vážně ne?
Mám aspoň tu jednu...

 J S  Plzní jste zažil dost úspěchů. 
Který zážitek byl pro vás nejsilnější?
Možná cesta autobusem na náměstí 
po prvním titulu - tolik lidí vážilo 
cestu, aby se s námi podělilo o ra-
dost. Liga mistrů má své kouzlo, za-
hrát si proti Messimu je výborné, ale 
pro mě jsou hezčí vzpomínky na zá-
pas play off Evropské ligy na Schalke, 
kde jsme hráli až do konce o postup, 
nebo zápas Ligy mistrů v Borisově, 
kde se od nás čekal postup ze sku-
piny právě do jarní fáze Evropské 
ligy. To bylo těžké na psychiku, ale 

zvládli jsme to. Tyhle zápasy pro mě 
byly památnější než proti Messimu.

 J Toho ale vynechat nemůžeme. Jak 
se proti němu hraje? Vyzkoušel jste 
si to v listopadu 2011.
Na hřišti úplně na sto procent nevní-
máte, že proti vám stojí zrovna Me-
ssi, ale když jsem ho viděl z lavičky 
na pár metrů, tak musím říct, že je to 
něco úžasného. Je úplně někde jinde, 

budeme v Česku muset hodně pra-
covat, abychom se někdy v individu-
álních dovednostech přiblížili světu. 
Jak my, tak Sparta jsme v pohárech 
uspěli díky práci, bojovnosti, taktické 
vyzrálosti, ale individuálně na svě-
tové hráče mít nebudeme.

 J Co vám vlastně šlo hlavou, když vás 
trenér Vrba ve 25. minutě zvedl z la-
vičky a po vyloučení Čišovského jste 
naskočil do utkání s Barcelonou?
Hlavně to, že je obrovská zima, ne-
měl jsem nic připraveného, to stří-
dání bylo náhlé, takže hektika. První 
míč mi dal brankář Roman Pavlík su-
per (ironicky), takže hned první do-
tek těžký. Na to, že bych měl bránit 
Messiho, jsem v tu chvíli opravdu vů-
bec nemyslel.

 J Cítí fotbalista z české ligy k tako-
vému hráči velký respekt?
Hráči Barcelony toho hodně dokázali, 
od brankáře po Messiho. Nemůžete 
ale couvat, bát se jich a nechodit do 
soubojů. To byste byli poloviční.

 J Když si ale představím, že na mě jde 
Messi, tak na mě jde trochu panika.
Rozumím, je to Messi... V lize čekáte, 
kdy útočníkovi míč odskočí, jemu se 
to ale nestane. U něj máte jistotu ne 
sto procent, ale tři sta procent.

 J Měli jste na Messiho nějakou spe-
ciální přípravu?
Ne, trenér Vrba vždycky sestříhal dva 
tři zápasy soupeře a připravoval nás 
celkově. O  Messim říkal: Výborná 
levačka. (směje se) Pak to zopakoval 
asi desetkrát, ale nějak se nám nepo-
vedlo ho ubránit. (zase se směje) Dal 
nám tři góly.

 J Dá se vůbec Messi bránit?
Když ho zápas baví, tak to nejde. 
Pokud ho to nebaví, hrajete dobře 
z bloku, máte štěstí a nejde to ani 
jeho spoluhráčům, máte šanci. Jenže 
on je stejně tak výjimečný, že i když 
se jen toulá po hřišti, pak to vezme 
dvakrát na sebe a dokáže dát gól...

 J Ptají se vás lidé na něj a  zápas 
s Barcelonou hodně?

Ano. Ale já se do minulosti moc ne-
dívám. Nedávno jsem doma objevil 
všechny dresy, malý je hned pro-
hrabal a rozházel. Našel tam třeba 
Piquého, tak jsme trochu vzpomínali. 
Dostal jsem vynadáno, že doma není 
DVD z  toho zápasu, což je záměr. 
(směje se) Slíbil jsem, že ho seženu, 
a půjdu na procházku, ať se mezitím 
podívají, jak jsem se tam trápil.

 J Zmínil jste stopera Piquého, 
takže se vám podařilo ulovit právě 
jeho dres? O jejich výměně se po 
utkání s Barcelonou hodně mluvilo.
Hlídal jsem ho při standardkách, tak 
jsme se před koncem zápasu domlu-
vili. Teda takhle: Poprosil jsem ho 
pět minut před koncem, jestli mi dá 
dres, teď už to můžu přiznat. Šel za 
ním tenkrát po zápase David Byst-
roň, ale Piqué mu řekl, že je dohod-
nutý se mnou.

 J Takže teď zpěvačka Shakira, 
Piquého partnerka, může najít ve 
skříni dres Františka Ševinského?

Zrovna jsme si s manželkou říkali, 
kde ten můj dres asi skončil. Jestli 
vůbec opustil Eden. (směje se)

 J Když se potkají bývalí spoluhráči 
z  amatérského fotbalu, často se 
vzpomíná na „památné“ zápasy. 
Funguje to v lize stejně?
Pravidelně se scházím s  Roma-
nem Pavlíkem a  Tomášem Berg-
rem z  Dukly. Roman před zápa-
sem s  Barcelonou řekl do novin, 
že ví, kam kope Messi penalty. No, 
a stejně tam nebyl. Tohle špičkování 
tam pořád je. Je na co vzpomínat, 
zaplaťpánbůh.

 J Trenér Vrba, který je teď u repre-
zentace, o vás v Plzni říkal, že jste 
takový žolík obrany. Jak jste tuhle 
roli bral?
Štvalo mě to, každý chce hrát ma-
ximum zápasů. Kluci si ze mě dělali 
srandu, že jsem specialista na po-
háry, protože jsem do nich naskako-
val, když byl někdo zraněný nebo měl 
trest. Byl jsem naštvaný, ale respek-

„Snad můžu říct, že s trenérem Vrbou mám 
dodnes nadstandardní vztah. Kdykoliv 

můžu zaklepat na jeho kancelář.“

PAcoV
„Začínal jsem tady, teď v Pacově se stejnýma klukama končím. Jen jsme 
trochu širší. Kruh se uzavřel.“

boHEMIAnS 1905
„Přišel jsem tam ve třináct, a rychle se to rozjelo: pražské výběry, repre-
zentační výběry, obrovský skok. Byl jsem kvůli tomu hodně zraněný. Pak si 
mě trenér Petržela vytáhl do áčka, což byl šok. Kdybych vydržel se zdravím, 
troufnu si říct, že bych ligu hrál dřív. Tam se to trochu zadrhlo.“

ŘíčAny
„V 18 letech jsem řešil co dál. Pocházím kousek od Říčan, hrála se tam divize, 
dokonce o postup, což byl malý zázrak. Potkal jsem se tady s trenérem An-
drlíkem, který si mě pak vzal s sebou na další štace. A taky jsem v divizním 
zápase poprvé narazil na Adriana Rolka, toho nešlo přehlédnout.“

kRč
„Fajn vzpomínky, hráli jsme ve třetí lize nahoře, zažil jsem úžasnou jízdu 
pohárem, kdy jsme vyřadili ligovou Bohemku a Plzeň, vypadli jsme až na 
jaře s Olomoucí.“

STŘíŽkoV
„Zase trenér Andrlík, třetí liga, odešlo nás tam z Krče víc.“

koLín
„Moc se mi tam nechtělo, ale byla to nějaká fúze se Střížkovem. V Kolíně 
trénoval pan Kocourek, který mi dal hodně. Postoupili jsme do druhé ligy, 
ale hned jsme sestoupili. Měl jsem jít do Teplic, kontaktovala mě i Slavia, 
ale zranil jsem se a všechno padlo.“

PETRŽALkA
„Krok do neznáma, ale povedl se: postoupili jsme i do evropských pohárů.“

DRnoVIcE
„Jedna velká pohoda, taková dovolená. Postoupili jsme do ligy, i když jsme 
začali špatně, tak jsme ji udrželi.“

MLADÁ boLESLAV
„Hrálo se nahoře, byly úspěchy, poháry. Tam se ze mě stal ligový fotbalista. 
Škoda, že se nepovedl ten návrat.“

PLZEň
„Velký fotbal, velká jízda.“

ŽIŽkoV
„Blbě jsem se zranil, pak už se to jenom dojelo. Možná to byl krok navíc.“

MoJE kLUby

Také duely se Spartou si 
Ševinský náležitě vychutnal.



toval jsem to. Byl jsem dospělý, ve 22 
letech bych to asi bral jinak.

 J Nebylo na vás vůbec vidět, že jste 
naštvaný. Jak jste to dělal?
A to jsem se měl zbláznit? Dělat ky-
selého? V kolektivu se to rychle otočí 
proti vám, kabina by vás v takovém 
případě vytlačila. Nebyl jsem ten, na 
kterém by to v Plzni stálo, že bych 
rozhodoval zápasy. V určitém věku 
už to berete jinak.

 J Když jste naskočil, hrál jste velmi 
spolehlivě. Jak jste se udržoval?
Bylo to náročnější na psychiku, ale 
když podobnou situaci berete z po-
zitivní stránky, může vás posunout. 

 J V čem?
Třeba v trpělivosti a koncentraci na 
zápasy.

 J Na druhou stranu vám možná vy-
hovovalo, že jste ve stínu Horvátha 
a spol., ne?
Ano, já tam měl svůj kout a pohodu. 
Nikde jsem se nemusel ukazovat, 
nikdy jsem nevyhledával rozhovory, 
abych byl na kameře. Mám rád svůj 
klid, už jsem několikrát odmítl spolu-
komentování v televizi. Nerad se ně-
kde ukazuju, ani tímhle rozhovorem 
jsem si nebyl úplně jistý.

 J Je pravda, že i váš nástup na Vy-
šehrad proběhl docela v utajení.
Já to tak mám rád, v tichosti. I když 
jdu na pivo, chci mít klid. Občas mě 
lidé poznají, ale musím přiznat, že mi 
to není příjemné.

 J Ještě se vrátím do Plzně: Jak jste 
vůbec vycházel s trenérem Vrbou? 
Na jednu stranu jste pod ním zažil 
největší úspěchy, na druhou stranu 
jste nepatřil mezi hráče, na které 
nejvíc sázel.
Snad můžu říct, že s trenérem Vrbou 
mám dodnes nadstandardní vztah. 
Jezdím kvůli práci na Strahov, kdy-
koliv můžu zaklepat na jeho kancelář, 
dáme kafe, pokecáme. Byl jsem tam 
s mladším synem, jsou mu čtyři roky 
a už má nového strejdu Vrbu. Když 
ho viděl v televizi, hned volal: Hele, 
strejda Vrbič. Něco jsme spolu zažili, 
něco jsem mu odvedl, on mi dal do 
fotbalového života hodně. Pomohli 
jsme si navzájem.

 J Mluvil jste o tom, že byste chtěl 
trénovat. Jakou jednu věc byste si 
od trenéra Vrby vzal nejraději?
Dokáže abnormálně přesně přečíst 
soupeře. To je jeho největší dar.

 J Zdáte se mi jako velký kliďas. 
I proto jste svou roli v Plzni zvlá-
dal tak dobře?
Jsem kliďas, manželka prudší, ale 
říká mi, že se to začíná otáčet. Sna-
žím se jí vysvětlit, že když jsem hrál 
fotbal, byla to krásná doba, kdy jsem 
přijel na stadion v půl desáté a ve 
dvanáct jel domů. Můj úkol byl jen 
připravit se na zápas. Teď mi fotbal 
zabere celý den, do toho děti. Ale po-
řád platí, že na to, že jsem Beran, mě 
jen tak něco nevytočí.

 J Ani Pavlovi Horváthovi v Plzni se 
to nepovedlo?
Kolikrát mě na hřišti seřval a já jeho. 
Ale beru to tak, že co se řekne na 
hřišti, to tam zůstává. Vím, že chtěl 
vždycky to nejlepší pro Plzeň. A jeho 
fórky? Ty mě minuly. Nechci říct, že 
jsem měl privilegium, ale většinou 
mě jako jednoho ze starších vynechá-
val. Teď napjatě čekám, jakou funkci 
v Plzni dostane.

 J Co říkáte na to, že nehraje v A-
-týmu a chodí za farmu v Domaž-
licích?
Beru to tak, že se chce udržet, aby 
ještě zvládal při své exhibici. (směje 
se) Neznám okolnosti, třeba mají 

jeho starty za Domažlice nějaký 
hlubší význam a  je to další krok 
k jeho nové práci. Myslím ale, že by 
pro něj bylo lepší a důstojnější končit 
v lize při oslavách titulu.

 J Co vy a návrat do ligy? Plánujete 
ho někdy v nějaké roli?
Když něco děláte, tak chcete samo-
zřejmě postupovat nahoru. Možná 
něco takového v hlavě mám, ale těch 
funkcionářů a  trenérů je spousta. 
A trenérský život v profesionálním fot-
bale je vrtkavý, že nevím, jestli bych to 
chtěl podstupovat. Hodně se momen-
tálně vidím u mládeže, dospělý fotbal 
mě neláká, teď se musím hlavně učit. 
Za rok to ale může být jinak.

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

Narodil se 31. března 1979, 
v české lize má bilanci 187 zápasů 
a 10 gólů. Nejúspěšnější štaci ka-
riéry zažil v Plzni, s níž získal dva 
tituly a zahrál si i Ligu mistrů. 
Teď pracuje jako sportovní ředitel 
třetiligového Vyšehradu.

kDo Je  
fRAnTIŠEk  
ŠEVInSký?
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Hlavně si nemyslet, že se všichni spikli proti vám! Takovým krédem 
se řídí ERIK HLAVÁČEK a z případných rozhodcovských chyb se snaží 
poučit. To samé by radil i začátečníkům.

 J Prozraďte něco o sobě… Co děláte, 
kde jste studoval, jaké máte koníčky?
V  současné době pracuju jako ma-
sér v komplexním studiu regenerace 
těla na Žižkově. Vystudoval jsem 
Obchodní akademii v Holešovicích. 
Vzhledem k veliké pracovní vytíže-
nosti a působení ve fotbale už na ko-
níčky moc času nezbývá. Neobejdu 
se však bez pravidelného sportu in-
dividuálního rázu – běh, posilovna, 
kolo atd. Záměrně se vyhýbám spor-
tům s vysokým rizikem zranění. To 
kvůli fotbalu.

 J Kde a jak jste se dozvěděl o mož-
nosti stát se rozhodčím a jak dlouho 
trvalo, než jste poprvé pískal?
Sám jsem se pro to rozhodl a  sám 
jsem si vyhledal informace o tom, jak 
se jím stát. Po absolvování Školy mla-
dých rozhodčích pod vedením pana 
Petříka jsem za půl roku poprvé stál 
na hřišti v utkání přípravek na ČAFC 
Praha. Pamatuju si, že to skončilo 0:0 
a měl jsem během zápasu píšťalku 
přivázanou na provázku na krku. 
Když mi při běhu mlátila do obličeje, 

sundal jsem ji z krku a od té doby až 
do teď ji mám v ruce. (směje se)

 J Jak se udržujete v kondici?
Jak jsem již říkal, pouze individuálním 
sportem, převážně běháním. Kolektiv-
ním sportům jsem de facto už zamával 
a jedu si svoje „blues“. Tam mě nikdo 
neseřve a ani nikomu nic nepokazím.

 J Kam se chcete jako rozhodčí do-
stat a co vás k tomu motivuje?
Asi každý by měl mít nějaký dlouho-
dobý cíl, já se však snažím jít zápas 
od zápasu, a pokud z toho budu mít 
dobrý pocit dlouhodobě, rád začnu 
pokukovat po vyšších štacích. Rád 
bych také vyjel k soutěžím za Prahu 
a poznal tak zase něco jiného.

 J Charakterizujte svůj styl pískání…
Většinou dávám na intuici z prvních 
minut utkání. Když vidím, že okol-
nosti a hráči jsou tomu naklonění, 
rád nechávám hrát a  nekouskovat 
hru. Bohužel ne vždy se tyto věci se-
jdou, a proto pískání musí být občas 
úzkostlivější, aby se všichni nepoko-
pali a pak z toho za největšího grázla 
nevyšel rozhodčí.

 J Řekl jste si někdy po utkání větu: 
„To byl můj poslední zápas!“ Koli-
krát a proč?
Řekl, ale když jsem si pak uvědo-
mil, komu bych tím udělal radost, 
tak jsem to zase odvolal. Těmhle 
lidem já totiž radost dělat nehod-
lám. Když jsem nedávno na jednom 
utkání viděl člověka, který za celý 
utkání pouze řval na rozhodčího 
a  nezajímal ho fotbal, uvědomil 
jsem si jedno: naše úloha je daleko 
hlubší než jenom dbát nad dodržo-
váním pravidel. Na nás se lidi totiž 
vyřvou, odreagujou, zbaví se na-
hromaděného stresu z pracovního 
týdne a jdou zase o něco uvolněněji 
domů. Jsme tedy něco jako duševní 
terapeuti.

 J Jakou radu byste dal začínajícím 
rozhodčím?
Aby se snažili odlišit od ostatních. 
Ale ne tím, že budou hlásat, jak leta 
letoucí hráli fotbal a tudíž mají nad 
všemi navrch. Ale aby začali u pří-
stupu, vystupování a uvědomění si 
svojí pozice na utkání. A když přijde 
neúspěch, tak aby se zdravě naštvali 
a dali si za cíl poučit se z chyb, kte-
rých se dopustili. A ne přemýšlet nad 
spiknutím proti nim.

poD pAlbou

jsMe Duševní teRApeuti
RoZhoDčí eRik hlAváček v pRAviDelnéM DotAZníku
TEXT: lukáš vRkoč foTo: pAvel jiřík st.

kolega  
DoMInIk 
MULTERER 
Se váS ptá…
J Kdybys chtěl vyrazit na pivo do 
některé z restaurací/hospod na 
pražských fotbalových hřištích, 
kam by ses vydal? A proč?
Mám osvědčené jiné osvěžovny, ale 
je pravda, že hospůdky na fotbalo-
vých hřištích mají svoji atmosféru. 
Já bych zašel do Hostivaře, kde je 
hospůdka pod taktovou našich ko-
legů bratrů Hrubešů, neboť věřím, 
že by mě to tam nezklamalo a ne-
koukalo se na mě stylem: „Hele, to 
je ten rozhodčí, co proti nám písknul 
penaltu před měsícem.“

zepteJte Se kolegy  
RoMAnA 
fAZEkAŠE 
z příŠtího Dotazníku 
úplně na cokoliv!
J Léta jsi působil jako rozhodčí na 
Slovensku. Kdybys měl porovnat 
pískání tam a u nás, v čem je roz-
díl? Jaké jsou klady u nás a jaké 
naopak zápory?



• chodníky • vozovky • pěší zóny

REKONSTRUKCE
OPRAVY
VÝSTAVBA

ASFALTÉRSKÉ
PRÁCE
opravy výtluků 
a pokládky 
souvislých ploch 
litým asfaltem 
i obalovanou drtí 
(živicí)

Sarajevská 17, Praha 2, 120 00, tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404
e-mail: dap@mbox.vol.cz , www.dap.cz
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přeboR
pRoč končí tRenéři?
pRáce, nový DRAjv i osobní pRobléMy
ZMěny nA lAvičkách týMů pRAžská tepláRenská přeboRu: nA 
jAře u svých Mužstev opRoti poDZiMu nepokRAčuje pět tRenéRů
TEXT: RADiM tRusinA foTo: pAvel jiřík st., onDřej hAnuš, pAvel slAvíček

stAnislAv nekolný → jiří tesAř
ZMěnA č. 1: třeboRADice

O tom, že skončí, informoval tre-
nér Nekolný hráče už při posled-
ním zápase podzimní části. „Bavili 
jsme se o tom se šéfem klubu už asi pět 
kol,“ přiznal pak Stanislav Nekolný. 
Ambiciózní Třeboradice zakončily 
první polovinu soutěže na osmém 
místě, což bylo umístění za očekává-
ním. A navíc: Nekolný, který v Tře-
boradicích dřív chytal, mužstvo 
převzal v létě 2013 po Josefu Jaro-
límovi víceméně na „dočasný“ zá-
skok. Nakonec z toho byl rok a půl. 
„Už jsem cítil, že by to chtělo změnu. 

Chyběla tam motivace, drajv. Uvědo-
mil jsem si, že tohle není moje role, 
jakou bych chtěl u fotbalu mít,“ řekl 
Nekolný. Místo něj Třeboradice zís-
kaly Jiřího Tesaře, který se do Praž-
ská teplárenská přeboru přesunul 
z třetiligové Admiry. „Chceme, aby 
to na jaře bylo výsledkově i z hlediska 
výkonů lepší než na podzim,“ prohlá-
sil po nástupu. A po velmi dobrém 
startu do jara, v němž Třeboradice 
vyhrály čtyři z pěti zápasů, přidal: 
„Chtěli bychom být do třetího místa, 
tým na to má.“

jinDřich všetečkA st. → pAvel hRubý
ZMěnA č. 2: kolovRAty

S mužstvem postoupil na jeden zátah 
v řadě z II. třídy až do Pražská teplá-
renská přeboru! V nejvyšší pražské 
soutěži však trenér Jindřich Všetečka 
starší vydržel jen do půlky premiérové 
sezony. Po ní přišlo ze strany nováčka 
oznámení: kouč Všetečka končí, jeho 
místo zaujme šéf klubu Pavel Hrubý, 
který se k mužům přesunul od star-
ších žáků. Asistenta však i jemu, 
stejně jako otci, dělá Jindřich Vše-
tečka mladší. „Trenér Všetečka byl v Ko-
lovratech tři a půl roku, odvedl obrovské 
penzum práce, což bylo vidět na našich 

postupech. Rozhodně to není definitivní 
rozchod,“ nahlížel Hrubý do budouc-
nosti. Za Všetečkovým koncem stálo 
pracovní vytížení. „Skončil čistě z pra-
covních důvodů, výsledky v tom nehrály 
žádnou roli,“ ujistil Hrubý. Kolovraty 
historický podzim v přeboru zakončily 
se ziskem 12 bodů a byly předposlední. 
Pod Hrubým tým nasbíral víc než po-
lovinu těchto bodů (7) už po čtyřech 
zápasech. „Byl bych rád, kdybychom 
byli ve hře o záchranu až do konce,“ přál 
si Hrubý v lednu. Bude jeho mužstvo 
přeborové i pro sezonu 2015–2016?
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Čtvrtina týmů Pražská teplárenská přeboru vyměnila během zimy nebo těsně po začátku jarní části soutěže TRENÉRY. Jeden další skončil 
bez náhrady. Zatímco před rokem v tomto období sáhly po novém kouči jen tři celky přeboru, i přes navýšený počet byla celková situace 
v tomhle směru o něco klidnější: ve stejné fázi minulé sezony totiž skončil v Královicích trenér Hottek, aniž by vedl jediný mistrovský 
zápas, jeho kolega Gregor zase nastoupil s velkými plány do Vršovic, ale vydržel pouze tři zápasy. Tentokrát to nebyly takhle kuriózní 
konce, přesto měl každý svůj originální příběh. Pojďme si je připomenout.

joseF kontA → jAn stiblík
ZMěnA č. 3: RADotín

Konec trenéra Konty se dal očekávat, 
přesto: když přišel, byl dost nečekaný. 
Před soutěží převzal odepisovaný 
tým, který byl hlavním aspirantem 
na sestup. Jeho kostru tvořili hráči 
radotínského B-týmu, který hrál I. 
B třídu. A-mužstvo bylo v podstatě 
rozpuštěno. Podzimní zázrak se ne-
stal, Radotín skončil poslední, přesto 
v kontaktu s ostatními celky, kterých 
se boje o udržení týkají. Vedení Kontu 
nechalo ve funkci přes celou zimu, od-
volalo ho až po druhém jarním kole 
a remíze 2:2 s vysoce favorizovanými 
Vršovicemi. „Moc o tom nechci mluvit, 

ale když se podíváte na tabulku, tak je 
jasné, že Radotín má málo bodů. To 
byl určitě důvod,“ zněla první reakce 
Konty. „Budu pro klub dělat i dál, byl 
jsem požádán, zda bych pro Radotín ne-
vyhledával hráče.“
Ty teď jako trenér cepuje Jan Stiblík. 
„V Radotíně jsem trénoval už dřív a vý-
sledky byly dobré. Tak jsme se domluvili, 
že pro jarní část pomůžu,“ uvedl Stiblík, 
který svou záchrannou misi nepova-
žuje za předem ztracenou, ač nastupo-
val za velmi nepříznivé situace. „S tím, 
že se chceme zachránit, jsem do Rado-
tína šel, proto jsem na nabídku kývl.“

ZDeněk hRuškA ↓  
MiloslAv stuchlík, pAvel putík

ZMěnA č. 4: libuš

Ač výsledky Libuše vůbec nebyly do-
konalé, tady se změna čekala nejméně. 
Bývalý gólman československé repre-
zentace Zdeněk Hruška se po dlou-
hých letech neobjevil v roli libušského 
trenéra v 18. kole na hřišti Uhelných 
skladů. Nahradil ho dosavadní asistent 
Miloslav Stuchlík, který tým vede spo-
lečně s bývalým ligovým hráčem Pav-
lem Putíkem, který za Libuš ještě na-
stupuje. „Po těch letech jsme si řekli, že to 
chvilku přenecháme někomu jinému, aby 
to dostalo novou šťávu,“ vysvětlil Hruš-
kův odchod Václav Hrdlička, šéf Libuše. 
„První impulz přišel z mé hlavy, známe se 

se Zdeňkem spoustu let, na Libuši bude 
pokračovat, jen ladíme v jaké roli.“
Hruška patřil k nejvýraznějším osob-
nostem Pražská teplárenská přeboru. 
Fanoušci se těšili na jeho hodnocení 
i rozhovory – je totiž známý svými 
vtipnými hláškami a  glosami. Na 
Facebooku dokonce vznikla sku-
pina, která je zaznamenává. O konci 
na lavičce Libuše však Hruška moc 
mluvit nechtěl. I když se pod dvo-
jicí Stuchlík-Putík začalo dvěma po-
rážkami, vládl v klubu optimismus. 
„Sestupové myšlenky si nepřipouštíme,“ 
pravil Hrdlička.

jARoslAv štuRMA → nikDo
ZMěnA č. 5: přeDní kopAninA

Opouštět mužstvo, které vede svou 
soutěž, to se moc často nestává. Ale 
i takové případy existují. Koncem 
března to potkalo Přední Kopaninu, 
kde náhle skončil Jaroslav Šturma, 
jenž tým vedl v tandemu se Salemem 
Heboussem. „Skončil jsem z osobních 
důvodů, víc bych to nechtěl komentovat,“ 
uvedl Šturma, který byl tím impulziv-
nějším z trenérského dua, které spo-

lupracovalo už před lety v Motorletu. 
„Bylo to z osobních důvodů a všichni to 
respektujeme. Nechtěl bych se v tom rý-
pat,“ řekl ke konci parťáka Hebousse. 
„Fungovali jsme spolu docela dlouho, 
pěkných pár roků. Bylo to jako manžel-
ství, ale jak sami dobře víte, i manžel-
ství se někdy rozpadají,“ usmál se. Ná-
hradu za Šturmu Kopanina nehledala, 
Hebousse dokončí sezonu sám.
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extRA
přístup RoDičů Může Děti otRávit
DAlší Z FotbAlových osobností poDpořilA pRojekt pFs nebeRte náM nAši hRu
TEXT: vojtěch šišMA foTo SPoRT: jARoslAv legneR

Bývalý liberecký kanonýr JAN NEZMAR aktuálně působí v severočeském 
klubu na pozici sportovního ředitele a má tedy přehled o prostředí 
mládežnického fotbalu. V krátkém rozhovoru promluvil o důvodech, 
které vedou k tomu, proč mladí dospívající talenti dále nerozvíjejí 
svoji fotbalovou kariéru.

 J Proč v  Čechách talentovaní 
hráči kolem šestnáctého sedm-
náctého roku odcházejí od fot-
balu?
To je dobrá otázka, ale myslím si, 
že my tady na ni asi odpověď ne-
najdeme, protože k tomu je po-
třeba vyřešit široké spektrum 
záležitostí. Nám se v  poslední 
době, protože tomu věnujeme po-
zornost, daří přilákat na nábory 
spoustu dětí, ale ten „odpad“, jak 
se říká, je pořád velký. Rizikový je 
právě věk puberty, kdy se z kluků 
stávají chlapi. Pokud to člověk 
s  tím fotbalem myslí vážně, je 
potřeba mu hodně obětovat. Bo-
hužel dnes je taková doba, že vše 
přichází velmi snadno, a děti ne-
jsou vychovávány tak, že když 
chtějí něčeho dosáhnout, je třeba 
tomu něco i dát. A v momentě, 
kdy to začne bolet, kdy se to za-
číná blížit dospělému fotbalu, tak 
spousta kluků couvne. V  lepším 
případě pak hrají fotbal někde 
v  divizi a  do toho profesionál-
ního nedojdou.

 J A jak proti tomu bojovat?
Je třeba už od těch nejmenších při-
pravit podmínky, pracovat s dětmi 
během toho vývoje, spolupraco-
vat s dětmi, se školami, a hodně to 
ovlivňuje rodina. Bohužel do toho 
promlouvá i konkurenční prostředí. 
Zábavy je dnes hodně a zájmy mla-
dých se často roztříští…

 J Nemohou být jedním z důvodů 
i ambiciózní rodiče, kteří chtějí 
mít z  dítěte už od útlého věku 
úspěšného fotbalistu?
Samozřejmě i  takový přístup ro-
dičů může dítě otrávit. Ale co my 
máme zkušenost z Liberce, myslím 
si, že to není zas až tak častý jev. 
Spíš se opravdu setkáváme s tím, 
že rodiče a  potažmo děti z  toho 
pak couvnou, protože se jim nechce 
dojíždět na tréninky a věnovat se 
tomu i mimo tréninkové jednotky. 
Já jsem v profesionálním fotbale 
patnáct let, a to, na co se většina 
lidí těší, to znamená volný víkend, 
ten v profesionálním fotbale ne-
znáte. Už jen to je věc, kterou lidé 
moc nechtějí podstupovat.

Jan Nezmar

Z Neberte nám naši hru 
se stala velká akce!
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Pražský fotbalový svaz přichází s novým projektem, jehož základní 
poselství by se dalo shrnout do fráze „Musíme si pomáhat“. Nadační 
fond Fotbal pro život bude podle předsedy PFS Dušana Svobody 
zejména o solidaritě ke klubům, které se dostaly do obtížné situace. 
Projekt, v němž je myšleno i na jednotlivce a na mládež, odstartuje 
na začátku příští sezony.

 J Co to vlastně Nadační fond Fotbal 
pro život je a co si od něj slibujete?
Měl by představovat možnost, jak 
získávat finanční prostředky z dob-
ročinných programů. Předpokládám, 
že se do něj zapojí jednotlivé kluby 
Pražského fotbalového svazu, pro-
tože je to určitá platforma pro vzá-
jemnou pomoc mezi kluby v  oka-
mžiku, kdy se třeba dostanou do 
nějaké obtížné situace. Ať už vinou 
živelných pohrom, ztrát na majetku 
nebo podobných okolností. Zkrátka 
ve chvíli, kdy budou potřebovat ně-
jaký prvek solidarity.

 J Takže jde o  pomoc klubům 
v nouzi?
Nejde jen o kluby, ale i o jednotlivce. 
Fond může poskytovat individuální 
nadační příspěvky za účelem pod-
pory zdravotně nebo sociálně han-
dicapovaných osob působících, ať již 
v současnosti nebo v minulosti, ve 
fotbalovém hnutí.

 J Je projekt zaměřen i na jiné ob-
lasti?
Velmi specifickou kategorií, kterou 
bude Nadační fond Fotbal pro život 

mít, bude například i otázka finan-
cování mládežnických projektů tak, 
jak se o nich v současné době uvažuje 
na půdě fotbalové asociace. Tedy ze-
jména určitých regionálních akade-
mií pro mladé hráče.

 J Odkud se peníze budou laicky 
řečeno brát a ke komu budou pri-
márně směřovány?
Je to o tom, že celá řada podnika-
telských subjektů nechce nebo ne-
může podporovat fotbal na komerč-
ních principech, ale zároveň mají 
ve svých rozpočtech kapitoly, které 
můžou použít na financování dobro-
činných nebo charitativních aktivit. 
To je jeden ze zdrojů finančních pro-
středků. Ten druhý souvisí se zmí-
něnou solidaritou. Chceme apelovat 

na členské kluby PFS, ale nejen na 
ně, i na všechny spřátelené subjekty 
Pražského fotbalového svazu, aby 
do Nadačního fondu přispívaly. Bu-
deme se snažit je přesvědčit o tom, 
že jde o dobrou a prospěšnou věc.

 J Kde jste pro zrod Fotbalu pro ži-
vot hledali inspiraci?
S  tou myšlenkou přišel Jihočeský 
krajský fotbalový svaz a chytli jsme 
se jí nejen my jako PFS, ale i další 
krajské fotbalové svazy. A význam-
ným způsobem pomohla i FAČR. Ta 
krajům, které na projektu pracují, 
pošle významnou finanční částku do 
jeho začátku.

 J Projekt se tedy ještě nespustil? 
Kdy oficiálně odstartuje?
Praktické uvedení v  život a  s  tím 
i  související větší propagace se 
spustí se začátkem příští sezony.

 J Uvažujete, že se někdo stane jeho 
tváří?
Určitě tímto směrem přemýšlíme, 
chceme, aby byl Nadační fond 
spojen se silnou a respektovanou 
osobností. V  současné době ve-
deme jednání, ale ta ještě nejsou 
uzavřena, takže bych to zatím ne-
rad konkretizoval.

 J Plánujete další podobné akce?
Další projekty v  rámci Pražského 
fotbalového svazu připravujeme. 
Budou orientované zejména na pod-
poru talentované mládeže.

téMA
nADAční FonD je o soliDARitě MeZi kluby
přeDseDA pRAžského FotbAlového svAZu DušAn svoboDA o novéM pRojektu FotbAl pRo život
TEXT: RADiM tRusinA foTo: ARchiv, FReepik.coM

Dušan Svoboda



INZERCE

Výňatek ze statutu

NADAČNÍHO FONDU  
FOTBAL PRO ŽIVOT

Účel fondu

1.  Posláním a účelem založení „Nadačního fondu Fotbal pro 
život“ je finanční podpora sportovního života v rámci praž-
ského fotbalového hnutí. Dále pak finanční podpora členů 
FAČR jak kolektivních, tak i individuálních, v jejich ak-
tivitách směřujících k rozvoji fotbalového hnutí zejména 
amatérského a mládežnického.

2.  K naplnění svého účelu může nadační fond pořádat dle plat-
ných právních předpisů svým jménem kulturní, společenské, 
sportovní a vzdělávací akce. Nadační fond může rovněž při-
jímat finanční i jiné dary a pořádat veřejné sbírky.

3.  Účel nadačního fondu je plněn rozdělováním finančních pro-
středků získaných z akcí nebo darů uvedených v článku IV. 
odstavec 2. této zakládací listiny, o kterém rozhoduje správní 
rada nadačního fondu.

4.  V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskyt-
nuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, 
také individuální nadační příspěvky.
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Když proslulé žižkovské plácky začaly jeden po druhém ustupovat 
stavebním parcelám a zdánlivě nevyčerpatelný pramen fotbalových 
talentů, které se na nich okřesávaly v nekonečných bitvách s hadrovými 
míči, začal vysychat, musela se také Viktoria Žižkov poohlédnout po 
přespolních zdrojích. Tak přišel do Prahy i OLDŘICH MENCLÍK.

V  těch časech v  každém mužstvu 
post středního útočníka obvykle pa-
třil nejtechničtějšímu borci. Hvězdě 
sestavy. Pokud se mezi dospělými 
hráči do té role dokázal prosadit 
osmnáctiletý mládenec, musel to být 
už nějaký boreček!

MALÝ, ALE ZRALÝ
Penzionovaní železničáři, kteří díky 
svým režijním jízdenkám klubu ne-

zištně sloužili jako objevovatelé ven-
kovských talentů, roku 1941 tako-
vého objevili v Novém Bydžově. „To 
by byla posila,“ hlásili ve výboru. „Je 
malý, ale uvidíte jak zralý.“ 
A to tedy Olda Menclík byl! Když 
už podruhé ve své pohnuté his-
torii Viktorka skončila v  ligovém 
propadlišti a  začala přestavovat 
své řady, rozený centrforvard in-
teligentního a  elegantního zjevu 

i  herního projevu, jak ho čtená-
řům představila Národní politika, 
začal ve středočeské divizi rozvra-
cet obrany soupeřů a rozdávat góly. 
Měl mimořádnou míčovou tech-
niku, rozhled, intuici, vtip. Jeho 
střely netrhaly sítě, ale byly přesně 
časované i mířené.
Když se pruhovaní po dvou letech vrá-
tili mezi elitu, představil se na ligových 
hřištích už jako centrhalv a tvůrce hry. 
Kdyby se v krušných okupačních a vá-
lečných letech sestavovalo národní 
mužstvo, nepochybně by byl do roka 
a do dne oblékl jeho dres!
Především díky Menclíkovi Viktorka 
první čtyři utkání po návratu do ligy 

vyhrála. Poprvé byla poražena až 
v 6. kole, to ale museli na její hřiště 
do Strašnic přijet slávisté, čtyřná-
sobní mistři z posledních let! I s Bi-
canem a Kopeckým v jejich životní 
formě měli sešívaní co dělat, aby 
tam po velkém boji vyhráli 2:1. Žiž-
kovský střední záložník skvěle brá-
nil, držel na uzdě obávanou dvojici 
a  ještě neúnavně zakládal protiz-
teče. Dokonale četl hru, přes svou 
menší postavu vyhrál i řadu hlavič-
kových soubojů.
Už tehdy na něho začala líčit Sparta. 
Nabízela dost, ale Viktorka o tako-
vém obchodu dlouho nechtěla ani 
slyšet. Nakonec se přestup uskuteč-

legenDA

olDřich Menclík:
univeRZál – A všuDe skvělý!
výZnAMné osobnosti histoRie pRAžského FotbAlu jAk je (Možná) neZnáte
TEXT: MiloslAv jenšík foTo: ARchiv AutoRA

Naši vojáci porazili v listopadu 1946 výběr britské armády 5:1: 
zleva Matys, Vedral, Galáb, Menclík, Jankovský, Kokštejn, 

Pajkrt, Zástěra, pod nimi Plánický, Berger, Šamberger.

Sparta na podzim 1948 konečně už s vytouženým 
viktoriánem: zleva stojí Říha, Kundrát, Menclík, Cejp, Koubek, 

Kuchler, Ludl a Bláha, v pokleku Senecký, Horák a Hronek.

Brněnští přemožitelé skvělých Rakušanů roku 1955: v podřepu 
zleva kapitán Menclík, Crha, Houška, E. Svoboda a Pazdera, nad 

nimi Z. Procházka, Hledík, Pešek, Hejský, Křižák a Šafránek.
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nil, ale až o pět let později. Tak vytr-
valý byl zájem rudých!

ZA SPARTu A KE KLOKANůM
V posledním válečném ligovém ročníku 
1943–44 skončila Viktorka pátá, ale 
po osvobození už se jí nedařilo. Napo-
prvé se ještě jen taktak zachránila, ale 
v roce 1947 už se to nepodařilo, i když 
měla v týmu dva reprezentanty – ve-
dle Menclíka ještě křídelního útoč-
níka Josefa Kvapila - a dále výtečného 
gólmana Miroslava Madera, tvrďase 
Miroslava Zuzánka nebo začínajícího 
Zdeňka Procházku řečeného Frigo…
Na potřebné posily chyběly finance. 
Roku 1946 se klub snažil získat skvě-

lého maďarského „repatrianta“ Ist-
vána Nyerse. Vysázeli mu na dřevo 
balík, ale on se i  s  ním vypařil do 
Paříže. Odtamtud už jen zavolal, že 
peníze vrátí, ale pak na to jaksi poza-
pomněl… Viktoriánům zbyly oči pro 
pláč, tím spíše, že milý Pišta potom 
střílel krásné góly ve francouzské 
a potom i v italské lize.
Ve sparťanských službách Menclík 
střídal všechny posty v zadních řa-
dách a  v  případě potřeby zaskočil 
i v útoku. Patřil k hráčům s největším 
podílem na dvojím ligovém prvenství 
z let 1952 a 1954. A když naposledy 
svlékl rudý dres, ještě pomohl zpátky 
do nejvyšší soutěže klokanům…

BICANOVA PŘÍMLuVA
V už zmíněném utkání Viktoria – Sla-
via na podzim roku 1943 na hřišti 
uprostřed cyklistického oválu na Tře-
bešíně byl Menclík středem všeho dění. 
Mít k sobě dva tři hráče svého formátu, 
kde by té neděle byla Slavia? V táboře 
sešívaných se okamžitě začalo rokovat 
o jeho možném získání. Velice se za ně 
přimlouval zejména Pepi Bican. Ale byl 
to tehdy prý Vlasta Kopecký, kdo řekl: 
„On je pro nás asi opravdu zralý, ale přece 
jen moc malý.“ Od autora výroku to tedy 
věru sedělo – byl ještě menší… Slávisté 
nakonec skutečně Menclíka neudělali. 
A nepochybně si to v příštích nejméně 
deseti letech nejednou vyčítali.

Z DIVIZE DO REPREZENTACE
Když roku 1947 Viktorka sestoupila 
potřetí a v následujícím soutěžním 

ročníku se jí nepodařilo vrátit se 
do ligy, konečně kývla na sparťan-
kou nabídku. Transfer se uskutečnil 
v červencovém termínu roku 1948. 
To znamenalo, že přestupní lístky 
musely na asociaci dorazit někdy 
mezi 1. a  6. červencem. V  neděli 
4. 7. hrálo národní mužstvu v Ru-
munsku a Menclík do druhého po-
ločasu za stavu 0:1 vystřídal v roli 
vedoucího útočné pětice trnav-
ského Antona Malatinského, který 
se proti tvrdým domácím zadákům 
neprosadil. Malý velký muž ze Žiž-
kova to dokázal. Prohráli jsme 1:2, 
ale on z našich patřil k nejlepším 
a byl i autorem gólu.
V  historických přehledech repre-
zentace je k tomu dni zaznamenán 
už jako sparťan. Formálně to tak 
mohlo být – ale k návratu do týmu, 

ve kterém debutoval už roku 1946 
ve vítězném utkání proti Švýcarům 
(3:2), byl zcela nesporně povolán za 
své výkony v dresu Viktorky. Divize 
tehdy byly druhým soutěžním stup-
něm a středočeská byla nesporně 
ze všech nejlepší, ale vybrat z  ní 
hráče pro národní mužstvo, to už 
něco znamenalo! O pár týdnů poz-
ději proti Bulharům znovu střídal 
uprostřed utkání centrforvarda – 
tentokrát dokonce Bicana!

KAPITÁN SE LVÍČKEM
Po propadu na světovém šampi-
onátu roku 1954 ve Švýcarsku, 
kterým náš fotbal zaplatil tvrdou 
daň za zběsilý seriál neuvážených 
reorganizací předchozích let, se 
národního mužstva u ja l  hra-
jící trenér Sparty Antonín Rýgr. 

Okamžitě povolal  řadu borců, 
kteří byli  v  předchozích letech 
neprávem opomí jeni .  Nemohl 
mezi nimi chybět ani jedenatři-
cetiletý Oldřich Menclík – tento-
krát v  roli pravého beka, kterou 
v rudém dresu hrál už několik let. 
A kdykoli v reprezentační sestavě 
chyběl jeho partner v obraně La-
dislav Novák, zastoupil ho v roli 
kapitána. Páska mu patřila i  na 
jaře 1955 v  brněnském utkání 
s  Rakouskem, které téměř kom-
pletní  spar ťanská sestava do-
vedla k výhře 3:2 jen pár měsíců 
poté,  co reprezentace v  j iném 
složení na MS stejnému soupeři 
podlehla 0:5… V tom roce sehrál 
všechna mezistátní utkání.  Na 
jeho konci se s dresem se lvíčkem  
rozloučil natrvalo.

DRobné klepy

Posty: univerzální zadák, střední útočník

Hráčská dráha: Nový Bydžov, 1941 Viktoria Žižkov, 1948 
Sparta, 1957 Bohemians, 1959 Slavoj Žižkov

Mezistátní utkání: 15 v letech 1946 až 1955, 1 gól

Mistrovské tituly: 1952, 1954

Bilance v lize: 1943 až 1947 Viktoria Žižkov, 1948 až 1956 
Sparta, 1958–59 Bohemians; zhruba 200 utkání, 7 gólů

Trenérská činnost: dorost Sparty

olDřich Menclík 
14. 6. 1923–14. 12. 2003

Univerzální hráč, jaké 
bychom spočítali na 
prstech jedné ruky.

Univerzální hráč, jaké 
bychom spočítali na 
prstech jedné ruky.

Nejspíš poslední Menclíkův snímek ve viktoriánském dresu na 
jaře 1948 ve Strašnicích: zleva stojí Valtr, Pravda, Holý, Tůma, 
Randák, Soukup, Menclík, Z. Procházka, Kračman a Frydrych.
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MláDež
hRát jseM chtěl už ve třech letech
hostivAřský obRánce jAn hýsek oDMítl 
nAbíDky klubu Z vyšší soutěže
TEXT: štěpán šiMůnek foTo: ARchiv jAnA hýskA

Začínal v bráně, neboť jeho vzorem byl Petr Čech. Časem však JAN 
HÝSEK rukavice odložil a přesunul se do obrany. A dobře udělal. 
Patnáctiletý bek podává za Hostivař spolehlivé výkony. A kdoví, třeba 
se milovník steaků a starověkého Říma jednoho dne potká v Realu 
Madrid se svým vzorem Marcelem.

 J Fotbalové začátky  – co ho při-
vedlo k fotbalu:
K fotbalu mě to táhlo vždycky. Po-
prvé jsem byl na tréninku už ve třech 
letech, ale to mě ještě nevzali, tak 
jsem to po čase zkusil znovu a vyšlo 
mi to. Zpočátku jsem obdivoval Petra 
Čecha a chtěl jsem být brankářem, 
což se mi splnilo. Ale nakonec jsem 
se přece jenom vrátil k „pobíhání“ na 
trávníku. A to mi vydrželo až doteď.

 J Důležité kroky v kariéře:
Měl jsem jednu příležitost odejít do 
jiného týmu a hrát vyšší soutěž, ale 
to jsem nakonec odmítl. Asi jsem 
se lekl. Já hraju fotbal, protože mě 
baví, a nechci být v nějakém stresu. 
Chci hrát každý zápas od začátku do 
konce.

 J Nejoblíbenější trenér:
Myslím, že asi ten můj. (směje se) Jinak 
na světové scéně asi José Mourinho.

 J Fotbalový vzor:
Mně osobně se moc líbí hra Marcela 
z Realu Madrid nebo Sergia Ramose, 
kteří jsou schopni z obrany pomoci 
v útoku a dávat krásné góly.

 J Oblíbený hráč v ČR:
Určitě Tomáš Rosický, je to prostě 
charakter a umí na hřišti vymyslet ne-
uvěřitelné věci. Pak jsem měl rád Pavla 
Nedvěda, který byl úžasný a hodně 
pomohl celému českému fotbalu.

 J Oblíbený světový hráč:
Marcela už jsem zmiňoval. Pak ještě 
Arjen Robben, jeho levačka je vážně 
neskutečná.

 J Oblíbený klub:
Líbí se mi hra Realu Madrid, je svižná 
a plná akce. Ale vyloženě oblíbence 
nemám, i  když nějaké týmy mám 
radši a  některé méně. Rád sleduju 
Ligu mistrů a jiné soutěže, vyhledá-
vám atraktivní fotbal. Vždycky mě 
potěší, když padají góly a hra je za-
jímavá, nahoru a dolů, než když můj 
oblíbený klub vyhraje 1:0 v nudném 
zápase, kde celou druhou půli jen 
brání.

 J Neoblíbený klub:
Nemám neoblíbený klub, důležitá je 
pěkná hra.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Hostivaře v sezoně:
No tak to jste mě tedy nachytal, to 
opravdu nevím. (směje se)

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Asi Didi. Hraju s ním dlouho a umíme 
si na hřišti vyhovět. Už víme, co je-
den od druhého čekat, a můžeme se 
na sebe spolehnout. Tedy alespoň já 
na něho. (směje se) Ale fotbal je o ko-
lektivu a ten máme v Hostíku dobrý.

 J Sportovní cíl:
Fotbal mě moc baví a určitě nehod-
lám skončit, hraju ho celým svým 

srdcem. Ale když vidím, jaký je na 
mladé hráče vyvíjen obrovský tlak, 
tak mě to trochu děsí.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – 
čím chce být:
Vůbec netuším, zatím jsem na gym-
plu a doufám, že na to přijdu. Ještě 
mám pár let čas.

 J Dělá i jiný sport než fotbal?
Dělal jsem hodně sportů, ale vždycky 
mě to nakonec přitáhlo k  fotbalu. 
Takže asi nemám na vybranou. 
(úsměv) Z ostatních sportů mě baví 
lyžování a snowboard.

 J Mimosportovní zájmy:
Rád mluvím anglicky a asi taková nej-
větší záliba je starověký Řím.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Rád čtu, sleduju seriály a užívám si 
kulinářských potěšení.

 J Oblíbené jídlo:
Steaky na všechny způsoby. A pak sa-
mozřejmě jídlo od babičky.

 J Oblíbená hudba (skupina, inter-
pret):
Vyrostl jsem na Kabátech, dneska po-
slouchám už jinou hudbu, třeba mám 
rád Eminema. Ale zároveň jsem ote-
vřený novým věcem.

 J Prospěch ve škole:
Zatím se statečně bráním, prospívám 
s vyznamenáním.

 J Počet přátel na Facebooku:
Není to malinko divná otázka?

 J Typ holky, který se mu líbí:
Když se mi holka líbí, tak to kvůli 
něčemu je, ale nějak mi nezáleží na 
barvě vlasů a podobných detailech. 
Ale na čem mi záleží, je pěkná figura 
a to všechno okolo.

Jan Hýsek je opravdovým klubistou.
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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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Nejen medaile, poháry a radost z úspěchů si z pátého ročníku Dětského 
fotbalového poháru odnesli malí fotbalisté a fotbalistky ze ZŠ Žerno-
secká a Jílovská, dvou nejlepších z celého turnaje. Pražský fotbalový 
svaz jim ve spolupráci s Bohemians Praha 1905 připravil nevšední 
zážitek v rámci utkání Synot ligy mezi „klokany“ a Duklou Praha.

Úspěšní fotbalisté a fotbalistky dopro-
vodili hráče obou týmů na hrací plo-
chu před zaplněné tribuny vršovického 
Ďolíčku, ve kterém se tísnilo na 4211 
diváků, a společně s nimi si vyslechli 
úvodní znělku Synot ligy.
O poločasové přestávce přišel jejich 
okamžik. Žáci obou škol si zahráli re-

prízu finálového souboje z Dětského 
poháru přímo na trávníku před „kot-
lem“ fanoušků Bohemians Praha 
1905. Ti je po utkání za skvělé výkony 
odměnili bouřlivým potleskem a tra-
dičním pokřikem „Hoši děkujem!“ 
Slušnou dávku emocí si můžete pro-
hlédnout na fotografiích…

MláDež

okusili ligovou AtMosFéRu!
DvA nejlepší týMy Dětského FotbAlového poháRu 
byly součástí DeRby MeZi boheMiAns A Duklou
TEXT: pFs foTo: lukáš bRychtA



chcete se 
ZviDitelnit?

InZERUJTE VE 
SPEcIÁLU!
·  možnoSt Jak na Sebe upozornit 

ve Fotbalovém proStřeDí 

·  DiStribuce mezi pražSké kluby 
a na DalŠí Důležité aDreSy

·  náklaD: 5500 kS

·  ii. A iii. obálkA: 12 000 kč [210 × 297 mm]

· iv. obálkA: 15 000 kč [210 × 297 mm]

· celostRAnA: 8 000 kč [210 × 297 mm]

· půlstRAnA: 4 000 kč [210 × 150 mm]

· poDvAl: 3 000 kč [210 × 70 mm]

ceník:

IN
ZE

R
CE

Úspěšní žáci z turnaje I. a II. tříd ZŠ si vyzkoušeli pravou 
ligovou atmosféru. Kolik z nich to dotáhne na nejvyšší 
úroveň, můžeme jen spekulovat. Každopádně všichni 
do jednoho si nástup i přestávkový miniduel užili…
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tRénink
MlADší přípRAvkA A koMunikAce
seRiál o přípRAvě MláDeže ve spolupRáci s FAčR
ILUSTRAční foTo: onDřej hAnuš

V předešlých dvou dílech se ANTONÍN PLACHÝ zabýval souvislostmi 
dětského fotbalu s vrcholovým fotbalem a z něj vycházejících trendů, 
zvláště z posledních let Ligy mistrů. Zmíněný byl také koncept hry 
v mladší přípravce a trochu více v kategorii u7. „Pojďme se tedy 
podívat dále a na více detailů a souvislostí,“ píše vedoucí trenérsko-
-metodického úseku FAČR.

Trenéři by neměli následující myš-
lenky brát tak, že toto děti musejí 
nutně umět, ale že tyto záležitosti 
je mají učit! Prioritou je stále útočná 
činnost a  na tu by měl být kladen 
největší důraz v tréninku i v utkání. 
To odkývá leckterý trenér, ale pak 
v  utkání vidíme, že nejvíc komen-
tuje chyby hráčů a řeší zejména bo-
jovnost. Že se hráčům povedly věci, 
které jsou krásné a riskantní a kvůli 
kterým fotbal vlastně hrají, pomíjí 
často jako samozřejmé s tím, že to 
přece trénujeme...
Útočná činnost s  míčem nemusí 
nutně vést nejbližším směrem 
k  brance soupeře, ale už častěji 
než v U7 do volných prostorů hři-
ště, např. hráč běží za míčem ke své 
brance a  má těsně za sebou proti-
hráče, nemusí se nutně otáčet zpět 
k brance soupeře, ale může vést míč 
nebo ho i přihrát do strany či dozadu. 
Trenér ukazuje obě možnosti, volba 
je na hráči! Z hlediska dlouhodobého 
učení dovedností je cenné, pokud se 
hráč otáčí s míčem sám. Pokud v ta-
kových situacích trenér často křičí 
„naraž si a odskoč,“ tak se děti snaží 
často plnit jeho přání a v těchto mo-
mentech jejich vlastní řešení mizí. 
Přitom tento rozhodovací mecha-

nismus a jeho perfektní fungování 
většinou vyčleňuje vynikající hráče 
z průměru.

Vezměme situaci, kdy se hráč blíží po 
křídle k soupeřově brance (viz ob-
rázek) a rozhoduje se, kdy vystře-
lit. Je blokován ze strany obráncem, 
takže rozhodnutí kdy vystřelit se 
mění s každým krokem hráče. Tady 
nápověda ani možná není a  hráč 
zkrátka musí najít vhodný okamžik 
ke střele, kdy se dostane o kousek 
před blokující nohy bránícího. V tom 
je výhodou, pokud útočník umí mě-
nit rychlost pohybu s míčem, protože 
kontinuální pohyb je pro bránícího 
jednodušší než pro toho, kdo vede 

míč. Je to situace, kterou lze pro 
tréninkové cvičení využít a z neza-
jímavého drilu se tak stane zábavné 
cvičení se změnou rychlosti a zakon-
čením. Změna rychlosti pohybu s mí-
čem je zde najednou v reálných her-
ních rozměrech.
Ve hře ale jsou i další spoluhráči a je 
tu i varianta přihrát, zejména když 
se hráč dostane ze střeleckého úhlu. 
A zpětná přihrávka je možným řeše-
ním. Znamená to aktivitu a chytrost 
v náběhu ostatních spoluhráčů, ale 
také třeba komunikaci.

KŘIČET, NEBO NEKŘIČET?
Nabízí se otázka, zda si má hráč 
o  přihrávku zakřičet, a  někteří ří-
kají že ne, že tím bude ovlivňováno 
rozhodnutí hráče s míčem. Že je to 
stejné, jako by křičel trenér z čáry.
Dá se s tím na první pohled souhlasit, 
ale spoluhráči ho budou ovlivňovat, 
i pokud jen budou nabíhat. Použijme 
tedy i další pohledy na tohle téma.
1.  Není to stejné, protože hráči 

jsou uvnitř herní situace, niko-
liv mimo ni. Už u dětí je tak vy-
tvářeno vnitřní vícesmyslové za-
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pojení do hry, které se po letech 
může stát automatismem, který 
hráči vnímají, ale neruší je, pro-
tože je normální.

2.  Pokud se hráči mají rozhodo-
vat sami, pak se samozřejmě učí 
i  odolávat vnějším vlivům. Ne-
mají reagovat na diváky, na roz-
hodčí, a nenechat se „zblbnout“ 
křičením spoluhráčů. Vzniká tak 
jakási psychická odolnost a samo-
zřejmě i výběrová reakce, které to 
zakřičení je akceptovatelné.

3.  Jestliže existuje více lidských 
smyslů k  orientaci v  prostoru, 
pak je pro hráče komplexní vní-
mání bohatší než jednopodně-
tové. Takto staré děti mají často 
pohled soustředěný k míči a peri-
ferní vnímání není ještě zdaleka 
tak rozvinuto. Pokud k tomu při-
bývá akustický signál, tak se 
nabízí další možnost využití 
lidského potenciálu daného ana-
tomicky. Když zacpete tenistům 
uši, podstatně se zhorší jejich re-
akce a rozhodování, protože jsme 
zkrátka ubrali jeden smysl a mo-
zek je nucen fungovat jinak a na-
hrazovat lidskou přirozenost.

4.  Evolučně je hlas nejen komuni-
kačním, ale i zastrašovacím pro-
středkem. Při nájezdech válečníků 
v závěrečné fázi útoku dodával od-
vahu útočníkům a naháněl strach 
obráncům. Co s tím nyní? No, hra 
je stále pudová záležitost a v kri-
zových rozhodovacích situacích 
podléhají hráči emočnímu tlaku. 

Když nedávno hrála U19 Plzně 
proti dorostencům Manchesteru 
City v  Youth Champions Lea-
gue, tak se do obrany Plzně valily 
útoky, kde současně nabíhalo ně-
kolik hráčů Manchesteru a všichni 
si křičeli o míč. Co to dělalo s hráči 
Plzně? I podle jejich vyjádření jim 
to nejen nepomáhalo zachytávat 
útočníky, ale spíš tento křik ze 
všech stran vháněl  nervozitu do 
hlav bránících.

5.  Většina hráčů při hře příliš neko-
munikuje a v situacích, kdy je to 
třeba, je příliš zmatečných nebo 
nevýhodných momentů. Často ře-
šíme zmařené situace jen proto, 
že si hráči nedokázali „zakřičet“. 
Pokud je neučíme komunikovat 
a spolupracovat v dětském věku, 
je čím dále těžší je to naučit jako 
starší. Kdo fotbal hraje, ví, jak je 
výhodné, když spoluhráči vzá-
jemně mluví, a to nejen z hlediska 
herní situace, ale i obecně pro vy-
tváření vnitřní struktury fungo-
vání týmu ve hře. Představme si 
to třeba jako energetickou síť, 
která hráče propojuje, ačkoliv ji 
nevidíme.

6.  Všichni reprezentační trenéři 
Česka shodně hovoří o  nedo-
statečné komunikaci mezi hráči 
v utkání a minimu hráčů, kteří to 
splňují.

DůRAZ NA uČENÍ
Dost už argumentů na podporu 
učení komunikace mezi hráči ve hře 

a koukněme se dále. Při střelbě ve-
deme hráče ke snaze míč umístit ve-
dle brankáře, nikoliv jen aby dal co 
největší ránu.
K tomu volíme i různé hry a cvičení 
na střelbu a přihrávky na přesnost. 
Raději oželíme výsledek v utkání, 
kde se hráči snaží mířit, ale trefují 
těsně vedle branky, než bychom 
chválili za to, že pálí bez míření ně-
kam směrem na branku, a jásali by-
chom nad vítězstvím, které vzniklo 
mnoha upachtěnými góly z chuch-
valce před brankou a hrou na ná-
hodu. V této souvislosti se můžeme 
bavit i o tom, že v brance se mohou 
a  mají objevit různí hráči, byť za 
cenu toho, že jim chytání zatím ni-
jak zvlášť nejde, a naopak, jestli již 
v těchto kategoriích natrvalo „za-
ndáme“ brankáře do branky. Velmi 
ho ochuzujeme o  získání herních 
zkušeností a dovedností, které se 
zhodnotí mnohem později. Je to 
tedy krátkozrakost, daná především 
touhou trenéra vyhrát dané utkání. 
Někteří trenéři jsou dokonce tak 
nervózní z toho, zda jejich tým vy-
hraje či ne, že jsou ochotni na děti 
řvát a v podstatě je psychicky šika-
novat a srážet ve hře, která by měla 
být oázou jejich dětství, hravosti 
a růstu sebevědomí.
Nedávno se ke mně dostalo hodno-
cení, že jeden tým hrál fotbal, ale 
druhý bojoval, dával góly a slavil ví-
tězství. Ne že by v takovém utkání 
nebylo možné oslavovat vítězství, je 
ale třeba se zamyslet nad tím, jestli 

v něm dělaly děti to, co chceme, aby 
se naučily. Pak je tu ještě ta bojov-
nost, která dost souvisí zejména 
s obrannou fází. Jestliže si odsou-
hlasíme koncept, že v přípravce se 
budeme převážně zabývat útočnou 
fází, pak se musíme smířit s  tím, 
že děti častěji nedotáhnou některé 
obranné situace. Ne že bychom 
z  toho měli být nadšení, každý si 
přece přeje vyvážený výkon od všech 
hráčů, ale děti nejsou v  naprosté 
většině schopny podávat ve hře vy-
vážený výkon. Klademe-li tedy důraz 
hlavně na naučení se útočným do-
vednostem, pak musí mít obranná 
fáze trochu shovívavosti.
Vraťme se ještě k té střele, a to v sou-
vislosti s lateralitou. Pokud si při hře 
zasekávají a střílí stále jen svou lepší 
nohou, ukazujeme výhodu zakončení 
nohou, na kterou míč přišel. Sta-
víme tak i cvičení, například tak, že 
máme postaveny dva typy slalomů, 
kdy jeden je vyveden na střelu pra-
vou nohou a druhý na střelu levou 
nohou. Je jasné, že někomu to pů-
jde lépe, někomu hůře, ale všichni se 
v tom mohou zdokonalit a přestat se 
střelbě slabší nohou vyhýbat za ka-
ždou cenu. Navíc má tento model 
častějšího zatěžování „slabší“ nohy 
další výhodu, a tou je kompenzace 
jednostranného zatěžování, které se 
odráží v jiném vývinu svalu na pravé 
a  levé polovině těla a projevuje se 
i v problémech s páteří. Je to tedy 
nejen otázka dovednosti, ale i zdra-
votní prevence.
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S odstupem devíti desetiletí a velmi povrchním pohledem by se 
premiéra ligy v předjaří roku 1925 mohla jevit jako významný předěl 
v české fotbalové historii – obratník, od kterého teprve lze hovořit 
o řádné mistrovské soutěži. Ale bylo to opravdu tak? O premiérovém 
ročníku to rozhodně tvrdit nelze…

Dnem D se měla stát neděle 1. března. 
To by ovšem hned první kolo nesmělo 
přinést pouze tři z patera plánova-
ných zápasů. Na Korábě Libeň pod-
lehla Slavii 3:9. Na Letné v těsném 
sousedství toho dne osiřelého slávi-
stického stadionu porazil DFC Prag, 
klub pražských Němců, Meteor VIII 
3:1. A na tehdejším hřišti Čafky proti 
hlavní bráně Olšanských hřbitovů se 
domácí s  karlínskou Čechií rozešli 
smírně 0:0. Sparta si to měla rozdat 
s Vršovicemi a Viktoria Žižkov s Nu-
selským SK.
Měli, ale nerozdali. Rudí dali před-
nost přátelskému duelu s  maďar-
ským Szombathelyi AK a Viktorka 
jim místo ligového klání obstarala 
předzápas, ve kterém se střetla se 
svým žižkovským rivalem Unionem. 
Je nabíledni, že start ligy se dostal 
do stínu atraktivního dvojzápasu na 
Spartě. Hostitelé tvrdili, že k dohodě 
se zahraničním soupeřem došlo ještě 

před vylosováním ligy. Věrohodný 
doklad však nepředložili. A Viktorka 
jednoduše vsadila na to, že domlu-
vený šestinový podíl na vstupném 
z  letenského dvojzápasu jí vynese 
víc než běžné ligové utkání.
Ve druhém kole mělo dojít k derby 
„S“. Byl z toho jen nový odklad, pro-
tože Sparta i  Viktorka dostaly po-
kutu, urazily se a ligu ještě několik 
týdnů bojkotovaly.

SCÉNÁŘ PSANÝ ŠÍLENCEM
Abychom nezůstali jen u penalizo-
vaných klubů – i všude kolem krko-
lomností valem přibývalo a rozum 
nad nimi zůstával stát. Tak třeba 
slávisté si v předvečer svého libeň-
ského ligového křtu zahráli s jiným 
maďarským týmem ze Szegedu. Vý-
sledek 5:0 svědčí o tom, že se na ne-
dělní ligu nikterak nešetřili. A zřejmě 
se jim takové rozehrávání před mis-
trovskými mači zalíbilo; den před li-

govou výhrou 4:2 nad DFC porazili 
bělehradský tým Jugoslavija 7:2.
Ostatně i  jejich němečtí sousedé 
a pro tu neděli soupeři si v sobotu 
přátelsky zakopali s  Vršovicemi 
(5:2). A tým z Ďolíčku (tehdy ještě 
toho původního, na úpatí Kodaňské 
ulice) tomu třeštění nasadil korunu: 
v sobotu už zmíněný zápas, na „Defi-
citu“, v neděli dopoledne liga s Nusel-
ským (3:2) se čtyřmi náhradníky v se-
stavě. To proto, že po obědě mužstvo 
čekal moučníček v podobě střetnutí 
s Jihoslovany (7:4)! Dnes už se tomu 
ani věřit nechce, ale tak to bylo…
Ještě ke všemu se v neděli hrálo na 
hrozných terénech. Po ránu začalo 
sněžit a utahaní plejeři se potýkali 
nejen se soupeři, ale i s bílým nadě-
lením. Soudní pozorovatelé si kladli 
otázku, zda liga v takové podobě má 
vůbec nějaký smysl. Ale brnkání na 
nervy fanoušků zdaleka ještě ne-
bralo konec.
Podle původních propozic se měla 
soutěž hrát po celý rok dvoukolově. 
Už v jejím průběhu však došlo k roz-
hodnutí ukončit ji po jarních zápa-
sech a  od podzimu rozehrát nový 
ročník v obráceném gardu. Nemálo 

k němu přispěly i rozpaky nad zpac-
kaným jarem.

POPRVÉ 7:1, PODRuHÉ JEN 3:2
Sparta vykročila do ligových bojů 
s  bezmála dvouměsíčním zpoždě-
ním a měla co dohánět. Až v neděli 
26. dubna konečně nastoupila proti 
Vršovickým. Lilo jak z konve a roz-
hodčí Štěpanovský už se klonil k roz-
hodnutí o novém odkladu. Nakonec 
ale podlehl nátlaku přítomných členů 
ligové komise, kteří už chtěli mít 
i rudé ve hře, a zavelel k nástupu do 
močálu. Sparťané byli v té slotě jako 
doma a zvítězili 7:1.
Derby „S“ pak vyhráli 2:0. V závě-
rečné smršti svých dohrávek bo-
dově dostihli Slavii a lepším skóre 

histoRie

kAžDý ZAčátek je těžký
kApitoly Z Dějin pRAžského FotbAlového svAZu: 
přeD DevADesáti lety pADAly pRvní ligové góly
TEXT: MiloslAv jenšík foTo: ARchiv AutoRA

SK Slavia
AC Sparta

Až do požáru na jaře 1934 se liga na Spartě 
hrávala před dřevěnou hlavní tribunou, která 

byla svému poslání zasvěcena roku 1923.
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ji odstavili do druhé pozice. V ko-
nečné tabulce se za oběma „S“, která 
svorně získala po 15 bodech, seřa-
dily další týmy: Viktorka (11), DFC 
(10), ČAFC (9), Čechie Karlín (8), 
Libeň (7), Vršovice (6) Nuselský (5) 
a Meteor VIII (2 body). 
Sportovní tisk ověnčil Spartu mis-
trovskými vavříny. Předčasně, jak 
brzy vyšlo najevo. S odstupem řady 
týdnů se zčistajasna rozhořela ku-
loárová bitva o regulérnost bahen-
ního klání mezi Spartou a  Vršovi-
cemi a tím pádem také o dosažený 
výsledek. Poražení by nepochybně 
brali přijatelnější skóre. Ale ve hře 
byl i jiný zájem…
Celé měsíce se válčilo u  jednacího 
stolu, až nakonec „protestanti“ prosa-

dili svou. Zápas byl anulován a 8. lis-
topadu, už hluboko v  rozehraném 
novém ročníku, musel být opako-
ván. Spartě k udržení prvenství sta-
čilo vyhrát nejtěsnějším rozdílem, ale 
nesměla přitom dostat dva nebo více 
gólů. Výsledek 3:2 definitivně stano-
vil její souhrnné skóre na 38:10, za-
tímco věčný rival měl na svém účtu 
28:8. Brankový rozdíl by hovořil ve 
prospěch rudých, ale tehdy a  ještě 
dlouho potom rozhodoval poměr 
vstřelených a utrpěných gólů a  ten 
měli lepší červenobílí. Mistrem byla 
dodatečně prohlášena Slavia.
Suma sumárum byl ten premiérový 
ročník ligy pořádně zpackaný. Ale přes 
všechny zmatky a svízele znamenal 
vykročení správným směrem.

TuCET GÓLů NA KORÁBĚ
To byl zápas! Po deseti minutách hry 
spustil jeho brankostroj slávistický 
tank Rudolf Sloup-Štapl. Potom seší-
vaným po sobotním duelu se Szege-
dem ztěžkly nohy a Libeňští otočili 
skóre na 3:1 ve svůj prospěch. Štapl 
to tak nenechal, ještě do přestávky 
vyrovnal a završil tak první hattrick 
v historii naší ligy. Bodem zlomu byla 
penalta v 56. minutě, kterou Jan Va-
ník poslal Slavii znovu do vedení. Dál 
už to sešívaným šlo jako po másle. Do-
mácím docházel dech, nestíhali a na-
konec prohráli 3:9.

HLAVNĚ ŽE SE DOMLuVÍME!
Fanoušci neměli být opravdu ničeho 
ušetřeni. Došlo to tak daleko, že li-
gové utkání Čechie s Vršovicemi bylo 
dohodnuto jako předehra přátelského 
potýkání Slavie s německým klubem 
z Teplic! Až na poslední chvíli se Kar-
línští s  Vršovickými dohodli, že to 
bude raději jen o hubičky. Zelenobílí 
vyhráli 2:0. Že původně byla plakáto-
vána liga? Kdo by se trápil takovou pr-
kotinou! Ligoví komisaři, kteří nevě-
děli, kde jim hlava stojí, kapitulovali. 
Oba týmy si spolu za tři dny zakopaly 
znovu, už o body – a bylo po problému. 

Jen v Ďolíčku z toho byli smutní, ne-
boť tentokrát vyhrála Čechie 3:2.

VÍTE, ŽE uŽ SI NEVZPOMENu?
Problém nevydařené soutěže prame-
nil už z jejího zmateného řízení. Místo 
Středočeské župy, která v předchozích 
letech dohlížela na boje o body, se prv-
ního ročníku ligy ujala asociace. Pocho-
pitelně si hned ustavila vlastní herní 
komisi. Rychle však vyšlo najevo, jak 
jsou její nezkušení členové krátcí na 
ostřílené klubové šíbry. Oné kritické 
neděle, kdy Sparta nastřílela Vršovic-
kým sedm gólů, se nechtělo na hřiště 

spíše rudým. Byli jasnými favority, ale 
co je jasné v takovém moři bláta? Padl 
i návrh, aby se hrálo pouze přátelsky. 
Smetla ho logická námitka, že mara-
stu tím neubude; buď se bude hrát 
liga, nebo nic! Když pak byl se znač-
ným časovým odstupem podán protest 
a vleklé jednání se postupně přeneslo 
spíše na pole osobních sporů, úhelné 
kameny původně jednoznačných po-
stojů se začaly viklat. Najednou si ni-
kdo na nic už přesně nevzpomínal. 
I zkušený rozhodčí nakonec připustil, 
že už se nepamatuje, zda opravdu ne-
kývl jen na přáteláček…

Dobové střípky

Viktoria Žižkov DFC ČAFC Vinohrady Čechie Karlín SK Libeň AFK Vršovice Nuselský SK
Meteor VIII

Zákrok viktoriánského brankáře Bendy v utkání s Vršovicemi na 
Ohradě (2:1), které už patřilo do následujícího ročníku, ale proběhlo 

ještě před opakovaným mačem, který určil prvního mistra ligy…

Takhle viděla dobová pohlednice 
souboj letenských „S“.

Mistři od jednacího stolu: zleva stojí Seifert, 
Kratochvíl, Puč, Čapek, Šoltys, Štapl, Kummermann 

a Štaplík, klečí Kuchař, Pleticha a Hliňák.

Tři pilíře defenzivy žižkovské Viktorky: 
zleva Ladislav Matuš, Václav Benda 

a František „Bandur“ Stehlík.
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TJ SOKOL LIPENCE je aktuálně ve velmi příjemném období. Klub 
z útulné obce na jihozápadním okraji Prahy si druhým rokem užívá 
(poměrně úspěšnou) účast v I. A třídě, rozrůstá se mu členská základna 
a skvěle pracuje s mládeží. Vzhledem k tomu, že fotbal tu v podstatě 
nemá konkurenci, se z klubu pomalu stává pomyslné srdce Lipenců.

V Lipencích se fotbal začal hrát v roce 
1919, tehdy se ještě klub jmenoval 
Lipanský SK. Současný název vznikl 
v roce 1953 poté, co se sloučily obce 
Lipany a Lipence. Lidé si navíc Li-
pany pletli se známější stejnojmen-
nou vískou u Českého Brodu, u které 
se v roce 1434 odehrála jedna z nej-
slavnějších bitev na českém území.
Největší úspěchy zaznamenal klub 
v 60. letech 20. století, kdy postou-
pil do I. A třídy. Tehdy čtvrtou nej-
vyšší soutěž v Československu hrály 
Lipence v letech 1964 až 1969. Poté 
však nastalo dlouhé hluché období, 
na další postup do I. A třídy si Sokol 
musel počkat bezmála půlstoletí až 
do roku 2013 (a drží se v ní dodnes).

HAŠEK A FOTBALOVÉ 
NAROZENINY
Fotbalové hřiště v Lipencích má do-
slova pod okny někdejší reprezen-
tační kapitán a úspěšný trenér Ivan 
Hašek. Do Lipenců se přestěhoval 
na přelomu tisíciletí, za zdejší klub 
hraje i jeho syn Ivan ml., který se po 
vážném onemocnění musel rozloučit 
s profesionální kariérou. Za Lipence 
však válí, v probíhající sezoně je nej-

lepším střelcem mužstva, v němž se 
po zranění nedávno rozehrával i jeho 
bratr Pavel.
Ivan st. však lipenecký červeno-bílý 
dres navlékl jen jednou. „Byl to přáte-
lák za starou gardu, bohužel se nám ho 
ale nepodařilo zlanařit, aby tady ukot-
vil natrvalo. Navíc ani nemůže, trénuje 
ve Spojených arabských emirátech,“ při-
pomíná místopředseda Jaroslav Ká-

bele (na starosti má i koordinaci mlá-
deže, webové stránky a komunikaci 
s médii) fakt, že Hašek od prosince 
2014 koučuje klub Al-Fujairah. „Ji-
nak nám ale Ivan pomáhá, občas nám 

dává nějakou tu korunu, hrává tady 
sranda mače na zimních turnajích,“ do-
dává předseda Lipenců Jiří Pavlíček.
Hašek byl též ústřední postavou vel-
kolepé události s názvem Fotbalové 
narozeniny, které v Lipencích (sho-
dou okolností v  postupovém roce 
2013) připravil zkušený organizátor 
Jiří Vopršal. Ten je například pravi-
delným spolurežisérem akce Fotba-
lista roku. Jejími hlavními hvězdami 
byli kromě Haška i Jan Koller, Vla-
dimír Šmicer a herec Jakub Kohák. 
Všem oslavencům (Haškovi bylo 50, 
„Dinovi“, „Šmícovi“ a  „Kohiñhovi“ 
40), kteří si v  rámci akce sestavili 

vlastní týmy, tu gratulovaly nejen 
fotbalové, ale i hokejové a kulturní 
osobnosti – mj. Marek Jankulovski, 
Patrik Berger, Jakub Prachař nebo 
třeba Ivan Trojan.

NEJVÍC TÝMů V HISTORII
I. A třída, kterou Lipence hrají, je pro 
klub momentálně vrcholem. „Postu-
pem do přeboru se vůbec nezabýváme. 
Bylo by potřeba sehnat peníze, spon-
zora, koupit dva tři hráče… Z ekono-
mického hlediska to nemá moc smysl,“ 
tvrdí Jaroslav Kábele. „Navíc posilu-
jeme výhradně z vlastních zdrojů, což je 
komplikované s ohledem na to, že máme 
generační problém. Vznikla nám díra, 
chybí starší a mladší dorost,“ vysvět-
luje předseda Pavlíček.
„Ale děti dorostou. Příští sezonu už 
chceme udělat mladší dorost. A z dlou-
hodobého hlediska by nás za pár let 
mohli táhnout současní mladší žáci, je 
to silný ročník,“ doplňuje Jiří Pospíšil, 
jeden z trenérů „A“ týmu (tím dru-
hým je Václav Tichý) a zároveň kouč 
mladších žáků.
Pakliže mladí kluci neutečou od fot-
balu, nebudou mít v  Lipencích se 
zacelováním generačních děr pro-
blémy. Vždyť klub má dnes přes dvě 
stě členů, z nichž valná většina jsou 
klučinové z  mládežnických týmů. 
„Máme sedm mančaftů v  soutěžích, 
k tomu předpřípravku a starou gardu. 
Tolik týmů tu nikdy v historii nebylo,“ 
upozorňuje sportovní ředitel a mana-
žer „A“ mužstva Jan Kerbach.
Právě na práci s mládeží (mimocho-
dem – za přípravku hraje i syn Pavla 
Horvátha Patrik) kladou v  Lipen-
cích velký důraz. A přináší to ovoce. 

klub
FotbAl je sRDceM obce
sokol lipence si DRuhýM RokeM užívá i. A tříDu A soustřeDí se nA MláDež
TEXT: štěpán šiMůnek foTo: onDřej hAnuš

Rok založení: 1919
Vývoj názvu klubu: SK Lipany, Lipanský SK, Sokol Lipany, Sokol Li-
pence, TJ Sokol Lipence
Úspěchy: účast v I. A třídě
Současnost: I. A třída, skupina B
Počet týmů: tři mužské („A“ – I. A třída – skupina B, „B“ – II. třída – sku-
pina A, „C“ – III. třída – skupina C), starší žáci, mladší žáci, starší pří-
pravka, mladší přípravka, předpřípravka

tj sokol lipence
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Lipenecký areál odráží atmosféru celé obce. Je přívětivý, „tak akorát“ 
velký a postupně se zvelebuje. Zatím posledními novinkami, které sem 
přibyly, jsou systém zavlažování, digitální tabule a buňky plnící funkci 
šaten. Jedinou kaňku tak může představovat budova zázemí, která 
vyrostla svépomocí v roce 1962 a v dnešní době už je nedostačující.

V areálu, který patří obci a klub ho 
má za symbolický poplatek v dlouho-
dobém pronájmu, najdete dvě hřiště: 
jedno hlavní, druhé pro minifotbal. 
Obě jsou travnatá a  ve vynikajícím 
stavu, to velké je však dost specifické. 
Podobně jako například v Cholupicích 
vede do kopce. „Od jednoho rohu ke dru-
hému je rozdíl skoro dva metry. Ale na 
to už jsme zvyklí nejen my, ale i soupeři,“ 
říká místopředseda Jaroslav Kábele.
Víc než hřiště tak šéfy Sokola trápí 
zázemí. Budova, v níž se nachází byt 
správce Pavla Hájka, klubovna a dvě 

šatny, totiž už stojí více než padesát 
let. „Proto jsme si pořídili dvě buňky, 
ve kterých se budou převlékat děti, 
a další buňky určené pro rozhodčí. Do 
budoucna bychom chtěli postavit no-
vou budovu, která je sice zatím v nedo-
hlednu, ale aspoň je pro co žít,“ usmívá 
se předseda Jiří Pavlíček.
Jinak však převažují pozitiva. „Loni 
se povedlo dokončit systém zavlažo-
vání na hlavním hřišti, k čemuž nám 
pomohla dotace. A na tom malém hřišti 
pro přípravku funguje zavlažování už 
asi pět let,“ popisuje místopředseda 

Jaroslav Kábele. „A za zmínku stojí 
i  digitální tabule, kterou sehnal sta-
rosta. Měla premiéru v březnu při zá-
pase s Modřany. A svítilo na ní vítězné 
skóre,“ pochvaluje si.
V  klubu plánují i  výstavbu hřiště 
s umělou trávou. Přes zimu je totiž 
hlavní plocha zavřená a trénovat se tak 
musí v nedaleké tělocvičně. „Je to náš 
sen. Jsme domluveni s obcí, která se ho 
tu snaží vybudovat i s ohledem na ostatní 
sporty, nejen na fotbal,“ líčí předseda. 
„Náš cíl je vytvořit tu jakési přirozené 
sportovní centrum. Koneckonců areál leží 

v oblasti, která až se dokončí zástavba, 
bude v samém středu obce.“
Lidé si sem cestu nacházejí už teď, 
na zápasové návštěvy si v klubu ne-
mohou stěžovat. „Pochopitelně záleží 
na počasí, ale tak přes sto diváků na 
mistráky chodí. Lidé jsou vděční a na 
velké akce typu Haškových narozenin 
jezdí i  z  okolí, třeba z  Černošic nebo 
z  Dobřichovic,“ prozrazuje Jaroslav 
Kábele. „Snažíme se tomu jít naproti, 
děláme třeba pravidelně v poločasech 
zápasů tomboly,“ doplňuje předseda 
Jiří Pavlíček.

„V tomto ohledu hraje velkou roli trenér 
Daniel Karas, který se denně věnuje těm 
nejmenším dětem. A ty za ním jdou, ne-
uvěřitelně to s nimi umí,“ líčí předseda. 
„Když člověk vidí, jak ti kluci běhají za 
balonem jako koťata za klubíčkem a jak 
je to strašně baví, tak je až dojatý. Ale 
podobně jako Dan tu odvádějí spoustu 
práce s mládeží třeba otec Tomáše Řepky 
Petr Vokáč nebo Allan Kheil.“

SPOLuPRÁCE S HASIČI
Nezanedbatelnou roli v  rozvoji fot-
balu v Lipencích hraje i fakt, že Sokol 
tu v podstatě nemá konkurenci. A obec 
se navíc neustále rozrůstá. „Před pat-
nácti lety měla nějakých šestnáct set oby-
vatel, dnes je to s novou zástavbou asi dva 
a půl tisíce. A zatímco dřív tu existovaly 
různé organizace jako třeba zahrádkáři 
nebo chovatelé, dnes zůstal jen fotbal 
a hasiči,“ popisuje Kábele. „Snažíme se 
s nimi spolupracovat, vzájemně si nahrá-
vat. Děláme dětské dny, masopusty a tur-
naje, děláme akce jak u nich, tak u nás,“ 
dodává Jiří Pavlíček.

Skutečnost, že Sokol (společně s ha-
siči) plní jakousi funkci kulturního 
a společenského centra a tím i po-
myslného srdce Lipenců, si pochva-
lují i místní obyvatelé. „Lidé nás za 
podobné akce chválí a  říkají, že něco 
takového tu nikdy nebylo. Myslím, že 
přestože jsme v Praze, panuje tu takový 
ten zdravý vesnický duch. A nejen vně 
klubu, ale i  uvnitř. Ve vedení máme 
Jardu Kábeleho, Honzu Kerbacha a se-
kretáře Tondu Kříže, tedy chlapy, kteří 
v Lipencích kopou od dětství a celý ži-
vot žijí fotbalem a Sokolem,“ přibližuje 
předseda Jiří Pavlíček.
I díky zmíněným srdcařům funguje 
v Lipencích skvělá parta. „Když si 
například Dan Karas vybíral mezi 
námi, Chuchlí a  Zbraslaví, tak si 
zvolil nás, protože se mu právě ta 
parta strašně líbila. Dnes, protože je 
to opravdu skvělý trenér, o něj stojí 
mnohem známější kluby než my, na-
příklad Bohemians. Ale on chce být 
tady s námi. To asi o něčem svědčí,“ 
usmívá se předseda.

liDé jeZDí i Z okolí
Název: TJ Sokol Lipence
Adresa: K průhonu 379, Praha 5 – Lipence, 155 31
Dopravní spojení: tři minuty pěšky od autobusové zastávky Škola Lipence 
(linka 241)
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedno travnaté na minifotbal

stADion tj sokol lipence

Od jednoho rohu ke druhému je rozdíl 
dva metry! Z fotky to ale (asi) nepoznáte.

Lipenečtí byli na našeho 
redaktora připraveni!
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už jen při pohledu na výčet jeho zranění je jasné, že koníček, resp. 
koníčky JIŘÍHO HELLA nejsou zrovna dvakrát bezpečné. S tím ale 
brankář Pragy musí počítat, vždyť je milovníkem adrenalinových 
sportů. Extrémnímu lyžování, skákání nebo třeba potápění se sice 
v poslední době po narození dcery Emy už tolik nevěnuje, ale jeden 
velký akční sen by si ještě chtěl splnit – freeride na Aljašce!

Pojem adrenalinové sporty je velmi ši-
roký, v případě Jirky Hella jde hlavně 
o lyžování. Rozhodně ho ale neuvidíte 
„plužit“ modrou sjezdovku někde v Kr-
konoších. Sympaťák z Libně preferuje 
freeride (jízdu ve volném terénu mimo 
sjezdovky) a freestyle (jízdu přes pře-
kážky a skoky ve snowparku). „K fre-
estylu mě to táhlo od nějakých patnácti 
let. Na zimních soustředěních jezdili kluci 
na snowboardu, ale to mě nikdy nelákalo. 
Bavily mě lyže a překážky,“ vzpomíná.
S postupem let se na první místo do-
stal freeride. „Protože ve snowparku si 
pořád něco děláme,“ usmívá se v na-
rážce na četná zranění, která mu jeho 
koníček přivodil. To nejčerstvější si 
přivezl v březnu ze Švýcarska. „Zlo-
mil jsem si klíční kost. Při skoku se mi 
zachytily patky a přepadl jsem na levou 
ruku,“ popisuje. „Stalo se mi to hned 
druhý den, takže spíš než hory jsem po-
znal tamní nemocnici, kde mě operovali 
a šroubovali,“ ukazuje na obří jizvu. 
„Je tam, tuším, jedenáct stehů.“

JE ZODPOVĚDNĚJŠÍ… 
NEBO NE?
Se svým koníčkem už Jirka proces-
toval kus Evropy. „Lyžovat jezdíme 
pravidelně, jednou dvakrát do roka. 
Vždycky začátkem ledna a  března. 
Švýcarsko, Francie, Rakousko,“ vypočí-
tává. „Na sjezdovky se taky dostaneme, 
ale spíš jezdíme mimo ně v hlubokém 
sněhu nebo v lese,“ líčí s tím, že po-
slední dobou už „nedivočí“ tak jako 
dřív. „Předtím jsem se nebál ničeho, teď 
už trochu jo. Přece jen mám rodinu, tak 
jsem asi trochu zodpovědnější. I když 
v tom by se mnou přítelkyně Zuzana asi 
nesouhlasila,“ chechtá se.
Dalším koníčkem gólmana Pragy je 
cliff diving, tedy extrémnější verze 
skákání do vody. Jak se k němu do-
stal? „Kamarád nás kdysi dotáhl do 
Hříměždic, kde se dnes pořádají každo-
roční závody High Jump. Byla tam po-
stavená šestnáctimetrová platforma, 
tak jsem si zkusil skočit a chytlo mě 
to. Teď už se tomu tolik nevěnuju, ale 

dřív jsme jezdili pravidelně v létě třeba 
na víkend.“
Při cliff divingu si Jirka dovolí vy-
střihnout i salto. „Ale třeba šipku ne, 
skákat z takové výšky po hlavě opravdu 
není dobrý nápad. Z těch nižších, třeba 
desetimetrových platforem, to ale jde.“ 
Mimochodem - i při tomto koníčku 
se zranil. „V Chorvatsku jsem si při 
skoku ze skály zlomil obě ruce. Při 
rozběhu jsem zakopl a spadl jsem na 
skálu,“ popisuje.
Na první pohled trochu mírnějším 
adrenalinovým sportem, jemuž se 
Jirka rovněž věnuje, je freediving, 
tedy potápění bez dýchacího pří-
stroje. „Baví mě to, zkouším to, ale vy-
sloveně amatérsky, nemám žádného in-
struktora,“ upozorňuje. „Už jako malý 
jsem se potápěl se strejdou, tehdy jsme 
měli bomby. Ale ty jsou finančně dost 
náročné. Oproti tomu při volném potá-
pění si stačí vzít neopren a jít do vody,“ 
vysvětluje.
V rámci freedivingu se Jirka dokázal 
potopit až do hloubky dvaceti me-
trů. „Pro profesionály to zas tolik není,“ 
mávne rukou. A jaká jsou specifika 
tohoto hobby? „Když jde člověk dolů, 
tak cítí, jak se mu tím tlakem stahují 
plíce. A je tam velká zima,“ směje se 
muž, který pochopitelně musí tréno-

vat i kapacitu plic. „Na jeden nádech 
vydržím asi tři minuty dvacet. Ale my-
slím, že tak dlouho vydrží každý. Stačí 
se pořádně rozdýchat.“
Adrenalinových sportů vyzkoušel až 
až, přesto má v tomto „oboru“ ještě 
jedno velké přání. „Chtěl bych vycesto-
vat na Aljašku, nechat se někam vytáh-

hobby

koníček, při kteRéM pRAskAjí kosti
bRAnkář pRAgy jiří hell je MilovníkeM ADRenAlinových spoRtů
TEXT: štěpán šiMůnek foTo: onDřej hAnuš, ARchiv jiřího hellA

Věk: 28
Klub: TJ Praga
Post: brankář

JIŘí HELL
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nout vrtulníkem a sjet nějakou horu,“ 
zasní se.

Z HLOuBĚTÍNA ZMIZEL 
FOTBAL
Jiří Hell je odchovancem Slavoje 
Hloubětín (zkoušel to i v Xaverově 
a v Loko Vltavínu) a hrál by za něj 
dodnes. Klub z Prahy 9 však nedávno 
zanikl a pod svá křídla ho vzala TJ 
Praga. „Pozemky, na kterých jsme 
v Hloubětíně hráli, patřily Sokolu. Ten 
nám před lety ukončil nájem a my si tak 
museli hledat nové hřiště. Pragovka vždy 
byla naším spřáteleným klubem, takže se 
o nás postarala,“ vzpomíná na období, 
kdy z Hloubětína zmizel fotbal.
Slavoj hrál pod svým tradičním ná-
zvem ještě několik dalších sezon, 
loni se však oficiálně stal součástí 
Pragy. „Už nebyly finance, táhli jsme 
to v podstatě z vlastních zdrojů. Do-
hodli jsme se, že uděláme Pragu C, za 
kterou bude hrát ta naše hloubětín-
ská parta,“ objasňuje hráč, který se 
podobně jako jeho spoluhráči ještě 
nevzdal myšlenky na „resuscitaci“ 
mateřského klubu.
Ta však bude obtížná. Na prosto-
rech původního hřiště, které mimo-
chodem už několik let hnije a nikdo 
se o něj nestará, má vyrůst basket-

balová hala. „Jestli se to stane, tak 
už zkrátka nebude kde hrát. Ale pořád 
doufáme, že fotbal se do Hloubětína 
vrátí. Už jen kvůli tradici, přece jen je 
to jeden z nejstarších klubů v Praze, 
možná i  v  České republice,“ připo-
míná Jirka fakt, že Slavoj vznikl 
už v roce 1897.
Teď tedy chytá za „céčko“ Pragy, 
se kterým hraje nejnižší, tedy 
III.  třídu. „Začali jsme úplně od-

zdola, protože jsme se přihlásili jako 
nově vzniklý tým. Ale samozřejmě se 
chceme dostat alespoň o  jednu třídu 
výš,“ shrnuje cíl, který by se mohl 
povést už letos. Praga „C“ totiž drží 
postupovou příčku.
Jirka však týmu vzhledem ke zlo-
mené klíční kosti minimálně na jaře 
nepomůže. „Tím zraněním z lyžování 
ve Švýcarsku jsem to trochu zkompli-
koval. Šest týdnů nebudu moci hýbat 

rukou, pak začnou rehabilitace a  za 
půl roku až rok mi z kosti budou vyn-
dávat šrouby. Trenér asi nebude mít ra-
dost, budeme si muset půjčit brankáře 
z béčka,“ uzavírá s úsměvem.

INZERCE

Takhle na první pohled byste neřekli, 
že jde o „blázna“ na lyžích, že?

Potápění bez kyslíku si běžně nedovolí úplně 
každý. Jirka už byl i ve dvacetimetrové hloubce.

Po založení rodiny se prý 
trochu zklidnil! I když…

Gólman Pragovky 
Jiří Hell



Foto Měsíce

nejMlADší FAnynkA
Zástupci veDení pRAžských klubů jsou RáDi ZA kAžDého DivákA A s obDiveM 
přijMou i ty nejMenší. v přípADě této holčičky je ZřejMé, že tAtínek (nebo snAD 
MAMinkA?) RoZhoDně neZAneDbAl občeRstvení. Ani to svoje...

focEno:  běheM utkání pRAžská tepláRenská přeboRu MeZi MotoRleteM b A vRšoviceMi
AUToR: pAvel jiřík st.
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