
To m á š  B e z pa le c
prosinec 2015 | zDaRma

Jak si vedli 
nováčci v přeborutéma Fk Motorlet 

prahaKlubveleúspěšný 
rok 2015mlÁDEŽ

o b l í b e n ý  t r e n é r  z  b ř e z i n ě v s i



 

Bezpečné teplo vašeho domova

Pražská teplárenská a.s. • Partyzánská 1/7 • Praha 7 • www.ptas.cz

Koho nehřeje fotbal,
toho zahřejeme my



24

Lukáš Vrkoč & kolektiv autorů Speciálu
přeje

HEZKÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2016!

 

Bezpečné teplo vašeho domova

Pražská teplárenská a.s. • Partyzánská 1/7 • Praha 7 • www.ptas.cz

Koho nehřeje fotbal,
toho zahřejeme my

Pražský fotbalový sPeciál
Ročník VI. – pRosInec | VydáVá: Pražský fotbalový svaz (PFS), Kozí 915/7, P. O. Box 2, 110 15 Praha 1 | kontakt: 733 141 394, PFSpecial@seznam.cz | Redakce – edItoR: Lukáš 
Vrkoč | spolupRacoVnícI: Jan Gruber (marketing), Radim Trusina, Štěpán Šimůnek a Miloslav Jenšík (texty), Ondřej Hanuš a Pavel Jiřík st. (foto), Soňa Charvátová (korektury), 
Milan Titěra | GRafIcká úpRaVa, tIsk: PRESCO GROUP, a. s., Máchova 21, 120 00 Praha 2 | dIstRIbuce: GRAND PRINC MEDIA, a. s. | náklad: 5 500 ks. | Issn 1805–2541

| foto na obálce: archiv T. Bezpalce | IlustRace na této stRaně: Designed by Freepik

str. 2–6
RoZHoVoR
Tomáš Bezpalec a Díky, Trenére!

str. 10–11
neJ…
Kam chodilo nejvíc diváKů?

str. 22–23
HIstoRIe
KloKani a vytoužený titul

mEDIÁlNÍ PaRtNEŘI PFS:VychÁzÍ za PoDPoRy:

stŘídání str. 12
jaKub Sainer z uhelných SKladů

tRénInk str. 20–21
oBcházení jeDen na jeDnoho

klub str. 24–25
Fk moTorleT praha

cIVIl str. 26–27
Daniel „cannavaro“ kaiser

téMa str. 8–9
Pětice nováčKů v Přeboru

foto Měsíce str. 28
+ weB pFs

leGenda str. 14–15
jaroSlav borovičKa

MládeŽ 
talent tomáš jírů str. 16–17
projekTy pFs v roce 2015 str. 18–19



roZHovor

Tomáš Bezpalec z Březiněvsi skončil v souTěži o oBlíBenosTi 
mládežnických Trenérů napříč všemi sporTy v česku v nejlepší 
desíTce. jaká je jeho filozofie výchovy mladých foTBalisTů?
TexT: Radim TRusina FoTo: Pavel Jiřík st., ZuZana kubinová, archiv t. beZPalce

díky, tRenéRe!
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Před šesti lety založil s kamarády v Březiněvsi první mládežnický tým, 
dnes eviduje klub z okraje Prahy už 170 dětí, které mají v registračním 
průkazu uvedeno: Březiněves. I díky tomu se TOMÁŠ BEZPALEC, jako 
jediný zástupce fotbalu, dostal do TOP desítky v celostátním projektu 
„Díky, trenére“. Nevyhrál, ale i tak si své účasti ve finálovém kole 
považuje. A pro klub je to jen jeden z důkazů, že je na správné cestě.

 J Jak vysoko řadíte účast v nej-
lepší desítce projektu Díky, tre-
nére?
Nejen účast v desítce, už jen ta nomi-
nace od rodičů ve mně vzbudila po-
cit, že to nejspíš děláme v Březiněvsi 
dobře. I když mi to lidé říkali už dřív, 
tak teď to šlo do éteru.

 J A děláte to dobře?
Myslím, že ano. Ale tohle byla i ně-
jaká zpětná vazba, že to stejně vnímá 
i okolí, především rodiče dětí. To je 
pro mě velmi pozitivní. Už jen fakt, že 
jsem byl vybraný do poslední třicítky, 
byl krásný. Na náš trénink pak přijeli 
organizátoři, podívali se na něj, po-
chválili ho. I na základě příběhu Bře-
ziněvsi jsem se dostal do finálového 
kola. Bylo to super.

 J Bral jste tu soutěž vážně? Jak 
jste k ní vlastně přistupoval?
Nechci říct, že jsem to neřešil, že mi 
to bylo jedno, ale nechával jsem to 
plout. Dělal jsem všechno jako dřív. 
A moji kluci perfektně makali.

 J Připravil jste si speciálně pro 
tenhle projekt nějaký top tré-
nink?
Nic takového, byl to běžný hodinový 
trénink. Snažím se poctivě připra-
vit na všechny, tenhle nebyl výjim-
kou. Jenže je problém, že do poslední 
chvíle nevím, kolik mi přijde kluků, jak 
to mám stavět.

 J Takže máte v mládeži podobné 
problémy, na jaké si stěžují i tre-
néři mužských týmů?
Ano, čekáme do posledních chvil, kolik 
kluků přijde. Někteří rodiče nechápou, 
že i my se musíme připravit. Místo 
toho napíšou pět minut před začát-
kem, že kluk má nějaké vystoupení 

ve škole. O tom ví minimálně týden 
dopředu, i kdyby tři dny... Tohle jsou 
střípky, které vás trochu naštvou. Ale 
bereme to tak, jak to je.

 J Co s tím?
S kolegy se snažíme, aby se rodiče 
naučili důslednosti, aby respekto-

vali náš systém a podobné věci psali 
s předstihem. Nejsem trenér, který by 
ve středu večer posílal nominace, že 
se v sobotu hraje tam a tam, ať si 
udělají čas. Nominace dělám na tři 
týdny až měsíc dopředu. Přesto se mi 
stává, že mi někdo v pátek večer na-
píše, že jedou s klukem na chatu. Od 
rodičů by to chtělo větší pochopení, 
že i my trenéři si organizujeme čas, 
který těm klukům věnujeme. Vždyť já 
na trénincích a zápasech ani nemám 
svého kluka, který hraje jinde. Dělám 

něco navíc, nic za to nechci – tedy 
jen pochopení. Ať se rodiče zkusí za-
myslet, jak by se zachovali v mé kůži.

 J Co vám vlastně chybělo k tomu, 
abyste projekt „Díky, trenére“ vyhrál?
Předvedli jsme pětiminutový trénink 
na bázi toho, co se učíme. Komise se 
radila, pak vybrala čtyři nejlepší, bylo 
to čistě na nich, možná se rozhodo-
vali i na základě jednotlivých příběhů. 
Do čtyřky jsem se nedostal, ale ne-
zanechalo to ve mně vůbec nic ne-
gativního. S ostatními kolegy jsme 
si přáli úspěch navzájem, byla tam 

velmi přátelská atmosféra. Byli jsme 
na jedné lodi. Měli jsme všichni po-
dobné vnímání toho, jak se má přistu-
povat k trénování dětí, ať jde o jaký-
koliv sport.

 J Odnesl jste si z tohoto setkání 
nějakou inspiraci z jiných sportů 
pro fotbal?
Ano, byl tam společenský večer, kde 
byli lidé z třicítky. Já si z toho odnesl, 
že bych rád naše tréninky víc propojil 
s gymnastikou. Ke kolegyni do Zno-
jma to máme sice daleko, ale poku-

sím se sehnat někoho tady v Praze. 
Hodně jsem se spřátelil také s vítě-
zem Michalem Eisenkolbem z flor-
balu. Ten mi vyprávěl o jeho míchačce, 
což je velmi zajímavá myšlenka.

 J Povídejte.
Udělá turnaj, tam pozve i hráče z ji-
ných klubů a všechny rozmixuje. 
V jednom mužstvu tak spolu hrají 
děti, které by jinak soupeřily. To mě 
hodně inspirovalo. Chtěl bych udělat 
něco podobného u nás v Březiněvsi. 
Napříč celým fotbalovým klubem, pak 
to ještě rozšířit o okolní celky. S Mi-
chalem už jsme se domluvili, že flor-
balisté přijedou k nám na fotbalový 
turnaj, kde to promícháme, to samé 
pak uděláme u nich v hale s florba-
lem. Kluci si zase vyzkoušejí něco ji-
ného. I ve fotbale je možné zavést 
něco takového. Líbí se mi projekt 
Pražského fotbalového svazu Neberte 
nám naši hru (apeluje na rodiče, aby 
nezasahovali do práce trenérů a ne-
křičeli na děti – pozn. red.), tak proč 
nedělat i tohle? Seznámit kluky, kteří 
proti sobě hrají, trenéry. Uvidíme, co 
z toho vznikne.

 J Chápu správně, že efektem by 
měla být přátelštější atmosféra 
při následujících zápasech?
Přesně tak. Kluci by se měli naučit být 
ohleduplnější k soupeřům, jde také 
o propojování společnosti.

 J Je pravda, že některé vztahy 
ve fotbale jsou zbytečně vyhro-
cené...
To může být na mužské úrovni, ale 
i když je velká rivalita, je to hlavně 
o lidech. Nemá smysl emoce z fotbalu 
přenášet na mezilidskou úroveň. Po 
zápasech bychom si měli umět podat 
ruce, k tomu kluky vedeme.

 J Při finálovém kole jste ukazoval 
váš trénink před komisí. Jaké jste 
měl ohlasy?
Dostal jsem pozitivní zpětnou vazbu, 
že trénink měl náboj, že děláme cvi-
čení hrou, čehož se sám zúčastňuji 

„dělám něco navíc, nic za to nechci – 
tedy jen pochopení od rodičů.“

Na finále projektu Díky, trenére měli 
zástupci fotbalu slušnou podporu.

Tomáš Bezpalec 
doma v Březiněvsi
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a předvádím klukům to, co po nich 
chci. Bylo to celé pozitivní. Zkušenější 
trenéři říkali, že naše vystoupení bylo 
pěkné, a líbilo se jim, že zatěžujeme 
rovnoměrně obě nohy a vůbec celé 
tělo. To byla pochvala – do té doby 
jsem si to ani neuvědomil.

 J V porotě byl také reprezen-
tační trenér Pavel Vrba. Mluvil 
jste s ním?
Někam spěchal, ale naše vystoupení 
viděl. Když odcházel, tak jsme ho na 
chodbě odchytili, aby se s námi vyfo-
til. Klukům rozdal podepsané kartičky, 
bylo to od něj hezké. Ještě předtím, 
když jsme dotrénovali, si vzal mikro-
fon a chválil nás za provedení a filo-
zofii, o které jsem mluvil v souvislosti 
s Březiněvsí. Na obsáhlejší komuni-
kaci nebyl prostor, bohužel.

 J Kolik hodin týdně vlastně fot-
balu věnujete?
Když si odmyslím funkcionařinu (Bezpalec 
je v Březiněvsi zároveň sekretářem mládeže 
– pozn. red.), tak čistě pro mou kategorii 
je to 10 až 12 hodin týdně, dalších iks ho-
din jsem na fotbale myšlenkami. V práci 
jezdím za klienty autem, což je o to horší 
pro rodiče, že na cestách vymýšlím hodně 
aktivit pro mé kluky. Mám dost času na 
přemýšlení. (usmívá se)

 J Jak vás osobně ovlivnili trenéři, 
kteří vás vedli jako kluka?
Na trenéry mládeže jsem asi zapo-
mněl, ale jak jsem se dostal k tréno-
vání, tak jsem si osvěžil vzpomínky 
a vybaví se mi dva, kteří měli kama-
rádský přístup a postoj. To bylo su-
per. Na negativní věci vzpomínám ne-
rad. Jeden trenér na nás docela často 
hodně řval, to mi vadilo a nedělám to.

 J Je právě tohle největší hřích pro 
trenéra mládeže?
Z mého pohledu jsou dva. První je křik 
na kluky, druhý je trenér-loutkař.

 J To mi, prosím, vysvětlete.
Znamená to, že vodí kluky po hřišti jako 
loutky a křičí: Udělej kličku, vystřel, při-
hraj, na zem... Neříkám, že nikdy nic 
takového neřeknu, ale snažím se spíš 
kousnout do jazyka a nechat kluky, aby 
se rozhodovali sami, a tím se i rozví-
jeli. Bohužel do toho někdy mluví rodiče 
a vodí hráče, i když jsme my trenéři po-
tichu. Oni si myslí, že je netrénujeme, 
když zrovna nemluvíme, ale postupně 
jsem už naše rodiče naučil, ať do hry 

nemluví, že kluky trénuji, jen se snažím 
je tolik nevodit. Když to člověk dělá, tak 
pak kluci jen čekají na pokyny, neudělají 
nic sami, neumějí se rozhodovat a řešit 
situace podle sebe.

 J Takže váš názor je nechat roz-
hodování na hráčích a poté s nimi 
diskutovat, proč to udělali zrovna 
takhle?
Ano, tak. Mám knihu pana Plachého 
(vedoucí trenérsko-metodického úseku 
mládeže FAČR, který pro Pražský fot-
balový speciál dřív připravoval seriál 
o tréninku mládeže, napsal knihu Učeb-

nice pro trenéry dětí – pozn. red.), což 
je pro mě skoro jako bible. Hodně mě 
inspirovala. Když člověk přejde z do-
spělého fotbalu na ten dětský, musí 
přehodit myšlení. Základ je nechat 
děti, aby se rozhodovaly samy. Když 
hrají, trenéři na ně křičí, jsou stejně 
v transu, okolí tolik nevnímají. Jaký 
má význam, když kluka za něco se-
řvu? Vždyť to ze svého pohledu můžu 
vidět špatně, nemusí to být spraved-
livé. Pokud mám něco v průběhu zá-
pasu, přitáhnu si hráče na lajnu a ze-

ptám se ho, proč to udělal takhle. Je 
mi jedno, že v tu chvíli hrajeme o jed-
noho méně. Pokud bych ho vystřídal, 
mohl by to brát jako trest. Maximálně 
ho vyndám, o té situaci si promluvíme 
a za půl minuty ho dám zpátky.

 J Vy jste začínal jako trenér-tatí-
nek, ale sám se vzděláváte a roz-
šiřujete si obzory. Kolik procent 
trenérů-tatínků se kolem fotbalu 
pohybuje? Jaký je poměr trenérů 
nadšenců a těch s větší erudicí?
U nás v Březiněvsi jako trenér-tatínek 
začínal každý. To je první fáze a je su-

per, že se k tomu vůbec někdo odhodlá. 
Pak už je na každém, jak se vzdělává. 
Ale můžu říct, že Pražský fotbalový svaz 
na to hodně dbá, pořádá školení, která 
jsou skvělá, navíc tam trenéři nasbírají 
vzájemně kontakty. Hodně se to lepší. 
My jsme se v Březiněvsi v prvních le-
tech zaměřili na stáže a různé projekty. 
To hodně pomáhá. Já můžu naše tre-
néry jako sekretář navést, ale chtít mu-
sejí sami. V klubu jsme si nastavili, že 
je důležité se vzdělávat. A taky jsme 
poznali, ač jsme si to na začátku ne-

mysleli, co říkají odborníci, že by táta 
neměl trénovat svého kluka.

 J Proč ne?
Protože to vždycky nejvíc odnese. 
Věci z domova se přenášejí na fotbal 
a obráceně.

 J Proto váš syn nehraje v Březi-
něvsi?
Nemusel jít pryč, ale já skončil u jeho 
kategorie a přešel jsem k jiné. Syn šel 
hrát za Pragu a jsem za to hrozně rád. 
První faktor je ten, že Praga hraje vyšší 
soutěž. A taky vím, a to není nic proti na-
šim trenérům, že se v tomhle klubu dělá 
kategorie mladších žáků velmi dobře.

 J Když se chodíte dívat na synovy 
zápasy, jste ukázněný rodič?
Myslím, že zápasy prožívám v rovině, 
v níž by měl být každý rodič: neběhám 
kolem klandru, nemluvím do práce 
trenérovi, vychutnávám si hru a jsem 
v neaktivní roli – jen jako pozorovatel. 
Doma zápas samozřejmě probereme, 
ale je jen věcí trenéra, kam syna po-
staví, jak hrají. Já jen fandím, což by 
měl dělat každý rodič.

 J Jaká je pro trenéra mládeže 
nejdůležitější vlastnost? Je to 
trpělivost?
Těch vlastností je určitě víc. Trpělivost 
stoprocentně, určitě kamarádskost. 
Musí si umět získat důvěru kluků a být 
srandista. Snažíme se dělat cvičení 

V projektu „Díky, trenére“ se 
tenhle 40letý mládežnický kouč 
z Březiněvsi dostal do elitní de-
sítky, v níž byl jediným zástup-
cem fotbalu. Sám hrál za Kom-
presory, Tempo, Modřany, Zlíchov, 
Beroun, Dolní Břežany, opět Mod-
řany a Březiněves. „Dodnes se cí-
tím jako Modřaňák, tam jsem hrál 
I. A třídu, což byla nejvyšší soutěž, 
kterou jsem zkusil,“ říká Bezpalec, 
který pracuje v bance a v Březi-
něvsi trénuje kategorii U9. „Ne-
myslím si, že dobrý trenér musí 
být zároveň dobrý fotbalista. Dů-
ležitější je přístup k dětem a zápal 
pro práci.“

KDo Je  
toMáŠ beZpalec

„Hříchy fotbalových trenérů? křik 
na hráče a trenér-loutkař, který 
vodí kluky po hřišti jako loutky.“

Správný trenér ví, 
co patří do výbavy.

Podle šály je jasné, pro 
který klub bije jeho srdce.



hrou – jen to může rozbít pocit, že je 
to monotónní. Hrou dostaneme kluky 
do jiné nálady, sem tam je dobré hodit 
řeč: co ve škole, proložit to vtípkem, 
třeba že běhá rychle jako moje babička, 
prostě humor těch malých kluků.

 J Pomáhá tenhle přístup odbou-
rávat bariéry? Berou vás pak 
kluci víc za svého?
Může to mít tenhle efekt. Ptáme se 
kluků na různé věci, třeba co by do-
poručil kamarádovi v nějaké herní si-

tuaci. Můžeme to nalinkovat, dát pří-
kazem, jak by co mělo vypadat, ale 
nechceme dělat fotbal direktivně. Náš 
cíl je dělat ho na partnerské bázi. Ob-
čas dojde i na „individuální rozhovory“, 
sedneme si na trávník a povídáme si, 
jak se jim líbí tréninky, co říkají na tre-
néry, kdo je jejich nejlepší kamarád, 
jaké dělají kroužky...

 J To je dost změna oproti dřívěj-
ším letům, kdy trenéři vystupo-
vali z pozice nadřazené autority.
Je to tak. My k tomu dáváme ještě 
něco navíc. Kromě tréninků organizu-
jeme různé mimofotbalové akce. Byli 
jsme třeba v jump parku, kluci si zabl-

bli, rodiče pokecali, bavilo to všechny. 
Děláme rozlučky, hrajeme volejbal, 
přehazovanou, byli jsme v zoo, na li-
govém i reprezentačním zápase. Ty-
hle věci vytvářejí komunitu, jsou to 
takové malé teambuildingy. Možná 
jsou to drobnosti, ale každá taková 
akce vás semkne. Nejhezčí je, když 
pak kluci přijdou a říkají: Trenére, to 
byla paráda.

 J Jste vlastně víc trenérem, nebo 
psychologem?

Je to kombinace obojího, některé do-
vednosti musíme kluky naučit, některé 
možná trochu nadrilovat. Ale pak je 
to také o psychologii, aby nepouží-
vali bezmyšlenkovitě drilovací metody, 
ale aby je použili s myšlenkou. Měli 
by mít něco zafixovaného, ale podle 
svého se rozhodnout, kdy to předve-
dou na hřišti.

 J Máte nějaký příklad?
Učili jsme se přešlapovačku, věnovali 
jsme tomu dost času. Pak jsme klu-
kům před zápasem řekli: Ukažte, že 
tu kličku umíte, použijte ji kdykoliv 
během zápasu. Zkusili to dva nebo 
tři, pak se přidali další. Nebylo to: 

Běž a dej gól! Ano, dej gól, ale udělej 
u toho ještě něco navíc, což je v tomto 
případě důležitější než ten gól.

 J V Březiněvsi také používáte 
metodu s názvem Trojúhelník. 
O co přesně jde?
Je to způsob, jak ještě víc propojit 
lajnu trenér-hráč-rodič. Jde o to, do-
stat rodiče tam, aby mluvili stejně 
jako trenér, nebo minimálně po-
dobně, a nevyvraceli jeho názor, ať 
je jakýkoliv. Rodič by ho neměl roz-
porovat, ale podpořit. Mám to tak 
i v práci: musíme si důvěřovat a jet 
ve stejné linii, ne každý dělat a říkat 
něco jiného.

 J Takže si i s rodiči sedáte na po-
hovory?
Snažíme se dělat pravidelné schůzky 
a říkat jim, kam chceme kluky dovést, 
co s nimi chceme dělat, jak aktivní 
budeme, ale také nastavujeme pravi-
dla. To je před sezonou, pak si to vy-
hodnocujeme. Každý si k tomu může 
říct cokoliv. Nejsem konfliktní člověk – 
myslím, že 99 procent rodičů je už na 
stejné lajně jako já.

 J A to procento?
Já respektuji jejich názor a oni zase 
můj. Nebyl nikdo, s kým bychom se 
neshodli, že bychom se museli ro-
zejít.

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

„Základ je nechat děti, aby se 
rozhodovaly samy. nechceme 

dělat fotbal direktivně. náš cíl je 
dělat ho na partnerské bázi.“

Kdepak, to není 
zrcátko z Týtý…



 J Musíte přesto v něčem ustou-
pit ze své filozofie kvůli rodičům?
Z filozofie ne, ale v určitých věcech, 
které k fotbalu patří, ano. Například se 
mi zdá správné, když se kluci po tré-
ninku osprchují a až pak jdou domů. 
Chtěl jsem to nastavit i v Březiněvsi, ale 
nastalo haló od maminek, že se o hy-
gienu postarají samy. Neshodli jsme 
se, upustil jsem od toho. Mají prostě 
pravdu. Není to věc, kvůli které bych 
chtěl jít do konfliktu. Pokud se to ale 
bude týkat trénování, budu si stát za 
svým. Ať mi rodiče klidně říkají svůj po-
hled, beru zpětnou vazbu. I u nominací 
se jich ptám: hraje váš kluk dostatečně?

 J Je důležitější mít lepší vztah 
s rodičem, nebo s hráčem?
Neřekl bych důležitější, ale určitě je dů-
ležité, aby se rodič naučil respektovat 
pravidla a mluvil stejně, nebo aspoň 
podobně jako trenér. Je to stejně dů-
ležitý vztah jako trenér-hráč, kterého 
musí fotbal v téhle fázi hlavně bavit. 
Líbí se mi myšlenka, že tak do 11 let 
musí fotbal především bavit, možná pak 
se můžou řešit trochu výsledky. Pokud 
je fotbal do jedenácti let nebude bavit, 
hrozí, že skončí jak s fotbalem, tak se 
sportem vůbec.

 J Když mluvíte o výsledcích: Fot-
balová asociace nedávno zaká-
zala zveřejňovat výsledky dětí. 
Jaký je váš názor?
Jsem s tím v pohodě, může to pomoct 
odbourat honbu trenérů i rodičů za vý-
sledky. Já si tedy výsledky eviduji, ale jsou 
až na druhém místě. Kluky to motivuje, 
chtějí být lepší. Ale nesouhlasím s tím, 
abychom hráli s mančaftem, od kterého 
dostaneme 50 gólů, a pak se to někde 
prezentovalo. Důležitý je výkon. Klidně 
výsledky odbourejme. Mladším to vadit 
nebude, my starší se s tím naučíme žít.

 J Jak by měli rodiče vůbec vybírat 
fotbalový klub pro své dítě?
My jsme si v Březiněvsi vytvořili desa-
tero, jak trénovat mládež, které je na 
našem webu. Tady jsme se inspirovali 
ligovými kluby. Z mého pohledu bych se 

rozhodoval právě podle toho, jestli má 
ten daný klub nějakou koncepci. Trenéři 
nemusejí být ani vzdělaní, ale je důle-
žité, aby pro tu práci měli zápal. A vybíral 
bych i podle kategorie: i v klubu, který 
nemá dobrou pověst, může být u nějaké 
kategorie trenér, který to dělá dobře.

 J To ale znamená zkusit pod ním 
pár tréninků.
Ano, dnes už je to běžné. U nás do-
stává nováček měsíc na aklimatizaci. 
Musí si zvyknout na nové kamarády, 
trenéry, rodiče musejí vidět, jak se 
u nás klukovi líbí. Pokud ano, tak po 
měsíci řešíme, že bychom ho zaregis-
trovali, že bude platit příspěvky. Pokud 
se mu u nás nelíbí, může odejít.

 J Před šesti lety jste v Březiněvsi 
zakládali mládež, dnes máte 170 
dětí. Nejste překvapení, jak 
rychle jste se rozrostli?
Nečekali jsme to, ale je to krásné. 
Nechci říct, že nám to přerůstá přes 
hlavu, ale potřebujeme nové trenéry, 
to je pro nás nejpalčivější věc. Dnes 
jich máme devatenáct, což je fantas-

tické, ale potřebujeme jich ještě víc. 
Začínali jsme s patnácti klukama, pak 
jich bylo třicet, šedesát a dneska těch 
sto sedmdesát. Asi se lidem líbí, jak 
v Březiněvsi k fotbalu přistupujeme. 
Hodně nás taky podporuje Městská 
část, pro niž je fotbal chlouba a dělá 
Březiněvsi dobré jméno. Výraznou 
pomocí jsou také granty, které v po-
sledních letech přes magistrát sehnal 
Pražský fotbalový svaz.

 J Propojujete trenéry, děti a ro-
diče. Jak se vám daří propojo-
vat celý klub? Má vaše strategie 
u dětí návaznost také na A-tým 
Březiněvsi, který hraje I. A třídu?
Ano, koncept je propojený až do áčka, 
ale zatím musím přiznat, že chceme 
jen my v mládeži, i když zastupuji 
celý fotbal. Ochota kluků z áčka za-
tím není taková. Snažíme se na tom 
pracovat, žádáme je, aby nám šli po-
moct s tréninkem, a nabízíme, že jim 
pak třeba ulevíme na příspěvcích, 
když povedou dva tréninky měsíčně. 
Je to dobré i pro ty malé kluky, kteří 

vidí, že na jejich trénink přijde v je-
jich očích velký fotbalista, i když jen 
z I. A třídy. Chceme to provázat, ale 
zatím se nám to tolik nedaří. Ale ti, 
kteří si přišli zkusit trénovat, zjistili, 
že to není taková sranda.

 J Hodně se mluví o budoucnosti 
českého fotbalu, o síle generací. 
Jak se na tohle díváte vy? Přece 
jen vidíte spousty zápasů a de-
sítky nových talentů.
Vždycky bude nějaká generace... Fot-
bal se v Česku dělá dobře po trenérské 
a metodické části, je v něm dost odbor-
níků. Ligové kluby mají skvělé trenéry 
a dělají to super. Stejně tak se mi líbí, 
jak to funguje na Čafce nebo na Hájích. 
Já bych si jen představoval větší propo-
jení mezi profesionálními kluby a ama-
téry, jako jsme my. Nemusí to být ukot-
vené smlouvami, prostě abychom mohli 
přijít, zaťukat a poprosit, jestli by nám 
nepřijeli ukázat trénink. Neříkám, že je 
to jejich chyba, měla by to být i naše 
aktivita. V těch klubech dělají rozumní 
lidé, tak proč to nezkusit? 

Soutěž, která je určená trenérům, kteří 
vedou pravidelně alespoň jednoho 
svěřence, jemuž je maximálně 15 let. 
Může to být v jakémkoli sportu, který 
zaštiťuje oficiální sportovní svaz. Tre-
nér nemusí být vlastníkem licence, ale 
pravidelně musí trénovat děti a mlá-
dež. V tomto projektu hledají orga-
nizátoři inspirující příběhy trenérů 
mládeže, na které se často zapomíná. 
Akci organizovanou Spolkem pro pod-
poru mládežnického sportu, které se 
účastnilo přes 1 500 trenérů a trené-
rek, v prvním ročníku vyhrál Michal Ei-
senkolb z florbalové Sparty. Zástupce 
fotbalu, Tomáš Bezpalec z Březiněvsi, 
se dostal do TOP 10.

proJeKt  
díky, tRenéRe!

Fotka ze setkání s reprezentačním koučem 
Pavlem Vrbou je cenným úlovkem pro 

Tomáše Bezpalce i jeho svěřence.
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V polovině sezony vedou Pražská teplárenská přebor fotbalisté Přední 
Kopaniny, což není překvapení. Tým s několika velmi zkušenými hráči po 
minulé sezoně, kdy přebor vyhrál, ale odmítl postup do divize, vytyčil 
si jako jasný cíl obhajobu a opět válí. Poměrně velká očekávání ale 
byla také od nových týmů. Co nejvyšší pražské soutěži přinesla pětice 
Zbraslav, Bohemians Praha, Zličín, Braník a Stodůlky?

zBRaSlaV
náVRat Ve VelkéM stylu
Celek, který v roce 2014 z přeboru 
sestoupil, v minulé sezoně suve-
rénně prolétl I. A třídou a jeho bá-
ječná jízda se nezastavila ani o patro 
výš. „O ambicích dopředu nechci mlu-
vit, ale troufnu si říct, že když budeme 
kompletní, tak bychom o udržení hrát 
neměli,“ zněla letní prognóza trenéra 
Miroslava Vašuta.
A zatím vychází dokonale. Jen dvě po-
rážky z 15 kol a výsledné 3. místo. 
Tohle se nečekalo. Vždyť i brankář Ra-
dek Činovec po první přeborové výhře 
s béčkem Motorletu věřil: „Mohli by-
chom hrát klidný střed tabulky.“ Také 

redakce Pražského fotbalového spe-
ciálu tipovala Zbraslav na 9. místo.
Místo toho je tým pouze 7 bodů za 
vedoucí Přední Kopaninou, právě na 
jejím hřišti prohrál 0:1, ale po velmi 
dobrém výkonu. Podobně lze mluvit 
také o porážce z přeborové premiéry 
na hřišti druhých Třeboradic. Jinak na 
Zbraslav nikdo nevyzrál. Naopak: velký 
ohlas měla zbraslavská demolice sil-
ných Královic, které si odvezly pro ně 
nevídaný osmigólový příděl!
O tom, že má Zbraslav výtečný útok, 
se vědělo – a přebor to jen potvrdil. 
K celkovému počtu 501 gólů, které 
přinesl podzim, přispěl tým 41 tre-
fami. Lépe na tom byly v tomhle 

směru jen Uhelné sklady a Třebora-
dice. Možná bylo trochu symbolické, 
že jubilejní pětistý gól dal zbraslav-
ský Miroslav Král, který nasázel osm 
gólů, stejně jako Dominik Vašut. Ještě 
o jeden zásah víc přidal Svatopluk Sý-
kora, který už z minulosti ví, jaké to je 
vyhrát nejlepšího kanonýra přeboru.
Z těchto vět je cítit, kde je největší 
síla týmu. A když se k tomu přidá 
druhá nejlepší obrana (18) za Přední 
Kopaninou, je z toho pro Zbraslav ne-
čekaná možnost zahrát si o druhý po-
stup v řadě.
Právě v obraně má Zbraslav velký 
trumf: bývalý ligový hráč Michael 
Žižka, kapitán týmu, je pro nováčka 
jistotou. Už když Zbraslav sestupo-
vala, byl vyhlášený nejlepším hráčem 
přeboru. Tenkrát říkal: „Jako kapitán 
beru sestup na své triko. Uděláme 
všechno pro to, abychom se vrátili.“ 
Nejspíš ani Žižka nečekal, že to bude 
v tak velkém stylu.

BoHemIaNS pRaHa
cIZIncI VyčníVaJí
Místo druhé ligy se tým ze Střížkova 
překvapivě objevil v Pražská teplá-
renská přeboru. Suverénní vítěz po-
sledního ročníku třetí fotbalové ligy 
po rozhodnutí majitele klubu Karla 
Kapra opustil soutěže organizované 
Fotbalovou asociací a přesunul se do 
nejvyšší pražské soutěže. A soupeři 
dlouho nevěděli, co se od týmu, který 
v předešlých letech působil i v lize, dá 
očekávat.
Po parádním začátku a skóre 6:0 ze 
dvou zápasů přišlo na tým slabší ob-
dobí. Celkově je v polovině sezony na 
6. pozici. Na nejlepší Kopaninu ztrácí 
13 bodů. „Šesté místo odpovídá kvalitě 
kádru,“ hodnotil trenér Jaromír Jindrá-
ček na klubovém webu.
Z mužstva, které ještě nedávno kra-
lovalo v ČFL, zbyli jen tři muži: ve-
doucí Svatopluk Pluskal, masér Jan 
Trousil, z něhož se stal asistent tre-

téma

ohlédnuTí za podzimem v podání pěTi celků, kTeré posToupily 
či sesToupily do pražská Teplárenská přeBoru
TexT: Radim TRusina FoTo: Pavel Jiřík st.

noVé kluby V pŘeboRu. Jak (ne)uspěly?

V úvodu sezony hráči Zličína příliš 
radosti mít nemohli. Pak se zvedli.

Zbraslav je v tabulce 
nečekaně vysoko!

Zdeněk Zmeškal se vrátil do přeboru 
a střílel góly za Bohemians Praha.
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néra, a kouč brankářů Peter Bartal-
ský. Bývalý ligový gólman si v přeboru 
opět stoupl do branky a září – právě 
37letý Slovák byl nejlepším hráčem 
Bohemians Praha. „Peter byl naší jas-
nou jedničkou. V každém zápase zma-
řil nejméně dvě až tři vyložené šance 
soupeřů. Umí skvěle číst hru, od něj se 
všechno odvíjelo,“ chválil Jindráček.
Výrazně na sebe upozorňoval také 
další exligista, nigerijský útočník 
Stanley Ibe, který dal 9 přeborových 
gólů a stal se nejlepším kanonýrem 
týmu. „Občas ale podával nevyrovnané 
výkony,“ našel vady Jindráček. Útoč-
nou sílu ale znásobil Zdeněk Zmeškal, 
který se v průběhu podzimu vrátil do 
přeboru z třetiligového Nového Byd-
žova. Tam zamířil po minulé sezoně, 
kdy dal za Uhelné sklady 41 gólů 
a stal se jednoznačným králem mezi 
střelci. Ve „zkráceném“ podzimu stihl 
8 gólů a dal obráncům jasně pocítit: 
Jsem zpátky! „Začal s velkým elánem, 
ale ani on neměl úplně stabilní výkon-
nost,“ pokračoval Jindráček, který ne-
byl spokojený s obrannou fází a 28 
obdrženými brankami. I tak mají 
Bohemians na dostřel třetí místo. 
„Potřebujeme kvalitního a konstruk-
tivního záložníka typu Pavla Grznára 
z Třeboradic. Ten je možná nejlepším 
fotbalistou přeboru,“ ocenil Jindráček 
a jasně naznačil, co bude pro jeho 
mužstvo prioritou v zimním přestu-
povém období.

zlIČÍN
nenaplněná očekáVání
Částečně podobný příběh jako u Bo-
hemians Praha: po sestupu z divize 
Praha nevěděla, co má od mužstva 
z Prahy 5 očekávat. Kádr se obmě-
nil, skončil trenér Jiří Němec, přišel 
Tibor Notin.

A začátek přeboru byl v podání Zli-
čína trochu rozpačitý: po sedmi ko-
lech mělo mužstvo jen 6 bodů, což 
bylo velké zklamání. „Já i celý tým jsme 
čekali po sestupu z divize něco jiného,“ 
přiznal Ivan Merta, s 9 góly nejlepší 
střelec mužstva. „Když jsme do pře-
boru šli, tak jsme si mysleli, že budeme 
do třetího místa, takže po tom úvodu 
byla znát určitá rozladěnost. Snažili 
jsme se, ale nebylo to ono.“
Ve druhé polovině podzimu však při-
šlo zlepšení – celkem 20 bodů stačilo 
na 7. místo s lehce záporným skóre 
32:34. „Měli jsme být úspěšnější,“ má 
jasno Merta.
Zatím se to však neprojevilo. Kouč 
Notin byl v pozápasových hodnoce-
ních často poměrně kritický. Po vy-
dařeném podzimním finiši však Zličín 
dostal novou sílu a motivaci. „Možná 
škoda, že podzim skončil,“ usmál se 
Merta, který stále nevzdává cíl v po-
době třetího místa. „První dva týmy 
jsou dál, tam už to moc nevidím, ale 
třetí místo bychom mohli zkusit.“ Chybí 
11 bodů.

BRaNÍK
s HVěZdou V podpRůMěRu
V minulé sezoně fotbalisté Braníka 
prolétli I. A třídou, navíc triumfovali 
i v Teskahor poháru Pražského fot-
balového svazu – tenhle tým nemohl 
mít v přeboru nízké ambice. Euforie 
z velmi úspěšné sezony 2014–15 však 
na startu té nové opadla. V první tře-
tině přeborového podzimu měl Braník 
jen 3 body. V té druhé sice zabral (13), 
ale ve třetí to byla zase bodová bída 
(3). Celkový výsledek 19 bodů a desáté 
místo je za očekáváním. „S herním pro-
jevem našeho týmu jsme spokojení, s bo-
dovým ziskem a umístěním ale určitě ne,“ 
řekl trenér Roman Truneček. Byla to pro 

Braník taková podzimní klasika: soupeři 
ho chválili, ale porážky přibývaly.
Nezabránil jim ani kapitán Milan Cvr-
ček, který se v půlce soutěže stal Hvěz-
dou přeboru. V tradiční anketě serveru 
www.fotbalpraha.cz nasbíral deset 
bodů. Po každém utkání volí trenér 
nejlepšího hráče svého týmu, hvězdu 
celého zápasu pak vybere redaktor 
webu PFS. Za každou nominaci je bod. 
A v tomto hodnocení 29letý Cvrček 
kraloval mezi všemi přeborovými hráči. 
„Taková nominace potěší, ale jako hvězda 
podzimu se necítím,“ reaguje branický 
záložník. „Asi jsem víc vidět. Ono obecně 
platí, že jsou nejvíc vidět fotbalisté, co 
hrají dopředu. Mně se líbil třeba Petr Vik-
torin z Třeboradic, to je TOP hráč, ten by 
mohl kopat klidně třetí ligu. Zaujal mě 
Pospíšil z Královic, Merta ze Zličína nebo 
Urban z Přední Kopaniny. Musím zmínit 
i Krále se Sýkorou ze Zbraslavi. Vlastně 
z každého týmu by šel vybrat fotbalista, 
co by si to zasloužil.“
Minimálně do března, než se přebor 
zase rozehraje, ale bude první právě 
Cvrček, který se s týmem musí pečlivě 
připravit na jaro. „Bude hodně těžké, 
ani se neví, kolik bude sestupovat týmů, 
rozdíly jsou malé,“ říká. „Jako nováček 
jsme hráli dobrý fotbal, dalo se na to 
koukat, chválili nás soupeři, ale jsme až 
desátí. Mít tak o šest bodů více, kou-
kalo by se na tabulku lépe.“

SToDŮlKY
pokus o ZáZRak
Historický postup do Pražská tep-
lárenská přeboru a hned tvrdý vý-
sledkový náraz. Fotbalisté Stodůlek 
se nevzepřeli prognózám a uzavírají 
tabulku. V polovině soutěže mají jen 
šest bodů za překvapivou výhru na 
Uhelných skladech a tři remízy. Muž-
stvo jako jediné nedosáhlo na průměr 

minimálně 1 gól/zápas. V 15 duelech 
nastřílelo 14 branek a záchrana by se 
v této situaci rovnala zázraku. V reál-
ném kontaktu je mužstvo pouze s trá-
pícími se Střešovicemi, kde je rozdíl 
tří bodů, na Háje už Stodůlky mají 
sedmibodové manko. Přesto v klubu 
není pesimistická nálada. „Přebor se 
tady nikdy nehrál, zkušenosti s ním ne-
byly, i když jsme věděli, že bude úplně 
o něčem jiném než I. A třída,“ řekl už 
před závěrem podzimu Vít Horešov-
ský, jeden ze stodůleckých trenérů. 
„Chceme přes zimu pracovat tvrději, 
než tady bývalo zvykem, a věříme, že 
jsme ještě všechno nevzdali.“
Vzorem jak nezabalit bídně rozjetou se-
zonu může pro Stodůlky být třeba muž-
stvo Tempa ze sezony 2006–2007. To 
mělo tenkrát po podzimu pouze čtyři 
body, přesto na jaře nasbíralo 22 bodů 
a skončilo třetí od konce, což na zá-
chranu stačilo. Tempo pod sebe stlačilo 
Královice a Ďáblice.
Stodůlky sice nedělaly body, ale vý-
sledky byly těsné, tedy s dvěma vý-
jimkami – porážka 0:5 na půdě Bo-
hemians Praha a domácí výbuch 0:8 
s Královicemi. „Je to zkušenost, která 
je pro kluky hodně bolestivá,“ prohlá-
sil Horešovský. „Věřím, že po tvrdé pří-
pravě začneme dávat i góly.“
Kromě téhle ostudy ale nováček také 
dlouho vzdoroval výborným Třebo-
radicím, které na Praze 13 rozhodly 
o výhře 2:1 až v závěru. „Soupeř v roz-
hodujících okamžicích věděl, co hrát. 
Patří ke špičce přeboru, my se pořád 
učíme,“ řekl po zápase Vladimír Sadí-
lek, kouč Stodůlek.
Zmátoří se otloukánek soutěže 
v zimní pauze? „Musíme se vyvarovat 
chyb, které děláme, a makat. Nic jiného 
nám nezbývá,“ píše se na webu Stodů-
lek. Co dodat... 

I na umění exligisty Stanley 
Ibeho na Střížkově spoléhali.

Vyšlápne si Zličín na jaře na 
suverénní Přední Kopaninu?

Hvězda podzimu Milan 
Cvrček válí za Braník.

Fotbalisté Stodůlek jsou zatím 
v přeboru za otloukánky…
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Nenašli jste na předchozí dvoustraně nic o divácích? Nebojte se, neza-
pomněli jsme na ně, naopak. Letos jsme se jim totiž rozhodli věnovat 
poněkud obšírněji. Na tomto místě se tak dozvíte, kolik lidí chodí na 
zápasy jednotlivých týmů, co návštěvnost ovlivňuje nebo třeba co se 
kluby pro své fanoušky snaží dělat.

Loni 65, letos 80. Průměrná návštěv-
nost na zápasech přeboru se oproti 
minulé sezoně lehce zvýšila. Vzrostla 
i ta celková, a to na 9630. Velkou zá-
sluhu na tom má i nováček ze Zbra-
slavi, který se trochu nečekaně drží po 
půlce sezony na skvělém třetím místě.

počasí, soupeŘ, teRMíny
Na domácí zápasy Zbraslavi cho-
dilo na podzim v průměru 118 diváků 
a vyjma říjnového utkání s Vršovicemi, 
které sledovalo jen 60 lidí, nikdy ne-

klesl počet diváků pod stovku. „Určitě 
je to příjemné. A nejen proto, že to pro 
nás představuje nezanedbatelný přínos 
do klubové pokladny. V první řadě to 
bereme tak, že lidé tím dávají najevo 
podporu hráčům, ale i funkcionářům 
a vůbec všemu, co se kolem fotbalu na 
Zbraslavi točí. Snad je to i znamení, že 
to děláme dobře,“ těší sekretáře Anto-
nína Rákosníka.
Přes průměrnou stovku fanoušků na 
domácích stadionech se přehouply 
ještě Třeboradice a Braník. „Potěší 

to, alespoň je vidět, že snad hrajeme 
celkem dobře,“ usmívá se Pavel Kott, 
předseda Třeboradic, momentálně 
druhého týmu přeboru. „Myslím, že 
lidé jsou u nás spokojeni. Můžou při-
jít s celou rodinou, máme dětské hři-
ště, takže děcka se můžou vyblbnout 
a třeba táta si v klidu užít zápas a dát 
si pivo,“ popisuje.
Důležitým faktorem, ovlivňujícím ná-
vštěvnost, je atraktivita soupeře. Je 
jasné, že nejvíc lidí chodí na známější 
kluby, potažmo na derby. „Pamatuji, že 
když jsme hrávali s Lipencemi nebo Sli-
vencem, tak přišlo asi 450 diváků. Měli 
transparenty, bubny a vytvořili skvělou 
atmosféru. Teď je to jiné. Když přijedou 
třeba Vršovice, ale samozřejmě se jich 
nechci dotknout, tak s nimi nedorazí 

žádní jejich fanoušci a na návštěvě je 
to znát,“ tvrdí Antonín Rákosník.
Podstatné jsou ale i jiné věci. „Hodně 
je to o počasí. Když je krásně, tak lidi 
přijdou, když je den na nic, tak můžete 
dělat, co chcete, ale nedorazí,“ vypo-
zoroval Pavel Kott. „Možná by nebylo 
od věci začínat jarní sezonu později 
a třeba tam vsunout nějaká vložená 
kola. Kdyby se startovalo v dubnu, tak 
těch pár neděl, co se počasí týče, ur-
čitě pomůže,“ myslí si třeboradický 
předseda.
A opomenout nelze ani termíny zá-
pasů. „Nám dlouhodobě vyhovuje ne-
děle. Jsem ve Zbraslavi už třiadva-
cet let, takže to mohu posoudit. Když 
jsme jednu sezonu, nebo spíš půl se-
zony, zkoušeli hrát v sobotu, najednou 

NeJ…

na přeBor si leTos našlo cesTu Bezmála 10 Tisíc fanoušků, zvýšil se i průměr na zápas
TexT: ŠtěPán Šimůnek FoTo: Pavel Jiřík st.

dIVáky neJVíc táHne ZbRaslaV

cElKoVý PočEt DIVÁKů za PoDzImNÍ čÁSt SEzoNy 2015–16
9630

DIVÁcKý PRůměR Na jEDEN zÁPaS
80

DomÁcÍ NÁVštěVNoSt jEDNotlIVých Klubů
SK Zbraslav: 945 celkem (8 kol) 118 na zápas
SK Třeboradice: 955 celkem (9 kol) 106 na zápas
ABC Braník: 715 celkem (7 kol) 102 na zápas
Bohemians Praha: 755 celkem (8 kol) 94 na zápas
TJ Sokol Cholupice: 745 celkem (8 kol) 93 na zápas
FC Zličín: 650 celkem (8 kol) 81 na zápas
TJ Sokol Stodůlky: 503 celkem (7 kol) 72 na zápas
FC Přední Kopanina: 542 celkem (8 kol) 68 na zápas
TJ Sokol Královice: 200 celkem (3 kola) 67 na zápas
FK Motorlet Praha B: 381 celkem (6 kol) 63 na zápas
Admira Praha B: 570 celkem (9 kol) 63 na zápas
SK Uhelné sklady: 430 celkem (7 kol) 61 na zápas
SK UNION Vršovice: 490 celkem (8 kol) 61 na zápas
SK Střešovice 1911: 489 celkem (8 kol) 61 na zápas
ČAFC Praha: 470 celkem (8 kol) 59 na zápas
FC Háje: 355 celkem (8 kol) 44 na zápas

Řeč čísel

Přebor táhne čím dál víc…

… a pověstné klandry jsou pravidelně obsypané diváky!



chodilo o polovinu lidí míň,“ vzpomíná 
Antonín Rákosník.

pRoGRaM, VIp, web
Právě Zbraslav kraluje i týmům s největší 
venkovní návštěvností, chodilo na ni prů-
měrně 102 lidí. V těsném závěsu jsou pak 
Uhelné sklady s 96 diváky, opačný pól 
pak obsadila Admira. Na výkony jejího 
„béčka“ byla na hřištích soupeřů zvědavá 
průměrně pouhá padesátka lidí. A týmem 
s nejslabší domácí návštěvností jsou 
Háje, podpořit je chodilo v průměru do-
konce necelých padesát lidí.

Co je třeba dělat pro to, aby diváci 
chodili? Oblíbenou a hojně využívanou 
možností je tombola, aspektů je však 
mnohem víc. „Máme vývěsky, hlasatele, 
vydáváme program, kde jsou veškeré 
výsledky, sestavy, rozhodčí, máme svou 
klubovou restauraci, kde propagujeme 
klub,“ vypočítává Antonín Rákosník, 
jehož Zbraslav měla v minulosti do-
konce ještě větší návštěvnost.
„Ale chodili takoví, kteří házeli pe-
tardy, takže s těmi jsme se rozlou-
čili,“ vysvětluje a poodhaluje klubové 
plány, které by mohly přilákat nové 

fanoušky. „Chceme vydávat věrnostní 
kartičky pro předplatitele, něco jako 
permanentky. Už teď máme jakousi 
VIP kartu pro zasloužilé hráče, kterým 
je přes sedmdesát. Sice jim nezaručíme 
pevné místo na tribuně, ale mají vstup 
zdarma,“ objasňuje.
To v Třeboradicích hodně sázejí na 
internetovou prezentaci. „Tomboly 
neděláme, ale snažíme se zlepšo-
vat web. Myslím, že dnes už je velmi 
dobrý. Divákům skrz něj chceme pře-
dávat co nejvíc informací. Standardně 
také rozvěšujeme plakáty před zápasy, 

našim sponzorům posíláme pozvánky, 
při utkáních máme barevný program, 
v jehož každém čísle mimo jiné před-
stavujeme jednoho hráče z mančaftu,“ 
sumíruje Pavel Kott.
Oba činovníci se pak shodují v tom, 
že po stránce návštěvnosti se pře-
bor zkvalitňuje. „A doufám, že diváci 
se v přeboru budou ještě množit. Mys-
lím, že svaz toho dělá pro medializaci 
hodně,“ vzkazuje Kott. „Hlavně chceme 
poděkovat divákům, kteří na nás chodí, 
a zveme je na jarní část sezony,“ uza-
vírá jeho kolega ze Zbraslavi. 

inzerce

V teplých měsících je 
vždy návštěvnost vyšší.

V Třeboradicích přišlo na podzim 
na fotbal bezmála 1000 lidí!
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A je tady poslední střídání tohoto roku. Tomáš Platil by rád věděl, proč 
se ambiciózním a loni úspěšným Uhelným skladům letos tolik nedaří, 
jaké to je pro JAKUBA SAINERA hrát s tolika bývalými spoluhráči 
z Motorletu a navíc pod bouřlivákem Robertem Hlavicou…

Odpověď na první otázku je až pře-
kvapivě jednoduchá: „Výsledky ne-
máme hlavně proto, že málo trénu-
jeme, scházíme se v počtu na malou 
kopanou, takže nám chybí větší sou-
hra a samozřejmě kondice. Dalším 
faktorem, proč se nám nedaří, je naše 
nekázeň. Sedm červených karet za půl 
sezony je strašidelné číslo,“ nebere 
si Kuba servítky. Sám má ovšem 
pomyslné máslo na hlavě, protože 
putoval předčasně do kabin hned 
dvakrát!

HRoMadný exodus
Až na podzimní výsledky však na 
Uhelkách všechno klape a mají zde 
velmi dobrou partu. I proto že je 
v A-týmu mnoho hráčů, kteří pro-

šli Motorletem – včetně Sainera. „Je 
nás tu asi sedm. S některými jsem 
hrál už v dorostu, s některými pak 
i v chlapech, takže se dobře známe. 
K tomu nás dokonale motivuje svým 
osobitým entuziasmem i trenér. Do-
káže udělat srandu na tréninku a sa-
mozřejmě občas zvýšit hlas, ale to 
k tomu patří,“ nezapomíná na důleži-
tou postavu v klubu Roberta Hlavicu.
A jak se vůbec stalo, že je v jednom 
týmu tolik hráčů s podobnou minu-
lostí? „Hodně kluků pracuje a ne-
chce nebo nestíhá trénovat čtyřikrát 
týdně. V Uhelkách nám v tomto vyšli 
vstříc, je to přes kopec, trenér navíc 
také působil na Motorletu. Rozhodně 
to nemá žádné nevýhody, známe se, 
jak už jsem říkal, je tu dobrá parta 

a v klubu panuje hodně rodinná at-
mosféra. V Motorletu na vás kolikrát 
někdo řve na tréninku, při zápase, ho-
níte se za prémiemi. Tady to hrajeme 
zadarmo a pro zábavu,“ vysvětluje 
Jakub bez servítků hromadný exo-
dus, resp. příliv.

ZMeŠkal neZMeŠkal
Na co jsou všichni z Uhelných 
skladů citliví, je téma Zdeněk Zmeš-
kal – kanonýr, který před rokem na-
sázel v přeboru 41 gólů a pak odešel 
do ČFL (už je zpět v přeboru, ovšem 
v Bohemians Praha – pozn. red.) . 
„Zmeškal nezmeškal, tohle téma sly-
šíme snad každý týden. To, že dal mi-
nulou sezonu tolik gólů, je hezké, ale 
v týmu není a nebude, tečka!“ říká dů-
razně. „Máme tu teď jiné kluky, kteří 
góly dávají také, takže to, že se nám 
nedaří, bych nepřikládal k tomu, že 
nemáme Zmeškala. Přes zimu mu-
síme víc potrénovat a v soutěži pak 

dávat tutové šance, které dost často 
nedokážeme proměnit. Pak věřím, že 
to bude dobré a výsledkově i herně se 
zvedneme. Jedenácté místo rozhodně 
není pozicí, na které bychom chtěli 
být…“ dodává odhodlaně.
Samostatnou kapitolou, o níž ov-
šem už na stránkách Speciálu šla 
řeč, je zmíněný kouč Hlavica, který 
nutně už musel utkvět v paměti ne-
jen hráčů, ale i diváků na přeboro-
vých stadionech. „Náš trenér, ať už je 
impulzivní nebo není, fotbalu rozumí 
a nedělá z něj žádnou vědu. Vztah 
s ním máme všichni dobrý, občas si 
z někoho udělá srandu a hodně vše 
odlehčuje, konec konců nejsme pro-
fesionálové, abychom se měli nějak 
stresovat. Určitě jsem se smál hod-
někrát, když něco vypustil,“ vypráví 
Jakub Sainer, že v A-týmu Uhelných 
skladů do nudy jen tak nezabřed-
nete. Tak jen zlepšit ty výsledky 
a bude fajn celkově… 

stŘÍDáNÍ

jakuB sainer navazuje na oTázky Tomáše plaTila
TexT: lukáŠ vrkoč FoTo: archiv J. sainera

MusíMe potRénoVat!

„Zajímá mě, jaké je to, když 
ještě nedávno pískal přebor 
a teď v něm působí jako hráč. 
Dále se chci zeptat, jestli Přední 
Kopanině teď rozhodčí nepomá-
hají, když se se všemi rozhod-
čími zná… (smích) A jaké je to po 
dlouhé době, co nehrál aktivně 
fotbal, zase začít.“

MARTIN LES

JAKUB SAINER

S T Ř Í D Á N Í

Na výletě v Miláně Cyklistika je pro řadu fotbalistů 
doplňkovým sportem.
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Vidím to, jako kdyby to bylo dnes: mladý útočník Sparty s devítkou na 
dresu, který už předtím otevřel skóre zápasu, se probíjí modrou zdí 
košických zadáků, obejde i brankáře Bellera a místo aby poslal míč do 
prázdné branky, postupuje s ním až k čáře. Dělí ho od ní dva tři kroky, 
když se přiřítí stoper Vaško – a bum! Je po šanci! Fandové běsní. Taková 
frajeřinka! O něco později ale ten šikovný boreček jménem JAROSLAV 
BOROVIČKA hlavičkou zpečetí výsledek 3:1 pro Spartu, dokráčí div ne 
až na škvárový ovál, který v té době ještě vroubí sparťanský trávník, 
a gestikuluje do hlediště: „Jsem vám dlužen gól? Tak tady ho máte!“

V nejbližších dnech se na jedenadvace-
tiletého fotbalistu snese příval novinář-
ské kritiky. Už o něm nejednou psali, že 
je příliš pomalý, těžkopádný, že neumí 
kloudně vystřelit, že je brzdou útoku. 
Teď měli parádní sousto!
Sparťanský trenér Srbek (roku 1935 
levý half jedenáctky, která vyvál-

čila Středoevropský pohár) nad těmi 
moudrostmi nevěřícně kroutil hlavou. 
„Ti chlapi snad ani nevěděli, o čem pí-
šou!“ řekl mi nějakých patnáct let po 
onom ligovém mači z jara 1952. „Něco 
vám povím: v devětačtyřicátém k nám na 
Spartu přišel z Chrudimi Kbelák Arnošt 
Pazdera, rok po něm z Čakovic Honza 

Hertl a z Michle Jarda Borovička. Co já 
jsem vyslechl rýpanců, proč je tlačím 
do sestavy! Pazdera že je moc malý 
a křehký, míč může do branky leda do-
koulet. Hertl že je flegmatik a hraje jen 
na sebe. A Borovička? Za toho jsem to 
schytal nejvíc! Přitom to byli fotbalisti od 
pánaboha! Když v šestapadesátém pat-
řili k nejlepším v nároďáku, který udělal 
v Budapešti Maďary a v Riu Brazilce, dva 
mančafty tehdy považované za nejlepší 
na světě, nikdo mi nepoklepal na rameno 
a neřekl – Erichu, s těmi třemi kluky jsi 
měl tenkrát šťastnou ruku…“

syn celeRoVéHo kRále
Jaroslav Borovička pocházel z Michle 
ze zahradnictví proslulého zejména 

skvělými celery. Proto ho slovy z me-
zititulku nazval Ota Pavel v medai-
lonu, který dal jméno celé knížce 
sportovních příběhů. Ty dva spojovalo 
zvláštní přátelství, jen se potkali, už 
se o něco přeli. Přitom se měli rádi. 
V životě si to nejspíš neřekli, Ota to 
jenom později napsal. Ale věděl jsem 
to od obou.
Jarda miloval operu. Jednou se 
v předvečer důležitého ligového zá-
pasu v Bratislavě načerno vytratil 
z hotelu. Na vínko? Co vás vede? 
Do Slovenského národního divadla! 
Nejen tím byl ve fotbalovém světě 
trochu sám. Knihomol, samorostlý fi-
lozof, věčný hledač pravdy o životě, 
o režimu v zemi, o světě.

leGeNDa

významné osoBnosTi hisTorie pražského foTBalu jak je (možná) neznáTe
TexT: miloslav JenŠík FoTo: archiv autora

kdepak boRoVIčka – boRoVIce!

Národní mužstvo na MS 1958 rozdrtilo namyšlené Argentince 6:1.  
Zleva Novák, Dolejší, Popluhár, G. Mráz, Hovorka, Dvořák, 

BOROVIČKA, Feureisl, Zikán, Molnár a Masopust.

Většinu svých gólů dával zblízka, ale snímek z kvalifikačního utkání 
MS 1958 s Walesem dokládá, že se dovedl do rány i pořádně opřít.

Dukla z roku 1961: nahoře zleva Pluskal, Novák, Šafránek, Dvořák, I. Urban 
a Čadek, uprostřed Sůra, Masopust, trenér Mirka, Kučera, BOROVIČKA 

a Pavlis, dole Brumovský, Vacenovský, hlavní trenér Vejvoda, Tauchen a Jelínek.



Křivdivé soudy o své hře nedovedl 
házet za hlavu. Vztekal se nad nimi. 
A trápil. V tom je klíč i k furiant-
ské historce v záhlaví této vzpo-
mínky. Byl sotva pár týdnů na vojně, 
když mu Karel Kolský, znalec fot-
balu i lidských charakterů, nabídl 
definitivu v armádním týmu. Přijal 
ji, protože uvěřil trenérovu velkému 
plánu a našel tam pár kamarádů 
po své chuti. Říkali mu „Borovice“. 
Svaťa Pluskal mi jednou řekl: „To mu 
sedělo. Byl takový vzpřímený. A su-
kovitý.“ Váleli jak z partesu, ale fa-

noušci tradičních klubů na ně kři-
čeli „lampasáci“! I na něho, který 
se s vojenským prostředím, hlavně 
s tím, že víc hvězdiček má vždycky 
pravdu, nikdy nesžil.

Je toHle Vůbec MoŽný?
Roku 1956 jsme hráli ve Švýcarsku. 
Chyběl střelec, nakonec povolali Ji-
řího Feureisla z Karlových Varů. Měl 
z toho nahnáno, před zápasem se 
zeptal: „Trenére, co tam vlastně mám 
dělat?“ – „To, co vždycky, Jirko,“ odvě-
til Antonín Rýgr. „Jdi do toho a dávej 

góly.“ Když druholigový kanonýr na-
střílel čtyři v nepřetržité řadě (vyhráli 
jsme 6:1), řekl Borovička, který byl 
s Masopustem u zárodku většiny na-
šich akcí: „Je tohle vůbec možný? My 
borci celej mač makáme, servírujeme 
mu balony, že by to tam šoupl kaž-
dej nazdárek, a von teď má bejt slav-
nej?“ Všichni se zasmáli, ale Jarda to 
zase až tak v legraci nemyslel. Poz-
ději trousil podobné poznámky ko-
lem Rudolfa Kučery, hráče a střelce 
od pánaboha, kterému přihrával na 
spoustu oslavovaných gólů…

Po celý svůj čas na fotbalovém vý-
sluní se cítil nedoceněný. Co živ 
budu, vždycky budu tvrdit, že prá-
vem! Ostatně se na to stačilo ze-
ptat Josefa Masopusta, s kterým 
Borovička tvořil středovou osu týmu 
Dukly a do Kvašňákova příchodu 
i národního mužstva. Ty kličky na 
kapesníku! Ty na centimetry a na 
zlomky vteřiny přesné přihrávky do 
běhu! Ten úžasný cit pro měnění 
rytmu hry… Ale kolik novinových 
referátů to dokázalo jaksepatří vy-
zdvihnout? 

supeRGÓl na 
teHelnéM polI
I když je součet jeho ligových branek 
nepochybně úctyhodný, mezi kanonýry 
Borovička nepatřil. Ale někdy dával 
góly opravdu parádní a jindy zase 
mimořádně důležité; v Dukle jim 
říkali „výroční“ nebo „jubilejní“. 
V reprezentaci skóroval jen dvakrát, 
ale ten druhý kousek věru stál za to! 
To bylo na jaře 1957 v Bratislavě proti 
Jugoslávii. Vladi Beara, původem ze 
Splitu, ale v té době už gólman 
bělehradské Crvené zvezdy, pochytal 
i neuvěřitelné věci. Až do rozhraní 56. 
a 57. minuty, kdy se „Borovice“ na 
velkém vápně z voleje opřel do centru 

z pravé strany. Po nevídané bombě se 
uznávaná brankářská jednička Evropy 
nestačila ani ohlédnout! Byl to gól 
nejen nevídaný, ale i rozhodující – 
vyhráli jsme 1:0. 

JaRdoVa HVěZdná 
HodIna
Ale i jinak to byl Jardův velký den. V 10. 
minutě Beara jen taktak vyškrábl jeho 
hlavičku. V 37. nastřelil tyč. V 39. si vy-
nutil faul ve velkém vápně, ale píšťalka 
mlčela. Z velkého zápasu většina novi-
nářů nad jiné vyzdvihla Bearu, Nováka 
a tentokrát také Borovičku! Stadion měl 
ta tři jména dokonce ve výrazném pod-
titulku. „Borovice“ dobře věděl, že toho 

dne porazil na hlavu všechny pochybo-
vače. Když odcházel z trávníku, zamí-
řil pohledem na místa, kde seděli novi-
náři, poslal jim široký úsměv a pokýval 
hlavou. Tak vidíte! Jen škoda, stokrát 
škoda, že se to neodehrálo v Praze. Své 
nejslavnější dny valnou většinou pro-
žil všude jinde jen ne v rodném městě. 
Třeba v New Yorku…

pRo Hubu na Hubu
V létě 1961 válel jako bůh v meziná-
rodní lize za Velkou louží, rok poté byl 
ve dvaadvacetičlenné nominaci na 
světový šampionát v Chile, ale jediný 
z ní tam neodcestoval. A roku 1963 se 
zčistajasna s Duklou a velkým fotba-

lem rozloučil. Ve dvaatřiceti letech, co 
to je za sportovní věk? Nebyla v tom 
nemoc ani zranění, nešlo o dlouhodo-
bou ztrátu formy. Nic takového! Jenom 
si na dovolené ve vojenské zotavovně 
pustil pusu na špacír. Dělal to neu-
stále, co na srdci, to na jazyku, ale 
tentokrát ho někdo práskl tam, kde 
už to Dukla nemohla zaretušovat. Vy-
hodili ho z oddílu i z armády. Vrátil se 
ke svému řemeslu v tiskárně a ještě 
nějaký čas servíroval své jedinečné 
přihrávky a brnkal soupeřům na nervy 
v II. lize ve Vítkovicích a ve Vlašimi. 
Jenže to ještě nějaký ten rok mohlo 
být v bojích o mistrovský titul i v dresu 
se lvíčkem na prsou… 

dRobné klepy

Post: stažený střední útočník

Hráčská dráha:  SK Michle, 1950 Sparta, 1952 ATK /ÚDA/ Dukla, 1963 Vítkovice,  
na sklonku kariéry dále Vlašim, Nový Bor a Sedlčany

Mezistátní utkání:  21 v letech 1953 až 1961, 2 góly; hráč kvalifikace pro MS 1954 ve Švýcarsku, 
účastník MS 1958 ve Švédsku a necestující člen týmu pro MS 1962 v Chile

Bilance v lize:  266 zápasů v letech 1950 až 1963, 77 gólů;  
mistr ligy 1952 (se Spartou), 1953, 1956, 1958, 1961, 1962 a 1963

JaRoslaV boRoVIčka 26. 1. 1931–19. 9. 1992
Jaroslav Borovička, cizelér míče, 
bystrý taktik a důvtipný stratég.

Dokázal zpracovat nebo z první rozehrát 
míč v jakékoli situaci. A jak ukazuje 

snímek, někdy tím i sám sebe pobavil.

Když bylo třeba, vracel se hluboko do obrany. 
Tady přišel spolu s Milanem Dvořákem na pomoc 

Svatopluku Pluskalovi, který odvrací nebezpečí.
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Ač nastupuje na postu defenzivního záložníka, tedy klasického 
„štítu“, jeho vzorem je Lionel Messi. Něco však má čtrnáctiletý 
TOMÁŠ JÍRŮ z Kolovrat s argentinským štírkem společného – oba 
jsou autoritami, které spoluhráči berou a respektují. Tomáš, jehož 
předností je dobrá hra tělem a přehled o hře, na sobě chce neu-
stále pracovat, zlepšovat se a dotáhnout to ve fotbale co nejdál. 
Předpoklady k tomu (prý) má.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Mám staršího bráchu, který taky hrál 
fotbal, takže jsme si odmala kopali. 
No a taky samozřejmě rodiče.

 J Důležité kroky v kariéře:
Začátky ve fotbalové škole Umbro 
a teď přestup do Kolovrat.

 J Nejoblíbenější trenér:
Martin Caudr – můj první trenér, který 
mě toho hodně naučil. A současný 
trenér Roman Krejčík.

 J Fotbalový vzor:
Lionel Messi.

 J Oblíbený klub:
FC Barcelona.

 J Neoblíbený klub:
Sparta Praha, Real Madrid.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Kolovrat v sezoně:
Prohra 2:4.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Vybaví se mi zápas proti Dukle, kdy jsem 
srovnával hlavičkou v poslední minutě.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Asi poslední zápas El Clasica, kdy Bar-
celona vyhrála nad Realem 4:0.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:

Dan Ledvina a Filip Hladký.
 J Sportovní cíl:

Neustále se zlepšovat a možná se do-
stat do vyšší soutěže.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
Ještě jsem se nerozhodl.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Hrál jsem dřív ještě tenis a florbal, ale 
časově jsem to nezvládal, tak jsem 
se rozhodl věnovat se naplno jenom 
fotbalu.

 J Mimosportovní zájmy:
Hraní na konzolích, hudba, filmy, kolo 
a v zimě lyžování.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Sledování Simpsonových a poslou-
chání hudby.

 J Oblíbené jídlo:
Steak a sushi.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Rapper Fetty Wap.

 J Oblíbený film:
Hobit.

 J Prospěch ve škole:
Mohl by být lepší.

 J Počet přátel na Facebooku:
300.

mláDež

Tomáše jírů z kolovraT zdoBí doBrá hra Tělem, zodpovědnosT a přehled
TexT: ŠtěPán Šimůnek FoTo: archiv tomáŠe Jírů

defenZIVní Štít s RespekteM spoluHRáčů

RozStŘEl
SPaRta NEbo SlaVIa — slavia

RoNalDo NEbo mESSI — messi 
PRotoŽE SE mI lÍbÍ jEho Styl hRaNÍ a jE to můj NEjoblÍbENějšÍ hRÁč

ÚtočIt NEbo bRÁNIt — útočit

bloNDýNy NEbo bRuNEty — bruNety

PREmIER lEaGuE NEbo buNDESlIGa — Premier leaGue

Tomáš Jírů



chcEtE SE 
zVIDItElNIt?

INzeRujTe Ve  
SpecIálu!
·  možnost jak na sebe upozornit 

ve fotbalovém prostředí

·  distribuce mezi pražské kluby  
a na další důležité adresy

·  náklad: 5 500 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
z

e
r

c
e

„Největší Tomášovou předností je zodpovědnost, díky které ho spoluhráči 
v týmu berou a respektují, jdou za ním. Je silný ve hře tělem, ustojí souboje, 
nenechá se odstrčit, nepadá. Má přehled, dobře čte hru, dovolí si kličku, a když 
přijde o balon, snaží se ho vybojovat zpátky. Co se týče negativ, občas, když 
se nedaří jemu nebo týmu, tak to ještě před koncem vzdá. Ale upozorňujeme 
ho na to, ví o tom a snažíme se na tom společně pracovat. Jako člověka bych 
ho charakterizoval jako pohodáře, je to přátelský, kamarádský kluk. V tomhle 
věku s ním stejně jako s ostatními kluky samozřejmě cvičí puberta, takže ho 
občas musím krotit, ale to je normální. Ale poslouchá. Když se na něj zadupe, 
tak dělá, co má. Myslím, že když vydrží a zapracuje na odstranění zmíněného 
nedostatku, může to dotáhnout daleko. Fyzicky i onou autoritou a zodpověd-
ností na to určitě má.“

Roman Krejčík, trenér starších žáků Sokola Kolovraty

očIMa tRenéRa

Parta žáků z Kolovrat

Že by Tomáš plánoval 
i kariéru modela?

Vypadá to, že má 
rád adrenalin!
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navštívené 
fotbalové turnaje

Jednou z hlavních priorit Pražského fotbalového svazu je za pomoci mnoha projektů podporovat 
fotbalovou mládež. Přivést děti k fotbalu a sportování obecně má za cíl projekt Můj první klub a akce 
v rámci Měsíce náborů. Mnohdy první kontakt s fotbalovým míčem přináší také tradiční turnaj týmů 
z pražských základních škol – Dětský fotbalový pohár. Svět profesionálního a amatérského fotbalu 
propojuje projekt Tour de club a osvěta výchovy mladých fotbalistů a fotbalistek putuje mezi rodiče 
díky projektu Neberte nám naši hru. Ohlédněme se za činností PFS v roce 2015.

4
uspořádané 
fotbalové turnaje2

podepsaných 
„Kodexů slušného rodiče“ 
od roku 20123941  

 hřiště TJ Březiněves
 hřiště SK Viktoria Štěrboholy

FOTBAL NÁS BAVÍ!
PARTNER MLÁDEŽE



PATRONI MLÁDEŽE PRAŽSKÉHO 
FOTBALOVÉHO SVAZU 2015

13 78 

261 707 889

rodinné festivaly, 
kde Pražský 
fotbalový svaz 
připravil pro 
návštěvníky 
Fotbalové 
městečko

podpořených fotbalových 
náborů

 FK Viktoria Žižkov
SK Zbraslav
FC Háje Jižní Město 
 SK Motorlet (2x)
 FK Dukla Jižní Město
 FC Tempo Praha
 FC Přední Kopanina
ČAFC Praha

Čarodějnice na Ladronce
RatolestFest | Kašpárkohraní | Sporťáček

4 9

Jakub
Brabec 

Petr 
Nerad 

Matěj 
Hanousek 

rodinné festivaly, 

 Karel
Hrubeš 

ZŠ 
Žernosecká

ZŠ 
Jílovská ZŠ 

Eden

mujprvniklub.cz
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díky projektu Neberte nám naši hru. Ohlédněme se za činností PFS v roce 2015.

4
uspořádané 
fotbalové turnaje2

podepsaných 
„Kodexů slušného rodiče“ 
od roku 20123941  

 hřiště TJ Březiněves
 hřiště SK Viktoria Štěrboholy

FOTBAL NÁS BAVÍ!
PARTNER MLÁDEŽE
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Jedním z hlavních úkolů mládežnických trenérů je vybudovat v hráčích odvahu a schopnost překonávat soupeře v přímém souboji. V případě 
dobře organizované obranné hry soupeře je to častokrát jediná cesta k úspěchu.

Jak učIt?
První kličky zpočátku souvisejí více se změnou směru při vedení nebo s pře-
vzetím míče mimo obránce. Spíše jde o formu vyhýbání se obránci. V nácviku 
nových kliček je důležitá dobrá ukázka, vysvětlení, kdy je výhodné kličku použít, 
a opravování provedení během cvičení. Zpočátku volíme různé druhy zaseká-
vaček, stahovaček, následně můžeme přidat těžší varianty doplněné o přešla-
povačky, otočky atd. Nové kličky se doporučuje učit na začátku tréninku, kdy 
je u dětí větší schopnost soustředění, již naučené kličky můžeme opakovat 
a zdokonalovat i na konci tréninku v únavě.
Během nácviku je nejlepší využít kombinaci drilu (např. soubor na sebe navazu-
jících Coerver cvičení), ale také nechávat volnost hráčům ve volbě kličky, počtu 
opakování, rychlosti provedení, zahájení a ukončení kličky. Hráči mohou obcházení 
zkoušet nejprve v průpravných cvičeních bez obránců (naprázdno v prostoru, nebo 
na kužel či figurínu). Dalším krokem je využití herních cvičení s obránci, a tudíž 
reálnější situace směrem k utkání. Obcházení můžeme podpořit díky nastavení 
pravidel i v průpravných hrách a tréninkových zápasech. Hráči by měli ovládat 
v období přípravky cca 10 až 15 kliček podle jejich technické úrovně.

při nácviku kličky si všímáme důležitých fází

naZnačení
(klamavý pohyb)

tIMInG
(začátek)

pRoVedení
(rozsah)

ZRycHlení

Jak ZdokonaloVat?
V momentě, kdy hráči zvládají v základní formě určitou kličku, lze na základě 
individuálních možností zvyšovat nároky na její provedení. Fáze zdokonalování 
je prakticky nevyčerpatelná. Vnitřních i vnějších faktorů, které mohou rozho-
dovat o úspěšnosti kličky, je mnoho. Častým problémem hráčů je výběr kličky 
pro danou situaci a řešení herních souvislostí, které předcházejí nebo následují 
samotnou kličku.

příklad řetězce

VýběR Místa
kontRola 
pRostoRu

VyŽádat sI 
pŘIHRáVku

RycHlé 
otočení

klIčka na 
obRánce

pŘIHRáVka 
nebo stŘela

dopoRučení pRo tRénInk
 J Směřovat kličky do kvality – ať má každý hráč 2 až 3 kličky, na které se může 
v zápase spolehnout.

 J Využívat v tréninku různorodá cvičení, kdy je útočník např. v čelním či bočním 
postavení, stojí zády k bráně soupeře atd.

 J Trénovat kličky v různých prostorech – u lajny, v rohu, v blízkosti branky atd.
 J Vysvětlit význam hry tělem – krytí míče (např. na malém prostoru, získání 
času pro řešení atd.).

 J Ukazujme a nabízejme hráčům při hře možnosti volby řešení – kličkou nebo spo-
luprací. Následně vyhodnotíme pozitiva i negativa řešení. Neurčovat hráčům, 
jak to musejí, řešit (např. před brankou nebudeš kličkovat, nebo naopak – když 
získáš míč, vyřeš vše sám).

 J Nechat na hráčích, jaké z nabízených kliček jim budou vyhovovat nejvíce a které 
budou ve větší míře používat v utkání.

tréNiNk

seriál profesionálního Trenéra mládeže pfs milana TiTěry o přípravě
FoTo: Pavel Jiřík st.

obcHáZení Jeden na JednoHo

RycHlost 
pRoVedení

pRoVedení 
na obě 
stRany

sMěŘuJeMe 
k MIstRoVské 
úRoVnI klIčky

koMbInace 
klIček

(dvě po sobě)

HeRní 
souVIslostI

ŘetěZce 
čInností

Vysoká 
aktIVIta 
bRánění

klIčka na 
MenŠíM 

pRostoRu
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tréNiNkové moDely

Věková kategorie: 
U8 – U15

Zaměření cvičení: 
Obcházení + zakončení

Název cvičení: 
Projdi brankou a vystřel

Slovní popis: 
Brankář přihrává na útočníka, který musí projít přes obránce jednou 
z branek a následně se snaží vstřelit gól. Pokud získá míč obránce, 
přihrává do jedné ze dvou branek (bližší = 1 bod, vzdálenější = 2 body).

Varianty: 
Brankář po přihrávce ukáže branku, kterou musí projít.

HeRní cVIčení 1

Věková kategorie: 
U8 – U15

Zaměření cvičení: 
Řešení útočné i obranné hry 1 na 1

Název cvičení: 
Rohovka 1 na 1

Slovní popis: 
Po přihrávce se modrý obránce snaží přiblížit k útočníkovi, který má za 
úkol pomocí klamavých pohybů projít některou z branek.

Varianty: 
Přidat zakončení – místo malých branek umístit branky s brankáři.

HeRní cVIčení 2

 

Věková kategorie: 
U8 – U15

Zaměření cvičení: 
Rychlá reakce z útoku do obrany a opačně

Název cvičení: 
Situace 1 na 1 s následným přepnutím do útočné (obranné) fáze

Slovní popis: 
Po souboji 1 na 1 se útočící hráč stává obráncem a snaží se nepustit 
původně bránícího hráče do prostoru mezi kužely.

Varianty: 
Míra aktivity obránce.

HeRní cVIčení 3

Věková kategorie: 
U8 – U15

Zaměření cvičení: 
Nabídka, obejití do volného prostoru, klamavý pohyb

Název cvičení: 
Obejdi ,,pasivního“ obránce

Slovní popis: 
Modří hráči si přihrávají ve volném pohybu. Na hráče, který přijímá 
míč, vyráží nejbližší hráč opačného týmu. Nejde do zisku, ale jen 
vytvoří tlak. Hráč, který přijímá míč, jde do kličky a hledá přihrávkou 
jiného spoluhráče.

Varianty: 
Zvýšit aktivitu obránců.

HeRní cVIčení 4
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Fanoušci vědí: když dnes vyhrajeme, mistrovský vavřín už nám nikdo ne-
vezme! Nikdo! A Bohemka od prvního hvizdu jede na plný plyn. V 15. minutě 
dá Pavel Chaloupka první gól. Pozdraví jej bouře nadšení. Dvě minuty nato 
Stanislav Levý znovu kope roh, Zdeněk Prokeš zvýší a dvougólový náskok 
rozpoutá už hotový uragán. A jak popsat, co se děje na stadionu u Botiče 
po úspěšné střele Zdeňka Koukala do šibenice? Půle 3:0 – to je sen!

Hraje se předposlední kolo ligy 
1982-83. Vršovičtí do něj vstoupili 
s dvoubodovým náskokem a o osm-
náct gólů vyšším brankovým rozdí-
lem před ostravským Baníkem. Za 
vítězství jsou stále ještě jen dva 
body, takže třetí Sparta se čtyř-
bodovým mankem na zelenobílé 
a dvoubodovým na Baník už v žád-

ném případě nemůže do bitvy o pr-
venství zasáhnout.
Starším pamětníkům v Ďolíčku se 
v předcházejících dnech nejednou 
vrátily dvě dávné vzpomínky, jedna 
smutnější než druhá. V letech 1948 
a 1950 ztratili Klokani šance na mis-
trovský titul pokaždé právě v posled-
ním utkání na domácí půdě, i když 

k němu v obou případech nastupo-
vali jako vyložený favorit! V osmačty-
řicátém byli před zápasem s Trnavou 
stále nejvážnějšími uchazeči o ko-
nečné prvenství. Vedli v tom zápase 
už 2:0, a přece nakonec o gól pro-
hráli! Také o dva roky později s Tep-
licemi (nedávno jsme se tu k tomu 
smolnému mači vrátili) šli do vedení. 
Ztratili je až hluboko v druhém polo-
času. A jeden bod nestačil...
Jsou tu i čerstvější neblahé zážitky. 
V lize 1979–80 zelenobílí šli do jarních 
odvet se čtyřbodovým náskokem – 
a přece skončili až třetí, o sedm bodů 
zpátky za ostravskými šampiony! Ne-

uvěřitelná šňůra zranění tehdy strhla 
mužstvo do hluboké krize. Uprostřed 
následujícího ročníku odešel do vídeň-
ského Rapidu Antonín Panenka, kolem 
kterého se v Ďolíčku všechno točilo. 
Všichni mu to přáli, ale kolik se tenkrát 
našlo proroků, že bez Tondy Bohemka 
na titul už docela určitě nedosáhne… 
Nicméně dvakrát i bez něho obhájila 
třetí pozici. Pokaždé jen se čtyřbodo-
vým mankem.
A teď? Třígólový náskok mužstva, 
které vyhrálo všechny tři předcháze-
jící zápasy, to přece snad už je bez-
pečná pojistka! Ale dokud rozhodčí 
neodpíská konec…

Historie

kapiToly z dějin pražského foTBalového svazu: 
kTerak klokani vyBojovali TiTul i Bez panenky
TexT: miloslav JenŠík FoTo: archiv autora

seZona snů u botIče
Jen skončilo ligové střetnutí se Žilinou, vršovičtí 

fanoušci vtrhli na trávník a přešťastní hráči utonuli pod  
zelenobílými vlajkami v davu svých obdivovatelů.

Žulovým pilířem týmu v kritických 
chvílích vždy byl brankář Zdeněk 
Hruška, původem z Vyšehradu.

Po jednom z vítězství na cestě k titulu: zleva stojí 
Marčík, Ondra, Prokeš, Borovička, Čermák a Sloup, před 

nimi Jakubec, Příložný, Bičovský, Němec a Zelenský.



PRoSINEc 2015 23

tRenéRoVo cHoRé 
sRdce
Zlobí ho už dlouhý čas. První in-
farkt ho skolil ve dvaačtyřiceti. Ale 
právě ročník 1982–83, před kterým 
mužstvo díky dobře voleným posi-
lám a neuvěřitelně tvrdé tréninkové 
práci dozrálo, je srdeční vadou To-
máše Pospíchala poznamenán už od 
prvního výkopu. Chtěl se dát dohro-
mady do startu soutěže, ale lékaři ta-
kovou možnost kategoricky zamítli. 
Musel tedy mužstvo svěřit asisten-
tovi Josefu Zadinovi, kterého si pro 
tu roli sám vypiplal. Během podzimu 
se k týmu na čas vrátil, ale jen do 

operace. Znovu se objevil až po No-
vém roce, uprostřed jara však šokoval 
náhlým odchodem, za kterým už byly 
jiné než zdravotní důvody. Pospíchal 
byl svéráz a paličák. Ale zase se ještě 
do finiše vrátil!
Kterému mužstvu by takové trenérské 
kotrmelce dělaly dobře? Ale už jsme 
si řekli, že tahle parta dozrála. Do-
kazovala to po celý rok a nad slunce 
jasně potvrdila i v první půli zápasu 
se Žilinou.

Výstup na VRcHol
Po přestávce už to není zápas, ale 
exhibice hostitelů, oslava triumfu, 

čas závratné radosti. Žilinský gól 
sedm minut před koncem na chvíli 
srazí Ďolíček z růžových obláčků eu-
forie zpátky na zem. Ale v 87. minutě 
přijde Němcův knokautový úder na 
4:1. Je hotovo!
Celý Ďolíček teď už jen napjatě čeká 
na poslední hvizd sudího Krchňáka. 
Jen se ozve, vtrhne na hrací plochu 
nadšený dav a obklopí jedenáct no-
vopečených mistrů ligy, kteří se teď 
také radují jako malí kluci.
Zelenobílá historie si tedy tento-
krát nedala zase jedno smůlovaté 
repete. Věci teď stály tak, že na roz-
loučenou s ligou už si Klokani mohli 

ve Vítkovicích dovolit i prohru. Už 
jim nehrozilo nic, leda ztráta pres-
tiže. Ani na tu nedošlo; Bohemka 
tam nezahrála zle, byla lepší. Že 
nakonec podlehla 0:1? To se v po-
dobné situaci může stát i Barceloně 
nebo Bayernu…
Jediný správný dovětek ke vzpomí-
nání, které je pozdravem ke stode-
sátým narozeninám jednoho z nejú-
spěšnějších klubů našich fotbalových 
dějin, napsal v červnu 1983 už po 
vítězství utkání se Žilinou Českoslo-
venský Sport: „Nebylo by spravedlivé, 
kdyby ligu vyhrál někdo jiný.“ Lépe 
a stručněji se to vyjádřit nedalo. 

spanIlá JíZda eVRopou
Aby snad vršovičtí fanoušci té radosti 
neměli málo, stejně jako domácí ligou 
se Klokani v nezapomenutelné sezoně 
1982-83 dlouho úspěšně prodírali 
také trnitou houštinou Poháru UEFA. 
Na úvod dvakrát vyklepli vídeňskou 
Admiru Wacker (v Praze dokonce 5:0). 
Ve 2. kole po remize na francouzské 
půdě smetli u Botiče Saint Etienne 
4:0. Se ženevským týmem Servette 
už to bylo složitější, po plichtě ve 
Švýcarsku otevřela bránu čtvrtfinále 
jen těsná výhra. Pak do Vršovic 
přijeli Skotové z Dundee a odvezli si 
do odvety nejtěsnější prohru 0:1. To 
nevypadalo moc dobře, ale zelenobílí 
pak v jejich městě vydřeli bezgólovou 
plichtu. Až v semifinále dvakrát 
nestačili na belgický Anderlecht. Ale 

té předcházející šňůře bez jediné 
prohry všechna čest!

Jedenáctka pRo 
tRenéRa RepReZentace
Skvělý rok mužstva z Ďolíčku nemohl 
neovlivnit složení národního mužstva. 
V sezoně 1982-83 si jeho dres po-
stupně oblékla kompletní jedenáctka 
Vršovických, která by se na trávníku 
mohla seřadit třeba takto: Hruška – 
Jakubec, Prokeš, Bičovský, Ondra – Ze-
lenský, Sloup, Chaloupka, Levý – Ně-
mec, Čermák. Leckterý fanoušek by 
ale možná tým postavil jinak, jeho pá-
teří byli tvořiví univerzálové. V každém 
případě mohlo těch jedenáct borců 
klidně společně nastoupit na mezi-
státním poli proti jakémukoli soupeři. 
Což se ostatně hned ukáže…

sedM klokanů pRotI 
MIstRůM sVěta
Toho sobotního večera 13. listopadu 
1982 nevycházelo 80 000 milánských 
„tifosi“ z údivu, který postupem času 
přerostl až do šoku. Jejich squadra 
azzura, která onoho roku znovu vyvál-
čila světový šampionát, byla v kvalifi-
kaci mistrovství Evropy proti novému 
mužstvu naší země zcela jednoznačným 
favoritem. Pro srovnání: zatímco její 
gólman Dino Zoff nastoupil ke svému 
108. mezistátnímu střetnutí, celý náš 
tým by se byl až doposud poskládal 
pouze na 75 reprezentačních startů! 
Tvořilo se nové mužstvo, řada našich 
jmen Italům pranic neříkala. Trenér 
František Havránek vyslal toho večera 
na trávník sedm mužů z Bohemky: do 
obrany Zdeňka Prokeše a Františka Ja-

kubce, celé trio středopolařů Pavel Cha-
loupka, Peter Zelenský a Jiří Sloup a do 
útoku Jaroslava Němce a Milana Čer-
máka. A třetím do ofenzivy byl brněnský 
Petr Janečka, za pár měsíců už také klu-
bový spoluhráč vyjmenované sedmy…
Přiznám se, že onoho večera ve mně 
byla před televizní obrazovkou malá 
dušička. Moc bych byl právě téhle 
sympatické partě přál úspěch, ale vě-
řit jsem se neodvážil. Určitě bych si na 
něj nevsadil… Italské publikum si poba-
veně prohlédlo partu, co se tu postavila 
jedenácti světovým šampionům. Těšilo 
se na lekci, kterou si bílí odvezou. No, 
neodvezli… Dvakrát modří vedli (po-
druhé naším vlastním gólem); poprvé 
vyrovnal Sloup, podruhé po jeho akci 
Chaloupka a bylo to 2:2 s mistry světa 
na jejich půdě!

doboVé stŘípky

Pavel Chaloupka i s míčem v síti jásá nad jedním 
ze sedmnácti gólů, které ho v mistrovském ročníku 
Bohemky vynesly na trůn krále ligových střelců.

Když trenér Pospíchal přivedl z Plzně Sloupa, kterého 
tam předtím trénoval, všichni obraceli oči v sloup. Brzy 
ale začal celý Ďolíček skandovat „Jirka Sloup, Jirka Sloup!“

Tři ze sedmi Klokanů před strahovským vítězstvím 6:0 nad 
Kyprem: zleva Milan Čermák, Stanislav Levý a Zdeněk Prokeš.

Ve velkém boji s Dundee United má 
Tomáš Pospíchal co říci Jiřímu Ondrovi.
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Prošla jím spousta známých hráčů a trenérů, dlouhodobě působil ve 
2. lize a v sezoně 1963–64 dokonce v nejvyšší soutěži. Úspěchy však 
FK MOTORLET PRAHA sbírá i v novodobé historii – 80. léta strávil ve 
3. lize, v níž se naposledy objevil před pěti lety, a momentálně je stabilním 
účastníkem divize. Tradiční klub z Jihozápadního města za to vděčí 
především úspěšné práci s mládeží, kterou je proslulý. Vždyť v současné 
době tu v patnácti mládežnických výběrech působí na 340 hráčů!

Motorlet vznikl v roce 1912 pod názvem 
Sportovní kroužek Butovice. Mistrovské 
soutěže začal hrát o sedm let později 
a během několika sezon postoupil ze 
třetí třídy až do první, v níž se, s občas-
nými přestávkami, které trávil o úroveň 
níž, držel i přes válečné roky až do za-
čátku 50. let. A právě v polovině 50. let 
se začalo psát nejslavnější období klubu, 
jenž už v té době nesl název Motorlet.

tŘetí lIGa Je 
poVInnost
V této etapě se na pomezí Jinonic 
a Butovic stabilně hrála 2. liga, kte-
rou v ročníku 1962/63 Motorlet vyhrál 
a slavně postoupil do nejvyšší česko-
slovenské soutěže. Rozhodující zápas 

o postup hrál v květnu 1963 na hři-
šti Slavie v Edenu proti Děčínu, který, 
před dnes těžko uvěřitelnou návště-
vou 12 tisíc diváků, porazil 3:1.
Ač Motorlet v 1. lize prohrával i s fa-
vority převážně těsnými výsledky, na-
konec získal jen 7 bodů za pět remíz 
a jednu výhru (doma porazil Košice 2:1) 
a v tabulce skončil poslední. Mimocho-
dem, ligu tehdy vyhrála Dukla před Slo-
vanem Bratislava. Ač se zdálo, že další 
rok by se Motorlet mohl vrátit o patro 
výš, kvůli odchodu několika opor se to 
nepodařilo a od té doby se stabilně po-
hyboval na úrovni 3. ligy a divize.
A tam je i dnes. Po podzimu mu v Di-
vizi A patří 3. příčka za Hořovickem 
a Karlovými Vary. Nabízí se tedy 

otázka, zda v klubu přemýšlejí o opě-
tovném postupu do ČFL. A odpověď je 
jednoznačná – ano. „Není to o nějakém 
uspokojení ega, ale o sportovním a kon-
cepčním pohledu, o perspektivě celého 
oddílu. Klub s takovou tradicí, základ-
nou a hráčským i trenérským zázemím 
by neměl mít jiné cíle než hrát nejvyšší 
amatérskou soutěž, tedy třetí ligu,“ po-
pisuje předseda Rudolf Blažek.
„Zejména co se týče mládeže je naší po-
vinností se do ní v krátkodobě až středně-
době dlouhém horizontu dostat. Z logiky 
věci je jasné, že ČFL je pro mladší fotba-
listy větším lákadlem. Chceme pro naše 
odchovance vytvořit příležitost hrát sou-
těž, která má lepší zvuk a představuje pro 
ně větší perspektivu,“ pokračuje. „Myslím, 
že třetí liga by slušela i místnímu areálu. 
Určitě bychom v ní ale chtěli vydržet déle 
než rok,“ dodává místopředseda Vladi-
mír Kubert v narážce na skutečnost, že 
naposledy, v sezoně 2009–10, vydržel 
Motorlet v ČFL jen sezonu.
Tehdejší „ochutnávka“ třetí nejvyšší 
české soutěže přinesla klubovému 

vedení cenné zkušenosti. „Bylo vidět, 
že jen s odchovanci, na které sázíme 
a které se snažíme postupně zapra-
covávat do A-mužstva, mimochodem 
momentálně máme v áčku pět šest 
kluků, kteří jsou věkem ještě dorostenci, 
úspěšně hrát nejde. Jsou potřeba i starší 
a zkušenější kluci,“ přemítá místopřed-
seda. „V tomto ohledu nám letos velmi 
pomohl příchod Zdeňka Koukala, který 
má odehráno přes sto ligových zápasů 
a z pozice záložníka přinesl do naší hry 
klid a přehled, což naše mladé mužstvo 
potřebovalo,“ doplňuje předseda.

pŘIpRaVIt dětI 
k ŽIVotu
Motorlet je znám kvalitní prací s mládeží, 
ovšem nebylo tomu tak vždy. „Když jsem 
sem před nějakými třiadvaceti lety přišel, 
bylo tu jedno mužstvo dorostu, jedno žá-
kovské a snad dvě přípravky. Chtěli jsme 
to změnit, tak jsme sem s panem Lvem 
a s panem Škodou přivedli Mabapu, což 
byla první soukromá fotbalová škola 
v Praze. Tím se k nám dostalo nějakých 

klub

moTorleT se drží kréda „amaTérský kluB s profesionálním přísTupem“
TexT: ŠtěPán Šimůnek FoTo: Pavel Jiřík st.

do čfl cHceMe I kVůlI MládeŽI

Rok založení: 1912

Vývoj názvu klubu:  Sportovní kroužek Butovice, Sportovní klub Butovice, SK 
Praha XVII v Jinonicích, Sokol Jinonice, Sokol Šverma Jino-
nice, DSO Spartak Praha Motorlet, TJ Motorlet Praha, SSK 
Motorlet Praha, FC Patendis Motorlet Praha s.r.o., SSK 
Motorlet Praha, SK Motorlet Praha, FK Motorlet Praha

Úspěchy:  účast v 1. lize (1963/64), opakovaná účast ve 2. a 3. lize (napo-
sledy 2009/10), dlouhodobá účast v divizi

Současnost: Divize A (po podzimu 3. místo)

Počet týmů:  dva týmy mužů („A“ – Divize A, „B“ – Pražský přebor), starší do-
rost U–19 a U–18, mladší dorost U–17, U–16 a „C“, starší žáci 
U–15, U–14 a „C“, mladší žáci U–13, U–12 a „C“, starší pří-
pravka 2005 a 2006, mladší přípravka 2007 a 2008

fk MotoRlet pRaHa

Všem dobře známý stadion Motorletu
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Dvě hřiště, deset šaten, velká budova se zázemím, kantýna, rehabilitační 
místnost… Areál Motorletu, ležící na půli cesty mezi stanicemi metra 
Jinonice a Nové Butovice, je rozlehlý a hlavně udržovaný, pravidelně totiž 
prochází drobnými úpravami. Ty si Motorlet může dovolit hlavně díky 
grantům magistrátu a ministerstva školství a tělovýchovy.

Motorlet na prostorech, které má v dlou-
hodobém pronájmu od Prahy 5, dispo-
nuje jedním travnatým hřištěm a jedním 
s umělým povrchem (není jen tréninkové, 
dají se na něm hrát i zápasy), které vzniklo 
před devíti lety a před rokem prošlo rekon-
strukcí. „Získali jsme grant od ministerstva 
školství a tělovýchovy, takže loni v listopadu 
se kompletně vyměnila umělá tráva,“ líčí 
Vladimír Kubert jednu z nedávných úprav.
Ta další se týká šaten. „Ty nás obrazně 
řečeno pálily, bylo jich totiž málo. Teď 
jsme ale díky grantu magistrátu dobudo-
vali další, takže dnes jich máme, včetně 
těch, které jsou v unimo buňkách, deset. 
A všechny odpovídají normám FAČR a PFS. 
Máme i novou šatnu pro rozhodčí nebo 
třeba rehabilitační místnost,“ vypočítává 
koordinátor mládeže Jaroslav Machač.
Vzhledem k velkému počtu místních 
týmů je logické, že hřiště dostávají za-
brat. V tomto ohledu napomáhá místní 

tréninkový plácek. „Říkáme mu pás, je 
třicet metrů široký a sto metrů dlouhý. 
Slouží k brankářským tréninkům a na roz-
cvičení, aby se trochu ulevilo hlavnímu hři-
šti,“ vysvětluje místopředseda.
Přes zimu mohou fotbalisté Motorletu 
využívat „umělku“, ale klub si pronajímá 
i tělocvičny. „Ti nejmenší prckové samo-
zřejmě nemohou v mrazech trénovat vý-
hradně venku, takže se snažíme, aby měli 
alespoň dvakrát týdně tělocvičnu. V tomto 
ohledu spolupracujeme se školami na Praze 
5 a na Praze 13, například se základní ško-
lou Klausova,“ popisuje Vladimír Kubert.
Co se plánovaných úprav týče, vedení 
by si rádo vzalo „do parády“ místní tri-
bunu. „Přece jen nepatří k nejmoderněj-
ším. Asi by bylo hezké, kdyby se místo ní 
podařilo vybudovat nějaké další zázemí, 
například větší restauraci nebo třeba 
lepší rehabilitační prostory,“ přemítá 
místopředseda. 

osmdesát dětí, čímž se práce s mládeží 
nastartovala,“ vzpomíná Vladimír Kubert.
Jak se ukázalo, šlo o prozřetelný tah. 
„Brali jsme to tak, že v té době se začala 
rozrůstat okolní sídliště a bylo hodně dětí. 
Od té doby na to neustále navazujeme,“ 
vysvětluje. „V současné době máme pat-
náct mládežnických týmů, což je nějakých 
tři sta čtyřicet dětí od šesti do osmnácti 
let,“ sumíruje hlavní koordinátor mlá-
deže Jaroslav Machač.
Ten se s kolegy snaží nevychová-
vat z dětí jen kvalitní fotbalisty, ale 
i dobré lidi. „Není to jen o tom dát jim 
balon a trénovat je, chceme je i připra-
vit k životu. Naučit je slušnému chování, 
respektu a nějakému režimu, který jim 
v dnešní době obecně hodně chybí,“ líčí 
místopředseda. „Neříkám, že se snažíme 
nahradit rodiče, ale klademe velký důraz 
na sociální hledisko. Kluci se u nás mu-
sejí naučit, že mají nějaký daný řád. Že 
od tolika do tolika je trénink, že musejí 
chodit včas, že se musejí naučit fungovat 
mezi sebou v kabině a respektovat tre-
néry,“ doplňuje Jaroslav Machač.

Vzhledem k obrovskému počtu dětí je 
nutné mít i dostatek kvalitních tre-
nérů. „Sehnat dnes dobrého a kvalifiko-
vaného trenéra je velký problém,“ při-
znává Vladimír Kubert. „Je potřeba, aby 
to byl pedagog, psycholog, trenér a ne-
vím co všechno dalšího. Jednou z cest 
je si trenéry vychovat, což se nám 
v několika případech podařilo. Máme 
tu hodně tatínků, kterým tu hrají je-
jich děti a udělali si potřebné trenérské 
kurzy,“ prozrazuje Jaroslav Machač.
Když už je řeč o trenérech, Motorle-
tem prošla celá řádka těch, kteří to 
dotáhli až do první ligy. Nebo ještě 
dál, jako třeba Jakub Dovalil. Muž, 
který donedávna vedl reprezentační 
jedenadvacítku, je v klubu důležitou 
personou dodnes. V Motorletu hrál, 
trénoval, nadále je členem Výkon-
ného výboru a ve spolupráci s Jaro-
slavem Machačem a Vladimírem Ku-
bertem založili Fotbalovou akademii 
Jakuba Dovalila, která za sebou má 
úspěšně už dva ročníky. A další bu-
dou následovat…

 „Kuba Dovalil má k našemu oddílu silný 
vztah, což nás samozřejmě těší,“ pochva-
luje si Vladimír Kubert, jehož slova po-
tvrzuje i samotný Dovalil. „Motorlet je 
jednoznačně největší klub na celém Jiho-
západním městě a má obrovskou tradici 
v práci s mládeží. Samozřejmě nemůže 
konkurovat Spartě nebo Slavii, ale jeho 
záběr je i tak nemírně široký. Na dobu, kdy 
jsem tu trénoval, tedy polovinu devadesá-
tých let, mám jen ty nejlepší vzpomínky,“ 
vyprávěl u příležitosti oslav 100. naro-
zenin klubu v roce 2012.

spolupRáce s kluby 
I MěsteM
Motorletem, který razí heslo „Amatér-
ský klub s profesionálním přístupem“, 
prošla kromě Jakuba Dovalila i řada 
jeho kolegů, např. Jiří Plíšek, Mar-
tin Poustka, Roman Nádvorník nebo 
třeba současný trenér Teplic David 
Vavruška. Ze známých hráčů pak lze 
jmenovat Jana Holendu nebo Petra 
Mikolandu, jenž bílo-modrý dres ob-
lékal od šesti let a pak to přes Slavii 

a Žižkov dotáhl až do Premier Lea-
gue. „Motorlet je pro mě synonymem 
rodinného přístupu, kvalitního zázemí 
a úspěšné výchovy hráčů. Fotbalovému 
národu má pořád co dávat,“ vzpomíná 
Mikolanda.
Co se kooperace s ostatními kluby 
týče, v Motorletu funguje nadstan-
dardně. „Snažíme se spolupracovat se 
Spartou, se Slavií, ale i s kluby z okolí. 
Výjimečně dobré vztahy máme se Stře-
šovicemi, Řeporyjemi, Lochkovem, Zlí-
chovem, Zličínem, Sokolem Stodůlky, 
Chuchlí nebo třeba Radotínem. Je to na 
bázi půjčování hřišť, protože při počtu 
mládežnických týmů, které máme, to ani 
jinak nejde. A fungují i střídavé starty,“ 
vypočítává Vladimír Kubert.
A vynikající spolupráce panuje 
i s městskou částí. „V tomto ohledu si 
nemůžeme stěžovat, Praha 13 a Praha 
5 se nám snaží ve všem vyhovět, bez 
jejich pomoci by se tu fotbal ani nedal 
dělat,“ vzkazuje Vladimír Kubert a do-
dává, že Motorlet dlouhodobě pořádá 
turnaje pod hlavičkou starostů. 

a teĎ sI VZít „do paRády“ tRIbunu

Název: Stadion FK Motorlet Praha
Adresa: Butovická 592/35, Praha 5 – Jinonice, 158 00
Dopravní spojení:  třicet vteřin pěšky od autobusové zastávky Butovická 

(linka 149), jednu minutu pěšky od autobusové za-
stávky Sídliště Jinonice (linky 137 a 149)

Počet hřišť v areálu:  jedno travnaté, jedno s umělým povrchem

stadIon fk MotoRlet pRaHa

Zastaralá tribuna prý bude brzy zářit novotou… Dočkají se hráči z Jinonic vytoužené ČFL?
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Klubismus se dnes moc nenosí, což neplatí jen pro profesionální fotbal. 
Existují však výjimky a jednou z nich je i obránce DANIEL KAISER, který 
hraje už třicet let za Sokol Řepy. Paralela s Franceskem Tottim není 
úplně od věci, vždyť Dan náruživě fandí AS Řím a Totti je jedním z jeho 
oblíbenců. Tím dalším je Fabio Cannavaro, od nějž si vypůjčil přezdívku. 
Pravda, na Zlatý míč jako někdejší kapitán italského nároďáku už sice 
Dan asi nedosáhne, alespoň se však může věnovat své profesi malíře 
pokojů a stavitele, kterou dělá už přes dvacet let.

Věčně rozesmátý pohodář začal 
s fotbalem ve třetí třídě. Tehdy se 
s rodiči přestěhovali do Řep, takže 
je nasnadě, že začal hájit zeleno-
-bílé barvy Sokola. A až na dvouletou 
etapu, kdy si odskočil do Střešovic, je 
mu věrný dodnes, tedy téměř třicet 
let. „Někdy v patnácti jsem měl pár 
nabídek, nebo spíš náznaků nabídek, 
z klubů z vyšších soutěží, ale zůstal 
jsem v Řepích. Takže není překvapení, 
že jsem tam, tedy ještě s Honzou Hří-
balem, služebně nejstarší,“ líčí Dan, 

kterého v kariéře provázelo hned ně-
kolik přezdívek.
Vždy si totiž vyhlédl nějakého ob-
líbeného hráče – v drtivé většině 
případů to byl Ital – a podle něj si 
nechal říkat. „Začínal jsem s Paolo 
Maldinim, pak jsem byl hodně dlouho 
Cannavaro. Držitel Zlatého míče, 
obránce stejně jako já,“ culí se. „Byl 
jsem i Maicon, De Rossi, teď jsem si 
začal říkat Totti. Je to klubista jako 
já, navíc jsem fanatický fanoušek AS 
Řím,“ vysvětluje.

JedIný HattRIck  
Mu VZalI
Během třech dekád Dan se Soko-
lem Řepy pevně srostl, ostatně sám 
o sobě s notnou dávkou nadsázky 
a neodmyslitelným úsměvem říká, 
že je řepskou legendou. Zažil několik 
postupů do I. B třídy a zase násled-
ných pádů, poznal řadu koučů a oddíl 
zná jako málokdo. „Na to, jak malý je 
to klub, z něj vzešla spousta skvělých 
trenérů, ať už Jarda Šturma, který nás 
vede teď, Pavel Novotný, Petr Nebeský 
nebo Petr Macek. A samozřejmě Milan 
Rosenbaum, který se hodně zasloužil 
o rozkvět fotbalu v Řepích. A nemůžu 
opomenout svého tátu Václava, který 
mě k fotbalu přivedl a v Řepích rovněž 
trénoval,“ sumíruje.
Když Dan začal v polovině osmdesá-
tých let za Řepy kopat, proháněl se 
ještě po škvárovém hřišti. „Nebylo 

špatné, byli jsme na něj zvyklí. Do-
dnes mám škváru, jak se říká rodnou 
hroudu, zažranou pod kůží,“ usmívá se. 
„Ale tráva je tráva, hraje se na ní samo-
zřejmě líp. I když ze začátku jsme si na 
ni těžko zvykali, moc jsme na ní neu-
měli hrát. Teď už je to dobré,“ usmívá 
se kapitán A-mužstva.
Co dalšího se v klubu za dobu Da-
nova působení změnilo? „Kdysi tu byla 
obrovská mládežnická základna, snad 
nějakých jedenáct mužstev. Dokončila 
se totiž dostavba sídliště, takže byla 
spousta dětí. To dnes neplatí, i když 
je pravda, že mládežnické výběry už 
se zase pomalu zaplňují,“ porovnává. 
V Sokole se pochopitelně měnilo 
i klubové vedení. „Proti tomu před-
chozímu nemůžu říct nic špatného, ale 
nové vedení je celkově asi otevřenější, 
přístupnější. Je to takové rodinné, fun-
guje to,“ popisuje.

civil

malíř pokojů a sTaviTel daniel kaiser je Bezmála 30 leT věrný jedinému kluBu
TexT: ŠtěPán Šimůnek FoTo: Pavel Jiřík st.

cannaVaRo Z Řep

Věk: 39

Klub: TJ Sokol Řepy

Post: pravý obránce

danIel kaIseR

Daniel měl v životě řadu přezdívek. Kterému 
klubu je věrný, v tom má ale jasno!
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Jaký zápas utkvěl Danovi nejvíc 
v hlavě? „Když jsem dal, tehdy ještě na 
škváře, tři góly Hlubočepům, které se pak 
po polovině soutěže odhlásily a mně ty 
góly statisticky zase vzali. To bylo vážně 
moc příjemné, jediný hattrick a oni mi ho 
vezmou,“ chechtá se chlapík, který by 
si „na stará kolena“ ještě rád vyzkou-
šel I. A třídu.
„Když se budu cítit fyzicky dobře a tre-
nér by mě chtěl, tak bych si ji určitě 
rád kopnul. Ale když se nebudu hodit, 
tak se nedá nic dělat, nebudu se tam 
držet za každou cenu,“ přemítá s tím, 
že tým jako takový na postup určitě 
má. „Hráčský potenciál je velký. Muselo 
by se asi zapracovat na tréninkové mo-
rálce, ale kluci, kteří jsou teď v áčku, 
jsou vážně dobří,“ chválí.
Jak dlouho se ještě bude „řepská le-
genda“ prohánět po hřišti? „Řekl jsem si, 
že vydržím do čtyřiceti, což mi bude příští 

rok. Pak uvidím. Táhne mě to k trénování, 
udělal jsem si C licenci a plánuju si udělat 
ještě béčko. Ale chlapy ani děti bych vést 
nechtěl, bavili by mě dorostenci.“

HodIny V Zácpě
V civilním životě je Dan (nejen) ma-
lířem pokojů ve firmě nesoucí jeho 
jméno. „Dělal to otec, který mě už jako 
malého bral s sebou do práce, takže 
jsem se v tomhle ohledu potatil. Ma-
lířinu dělám už nějakých osmnáct let,“ 
shrnuje. „Ale nevěnuju se jenom jí. Teta, 
po níž teď bydlím, měla stavební firmu 
a vzala mě do ní. Tak nějak mě hodila 
do vody, udělala ze mě stavitele. Takže 
jsem se naučil dělat rekonstrukce bytů. 
Bourací práce, sádrokartony, podlahy. 
Vlastně kromě vody a elektřiny zvládnu 
udělat celý byt od píky,“ prozrazuje.
Nedílnou součástí Danovy profese je 
dojíždění. Z kšeftu na kšeft (občas 

i mimo Prahu), pak na trénink do Řep, 
domů na Háje… „Najezdím toho strašně 
moc. Někdy to jde, ale jindy jsou dny, 
kdy musím objíždět a zavážet několik za-
kázek. To pak za volantem strávím celý 
den, přičemž většinu času spolyká čekání 
v zácpě,“ láteří.
Největším koníčkem „Cannavara z Řep“ 
je jednoznačně fotbal, tím dalším pak 
rodina. „Mám dvě dcery. Starší Vanessce 
je šest, mladší Chanel teď byl rok. Ta se 
mimochodem jmenuje po dceři Franceska 
Tottiho,“ chechtá se Dan, který péči o ro-
dinu zvládá hlavně díky pomoci přítel-
kyně Anety. „Většina tíhy starostí o děti 
visí na ní,“ přiznává s tím, že obě dcerky 
vede ke sportu. „Vanessa dělá latinsko-
americké tance a aerobik, byla už i na 
nějakých soutěžích,“ chlubí se pyšný 
tatínek. A možná se jeho ratolesti do-
stanou i k fotbalu, alespoň jako divačky 
už k němu přičuchly. „Přítelkyně je ob-

čas vodí na zápasy. Vanessa si vždycky 
vezme balon a to je pak samé: Tatínku, 
pojď si kopat, tatínku, přihlas mě na fot-
bal,“ směje se.
A co další Danova hobby? „Baví mě 
druhá světová válka, pořád sleduju 
dokumenty, kdysi jsem si lepil letadla 
a ještě před nějakými deseti lety jsem 
si kupoval americké vojáky a lepil je. 
Až skončím s fotbalem, chtěl bych se 
k tomu ještě vrátit. Ale spíš budu tré-
novat,“ vrací se k jednomu ze svých 
cílů. „Přemýšlím o tom čím dál vážněji, 
dá se říct, že s tím do budoucna počí-
tám. Rozhodně by to bylo v Řepích, to 
je jasné. Vedení o tom ještě neví… Ale 
dozví se to,“ ujišťuje s úsměvem. 

inzerce

Autem toho prý najezdí strašně moc. Kolikrát 
ho však musel někam tlačit, neřekl.

Do časopisu se nefotíte každý den… … tak si to Kaiser pořádně užil.
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foto mĚsÍce

kdo Má VětŠí Hlad?
neBezpečí nehrozí, hráčky jsou zrovna v kaBině, Tak co By si nedal 
svačinu!? aneBo si ji oBjednal čTyřnohý kamarád? kdo ví…
auTor: Pavel Jiřík st. Foceno: během Poločasové Přestávky ženského derby slavia – sParta.

www.foTBalpRaHa.cz

aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní 
archiv Speciálu najdete na internetových stránkáchatraktivní  

weB pfS
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