Život s Přední Kopaninou

léto 2016 | ZDARMA

Téma

Jarní rodinné
festivaly

Tomáš a František Cigánkovi
Sezona 2015–16
v kostce

Nej…

Když je občerstvení
na úrovni...

Mládež

str. 2–6

str. 14–15

str. 16–17

Tomáš Cigánek a život
s Přední Kopaninou

Sedm let Stanislava
Štrunce na Julisce

Rodinné festivaly
za účasti PFS

ROZHOVOR

TÉMA

LEGENDA

MLÁDEŽ

str. 8–10

Příběhy sezony 2015–16

MLÁDEŽ

Editorial

str. 11

Talent Jiří Nehasil

NEJ…

str. 12–13

Kde mají špičkové občerstvení?

Vážení příznivci fotbalu,

MLÁDEŽ

str. 18–19

je za námi další sezona a jak píše kolega Radim Trusina v materiálu na stranách 8–10, nedá se říci, že
by byla na nejvyšší pražské úrovni bůhvíjak dramatická. To ovšem neznamená, že by nebyla zajímavá,
alespoň pět příběhů v ní našel.

TRÉNINK

str. 20–21

Renomovaný historik pan Miloslav Jenšík zase v rubrice Historie zavzpomínal na Euro 1976 a ano, i on se
zmínil o pověstném Panenkově dloubáku. Ovšem jen okrajově a na čtyřicet let staré události vyzdvihl jiné
pikantérie.

All Stars Cup 2016

Hra hlavou

HISTORIE

str. 22–23

Vzpomínka na Euro 1976

KLUB

Přeji klidné léto!

str. 24–25

SK Aritma Praha

CIVIL

A pak je tu Štěpán Šimůnek a jeho sonda do občerstvení na pražských stadionech. Jestlipak tušíte, kdo se
může pyšnit tím nej…? Já to samozřejmě už vím, a hned jak začnou boje v sezoně 2016–17, vydám se na
to místo ochutnat! A co vy?

Lukáš Vrkoč
editor

str. 26–27

Developer z Lokády

FOTO MĚSÍCE

Partner mládeže:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PFS:

str. 28

+ web PFS

Pražský fotbalový speciál

Ročník VII. – LÉTO | 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: Pavel Jiřík st.

ROZHOVOR

POSEDLOST PŘEDNÍ
KOPANINOU
Tomáš Cigánek vypráví nejen o filozofii klubu, který „z pole“
jeho otec vytáhl až do divize. Teď vládne přeboru
Text: Radim Trusina

Foto: Pavel Jiřík st., archiv T. Cigánka

Tomáš Cigánek a jeho tým
prý inspirovali i Barcelonu…

Když mu bylo 16 let, stal se klubovým sekretářem, v roce 2000 pak
i předsedou – v pouhých 28 letech. Za Přední Kopaninu léta hrál, těžko
se v Praze motá kolem fotbalu někdo, kdo by neznal TOMÁŠE CIGÁNKA.
Jako šéf klubu teď po dlouhých letech ve funkci zažívá historický
okamžik: jeho Kopanina obhájila triumf v Pražská teplárenská přeboru
mužů. A jelikož se i autor rozhovoru na Kopanině roky pohyboval jako
Cigánkův spoluhráč, nelze si v rozhovoru jinak než tykat.
JJ
Jak bys popsal Přední Kopaninu
někomu, kdo o ní v životě neslyšel?
Kopanina je malý, rodinný, regionální
klub u letiště. Myslím, že na svou lokalitu dosáhl nebývalých výsledků.
JJ
Pomohla i tebou zmiňovaná lokalita k vaší „pražské slávě“? Každý si to hned spojí.
Ano, letiště je jedno z našich poznávacích znamení, letadla přistávají nad
hřištěm. Pořád jsme v Praze, i když je
to špatně dostupná část. Ale na to,
jak je Kopanina malá a obtížně dosažitelná, tak naše výsledky a množství hráčů, které se tady protočilo, ale
i počet mládežníků, kteří se sjíždějí
z celého okolí, svědčí o tom, že klub
pracuje atraktivně.
JJ
A jsme zase u letiště. Třeba
vaše letitá opora, brankář Jiří
Švarc, pracuje často v zahraničí.
A díky letišti je pro něj Kopanina
ideálním klubem, že?
Jirka je v tomhle trochu specifický,
jako jediný hráč toho opravdu využívá. Kopaninu má mezi prací a domovem. Je s ním spojená řada příběhů, kdy volá hodinu a půl před
tréninkem, že je v Londýně, ať je
všechno nachystané, že startuje letadlo a on jede přímo trénovat. Taky
se na Kopanině historicky protočilo
dost cizinců. Ti bydlí nedaleko mezinárodní školy v sousedních Nebušicích, která byla postavená s úmyslem
být co nejblíž letišti, protože cizinci
hodně cestují. A když jsou tady, hrají
oni nebo jejich děti za Kopaninu.
I proto máme stále v týmech hodně
zahraničních hráčů.

Jak vůbec letiště vnímáš? Někoho
z tohoto regionu letadla otravují.
Letiště vnímám jako naši kuriozitu,
která k nám neodmyslitelně patří.
Když přistávají obrovská letadla, na
něž jsou lidé zvědaví, točíme to ze hřiště a video dáváme na naše webové
stránky. Letiště nám několikrát taky

JJ

nuje „Dobré sousedství“, kdy obce
postižené provozem letiště dostávají
podporu na různé projekty. My dostali na malou umělku. Přáli bychom
si větší spolupráci, ale to bychom museli být i větší klub.
JJ
Kopanina používá heslo, že je
víc než klub…
(skočí do řeči) Víc než fotbal.
JJ
Promiň, spletl jsem si to s Barcelonou a zamotal se v tom.
Oni to od nás okopírovali. Oni kopírují
skoro všechno, i barvu dresů, já se
z nich zblázním. (směje se)
JJ
Jak tě napadl právě tenhle slogan?
Když člověk hledá nálepku pro věci,

Podle „Cigiho“ je blízkost
letiště pro klub výhodná.

„Letiště vnímám jako naši kuriozitu,
která k nám neodmyslitelně patří.“
pomohlo. Já bych si tu spolupráci sice
představoval ještě větší, ale chápu, že
je v okolí spousta obcí a zájemců, jako
je Kopanina.
JJ
V čem vám letiště pomohlo?
Třeba při výstavbě umělé trávy na
malý fotbal. Zúčastňujeme se jejich
dotačních programů. Jeden se jme-

které dělá, kouká se a inspiruje všude
okolo. My jsme ale nikde nic neokopírovali, pointa našeho příběhu spíš je,
že skutečně na Kopanině není život
klubu spojený pouze s úspěchy na hřišti. I proto možná takhle fungujeme.
Vztahy uvnitř klubu se snažíme nastavit tak, aby běžel život jako takový. Je

to vidět i na počtu akcí, které děláme.
Nejen dětských. Myslíme taky na dospělé – máme krásný stadion, restauraci, sportcentrum, jsme velice činní
a fotbal je důležitá součást života na
Kopanině.
JJ
Nejsou nakonec ty mimofotbalové akce důležitější než fotbal?
Tak bych to neřekl. Kopanina má
skoro tři stovky členů, kteří sem prioritně vstupují s cílem hrát fotbal.
Až pak zjišťují, že je na to navázána
spousta dalších aktivit. Je potřeba život okolo vytvářet, dávat lidem možnosti, co dělat. Právě kamarádství je
věc, která může klub držet.
JJ
A dávat lidem motivaci, aby
často jezdili z velké dálky.
Je to přesně to, co říkáš: sjížějdí se
k nám lidé, kteří mají mnohem blíž
jiné stadiony. Všude fungují fotbalové
kluby a já neříkám, že tam dělají fotbal špatně. Jen ti lidé asi mají nějakou
motivaci, že váží cestu na Kopaninu,
než aby nechali hrát děti fotbal za rohem. O dospělých se nebavím, ti jsou
trochu atypičtí. Muži vidí kvalitní soutěž, úspěchy, tak jsou ochotní přijet
i z větších dálek.
JJ
Z tebe se stal funkcionář už
v šestnácti letech. Proč tak brzo?
Táta přišel do Prahy na studia. Je
hodně činorodý a aktivní člověk, studoval na Suchdole Vysokou školu zemědělskou, bydlel v Nebušicích a začal dělat fotbal na Kopanině. Hrála
se tam poslední třída, začal to tvořit
v podstatě od nuly. To bylo v 70. letech. Když jsem se narodil, byl jsem
v podstatě odmalička spojený s Kopaninou. Můj táta a Jarda Landa (bývalý
funkcionář Kopaniny) byli lídři klubu.
Jakmile to šlo, usnadnili si práci a dali
mi nějakou agendu na starosti. Řešil jsem papíry, pak organizační věci,
přidaly se přestupové, trenérské a časem i manažerské. Potom byli rádi,
že už mohli sledovat fotbal jen ze
druhé vlny.
léto 2016
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Převezme jeden z jeho
synů jednou řízení klubu?

Číslo 8 je v rodině Cigánků osudové.

„Od první buňky do dnešního stavu to tady vymyslel a zrealizoval táta. On je
tvůrcem areálu, který nám dnes pomáhá, abychom mohli být sportovně úspěšní.“
Odkud tvůj otec vlastně pochází?
Ze Zlatníků, to je u Opavy. Lidi si myslí, že jsou Cigánkové z Kopaniny, ale
tu si táta našel. A lidi sem táhne nejen atmosféra, ale i ten stadion. Ač
se o nás píše a říká, že máme špatný
trávník, což má svoje důvody jako přetížení a problémy s vodou, nesmí se
zapomínat na to, že máme nádherný
stadion. Naprosto nadstandardní na
soutěž, kterou hrajeme. Multifunkční,
kromě hlavního hřiště ještě umělka,
tribuna, dětské hřiště, v zázemí sportcentrum, kde je stolní tenis, ricochet,
regenerace se saunou a vířivkou. A to
je tátova zásluha. Od první buňky
do dnešního stavu to tady vymyslel
a zrealizoval. On je tvůrcem areálu,
který nám dnes pomáhá, abychom
mohli být sportovně úspěšní.
JJ
Co na Kopanině bylo, když tvůj
otec přišel na studia?
Vůbec nic. Převlékali se v nedaleké
hospodě, ani hřiště nebylo na stejném místě. Hrálo se podle toho, kde
nebylo zorané pole.
JJ
Co vlastně otce motivovalo
k tomu, aby vytvořil nový stadion? Zároveň to muselo stát
dost peněz, ne?
Motivaci jsem s ním nikdy neřešil, bral
jsem to jako samozřejmé, že ho to naplňovalo. Má rád sport a lidi, taky rád
něco vytváří. Postavil řadu úspěšných
JJ

projektů, ač studoval zemědělku, stavařina je jeho celoživotní vášeň. Teď
měl sedmdesátiny a jsou za ním obrovské výsledky. Táta je ten lídr, často
ostřejší, jednání jsou s ním někdy složitější, ale má jasnou vizi. A co se týče
peněz, tak největší balík na fotbal, až
nesmyslný, dal z toho, co vydělal. Dodnes je člověkem, který nám pomáhá
hradit nějaké věci. Do Kopaniny dal
opravdu hodně peněz.
JJ
Kam chtěl vůbec Kopaninu vytáhnout z nejnižší třídy?
Ač je náš marketingový slogan spojený s novou dobou, to on vytvořil ducha klubu svým chováním. Tím, jaké
lidi sem přivedl, jak se chovali. Akorát
táta nedělal tolik mládež. Byl stavitel,
nechtělo se mu shánět trenéry k žákům. Udělal přípravku, kde jsem hrál já,
o moc víc se o to nestaral. Jeho to nebavilo. Áčko ano, ale ne dalších patnáct
týmů. V tomhle jsem já větší blázen.
JJ
A jaká byla jeho role po roce
2000, kdy jsi začal řídit klub?
Pořád významně přispíval, všechno
jsem s ním komunikoval. Měl velké
slovo, když se mu něco nelíbilo. Areál
a náš klub je jeho dítě, které já jen
někam posouvám. Nikdy jsem si nemohl dovolit udělat něco, abychom
byli v zásadním rozporu.
JJ
Žádná velká rozepře tedy nikdy
nenastala?

Maličkosti, které se týkaly sportovních
věcí, trenérů, rozhodnutí, jestli jít nebo
nejít do divize. On třeba v minulosti
nechtěl, abychom do divize šli. Ale
člověk si to chtěl zkusit, chtěl jsem se
rozhodovat podle svých znalostí a pocitů. Někdy jsem udělal věci, které by
on neudělal, ale koncepčně jsme se
většinou shodli.
JJ
Je spokojený s tím, kam se Kopanina pod tvým vedením dostala?
Určitě je spokojený s tím, jaké má klub
výsledky, jak se prezentuje a jaká je
v něm atmosféra. S čím nebude spokojený, to je množství práce, které musím
Kopanině dávat. Občas mi řekne: Běžte
už s tím vaším fotbalem do pr...., kvůli
fotbalu nemáš čas na nic jiného. Jak
jsme to na Kopanině rozjeli s dětmi,
je toho hrozně moc. Do toho by on
nešel. Má spoustu aktivit a každá má
své vymezené místo. Je neuvěřitelný, co
všechno stihne odpracovat – a k tomu
si udělat i čas pro sebe. Kniha, sudoku,
kolo, zahrádka, vínko. Klobouk dolů,
jeho organizace času je za ta léta fakt
propracovaná. (usmívá se)
JJ
A ty svou éru hodnotíš jak?
Myslím, že Kopanina je respektovaný
klub v Praze, ale i mimo ni. Dostal se
mezi špičku v hlavním městě a drží se
v ní dlouhodobě. Áčko jednoznačně,
i mládež jsme posunuli na super úroveň na to, že jsme regionální klub.

Díky účinkování v divizi jsme zasáhli
i jiné destinace, určitě jsme si udělali dobré jméno. A to také tím, že
dlouhodobě držíme věci, které nejsou běžné: zápasový magazín, dobré
webové stránky. To jsou ty maličkosti,
které nás odlišují. Ne v tom, že jsme
je udělali, ale že je držíme dlouho
v nějaké stabilitě. Dlouhodobá stabilita klubu, příjemné prostředí, pozitivní
atmosféra v klubu, sportovní úspěchy
a historicky desítky a stovky hráčů,
trenérů, fanoušků. Myslím, že stopa
Přední Kopaniny ve fotbale je hezká.
JJ
Když jsi mluvil o divizi, to je
věčné téma vítěze pražského přeboru. Jak se obecně díváš na (ne)
posuny z Prahy do divize?
Nikdy nevíš, co se stane, ale u nás
obecně převládá názor, že do divize
nepůjdeme. Pro Kopaninu je to velká
soutěž, kterou jsme si opakovaně
zkusili a musíme na ní být připravení
hráčsky i finančně. Nemyslím si, že
bychom divizi mohli hrát dlouhodobě.
Osobně velmi dobře vím, jak vyčerpávající je účast v divizi, pokud za sebou
nemáš silné partnery, kteří to zaštítí
sportovně i finančně. Já za sebe určitě
nebudu říkat: pojďme do divize. Ale
stát se může cokoliv. Není to cíl klubu,
ale pokud to posoudíme v danou chvíli
jako správné, máme zkušenosti, jak to
zorganizovat.

KDO JE

TOMÁŠ CIGÁNEK

Dlouholetý předseda FC Přední Kopanina, s níž
spojil svůj život tak jako jeho otec František,
který klub z nejnižší třídy vytáhl až do divize.
Jeho syn Tomáš byl odmalička vedený k tomu,
že Kopaninu jednou povede. Začal sice hrát za
sousední Nebušice, ale jakmile se na Kopanině
založil mládežnický tým, přešel blíž k letišti.
A z klubu už nikdy neodešel. Jako kapitán dovedl Přední Kopaninu k historickému úspěchu,
což bylo 4. místo v divizi v roce 2000. Vždycky
k němu kromě pásky patřilo také číslo osm. Byl
rovněž jistým exekutorem přímých kopů a penalt. Ještě ve 38 letech naskočil při hráčské
nouzi v divizi. Dnes už nehraje. Je mu 42 let.
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bal, ale pořád mám sílu a věřím, že se
nám všem tady podaří sehnat další
spolupracovníky, se kterými se podělíme o práci. Nikdy jsem nestál o one
man show. Většina práce se ale stejně
nakonec spojí u tebe, musíš do toho
vstupovat. Pohybujeme se v amatérském prostředí, práce dobrovolníků má
vždy svůj limit, naopak množství práce
se zdá být bezlimitní. (směje se)
JJ
V poslední době k veškeré práci
v klubu táhneš i restauraci...
To je prvek, který jsme do toho nechtěli zapojit, přineslo to spoustu starostí navíc. Ale restaurace zapadá do
celého konceptu. Dřív jsme měli s nájemníky opakovaně problémy, tak si to
prostě děláme sami.
JJ
Když tě tak poslouchám, tohle
je posedlost Kopaninou.
Nějak jsme se v tom našli. Někdo
jezdí na chatu, někdo na jachtu, nás
Cigánky baví mít kolem sebe kamarády a dělat s nimi fotbal.
JJ
Měla Kopanina ve tvé éře nějaké opravdu černé období?
Jako celá řada klubů jsme měli našlápnuto na horší časy, ať už finančně nebo
personálně, ale vždycky jsme zapnuli
všechny motory a nebezpečí jsme za-

roli převzal Karel Horčík, ten má chuť
a elán na rozdávání. (usmívá se) Já
tomu umím dávat jen tolik, co se na
téhle pozici ode mě očekává.
JJ
Máš realitní kancelář. Jak stíháš tuhle práci?
Je to náročné. Protože kdo nedělal
fotbal a hospodu, tak neví, co to znamená. Já dělám obojí. Neverending
story... Naštěstí mám v realitce velmi
schopného kolegu, takže funguje.
JJ
Léta jsi za Kopaninu hrával. To
už neplatí, proč?
Hraju za pardály, občas se z taktických důvodů postavím na poslední
minuty za béčko. Ale nedávno jsem
to udělal, přišli jsme o dobrý výsledek, a tak už to nedělám. Tašku
mám schovanou jen v autě, kdyby
nás bylo málo. Nemám čas trénovat, zkušenosti mladým předávám
už jen ústně.
JJ
Co bude s kapitánskou páskou
a dresem číslo osm? Bez téhle kombinace jsi nikdy nešel na hřiště.
Osmičku mám pořád u sebe na lavičce, pásku má v béčku Martin Holeček. Kluci si osmičku párkrát zkusili
vzít, ale to nejde, brát si ji jen tak,
halabala. (směje se)

„Někdo jezdí na chatu, někdo na
jachtu, nás Cigánky baví mít kolem
sebe kamarády a dělat s nimi fotbal.“
žehnali. Každý pád z divize byl složitý,
vyhrabat se z něj je těžké. Nebo prodej
divize do Brandýsa, pak jsme se taky
museli semknout, začínalo se v I. A třídě.
Nebo spousta dětí a nedostatek trenérů.
Kopanina ale vždycky našla nějakého
lídra. O Jardovi Landovi už jsem mluvil.
To byl respektovaný funkcionář, který
přiváděl hráče nejdřív z Aritmy, pak se
napojil na Bohemku, Kladno. Přivedl trenéra Jirku Nose a spoustu hráčů. Jarda
se sportovně vyznal, okolí ho uznávalo.
Dokázal sehnat lidi. A táta to podpořil areálem. Klobouk dolů před nimi, že
vždycky dokázali najít východisko. Na ně
se nabalil zbytek a už to jelo.
JJ
Tebe neláká trénovat áčko?
Sám jsi říkal, že bys nejraději
někoho, kdo dobře zná Kopaninu.
A kdo ji zná lépe než ty?
Já určitě nejsem varianta. Trénuju
mladší přípravku, mladší žáky, vedu
s Jardou Bírem béčko. Na trenéra-laika, protože nemám žádné kurzy
ani licence, je to až dost. Jen využívám
zkušenosti ze své kariéry. To, že trénuju,
je důkaz, že lidí je málo. Možná v tom je
fotbal těžší, než býval před lety.
JJ
Taky jsi omezil své působení
na Pražském fotbalovém svazu,
kde jsi byl místopředsedou. Už jsi
„jen“ řadový člen Výkonného výboru. Proč?
Už jsem té funkci nebyl schopen dát
tolik času, kolik by potřebovala. Tu

Takže se osmička vyřadí?
Musím to probrat s tátou, asi ji vyřadíme. To bylo vždycky číslo Cigánků, na Kopanině není pro každého.
(usmívá se)
JJ
Když jsme se bavili o černých
obdobích, jaké bylo pro tebe na
Kopanině období nejhezčí?
V každé době se snažím najít to dobré,
jinak bych to nemohl dělat. Doba, kdy
jsem aktivně hrál, byla super. Člověk
byl zapojený na všech frontách, něco
vytvářel a zároveň byl přímým účastníkem na hřišti. Zahrál jsem si se skvělými hráči a udělal si strašně moc kamarádů. V tomhle je fotbal fenomén.
Proto ho děláme. Máme rádi sport,
srandu a kamarády okolo.
JJ
A kde vidíš budoucnost Kopaniny?
Přál bych si, aby zůstala takovou,
jaká je. Vstřícná, kamarádská, otevřená slušným lidem a ti aby si toho
vážili a nebrali to jako samozřejmost. Hodně dětí pro fotbal, radost
ze hry a umění žít pro sport, kolektiv,
pro svůj klub. A dočkat se dalších
sportovních úspěchů, to je vždy koření pro další práci.
JJ

Těsně před uzávěrkou Speciálu
Přední Kopanina oficiálně oznámila, že bude v příští sezoně hrát
divizi pod vedením nového trenéra
Miroslava Vašuta, který naposledy
trénoval Zbraslav.

Tribuna je na přebor nadstandardní.
Sedačky jsou dokonce i v klubových barvách.

Historická jedenáctka Přední
Kopaniny podle Tomáše Cigánka:
Švarc – Šejc, Charvát, Záhorec – Buzek, Novák, Pešír,
Stára – Botlík, Strnadel, Giil. Trenér: Nos.
Když je potřeba, Tomáš
klidně nalajnuje hřiště.
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SEZONA 2015–2016 ANEB CO NEZAPADNE
Přední Kopanina slaví postup. Junek se stal králem střelců. Šafránek byl
hvězdou přeboru. Uhelné sklady ovládly pohár. A Bohemians Praha končí…
Text: Radim Trusina

Foto: Pavel Jiřík st., Svatopluk Samler

Pravda, nebyla to ta nejdramatičtější sezona v historii PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU, ale to neznamená, že nebyla zajímavá. Naopak.
I ročník 2015–2016 přinesl několik příběhů, které se stanou symboly
právě skončeného období. Redakce PFS vybrala pět z nich.

PŘÍBĚH PRVNÍ

Přední Kopanina popáté.
A teď hurá do divize
Byla to pro Pražská teplárenská přebor
jedna velká premiéra – v porevoluční
éře se ještě nikdy nestalo, aby jeden
tým obhájil prvenství v soutěži. Tohle
tvrzení už neplatí: změnili to fotbalisté
Přední Kopaniny. V minulé sezoně přebor suverénně ovládli: na konci dělilo
tým od druhých Uhelných skladů luxusních deset bodů. Letos byl sice náskok menší – pět bodů před Bohemians
Praha, ale i tak Přední Kopanina držela
první místo pevně v rukách.
Soupeři dotírali, ale na suveréna posledních dvou sezon neměli. „Už byste
mohli zmizet, aby měl šanci vyhrát

i někdo jiný,“ usmíval se při předávání
putovní přeborové trofeje Michal Fischer, první místopředseda Pražského
fotbalového svazu.
Bylo to vlastně malé deja vu z jara
2015, kdy Fischer gratuloval kopaninskému celku poprvé. A už tehdy od
letiště zaznělo: „Do divize nepůjdeme,
pokusíme se obhájit přeborový titul.“
I když se k tomu mužstvo nepropracovalo s takovou lehkostí jako před
rokem, pro klub z okraje Prahy 6 je
to velký úspěch. „Na tuhle partu budu
hrozně moc vzpomínat. Končím s vítěznou tečkou. Tohle je bomba,“ řekl trenér Sálem Hebousse.
Nebývá to zvykem, ale z jeho slov je patrné, že Přední Kopaninu povede v další

Pohár z rukou místopředsedy PFS Michala Fischera…

8 léto 2016

sezoně nový kouč. Tím se stal Miroslav Vašut, který zaujal ve Zbraslavi.
Hebousse se po třech letech v modročervených službách rozhodl, že si odpočine od trénování. „Svůj úkol jsem splnil
nad očekávání. Nemáme se za co stydět,
naopak můžeme být hrdí na to, co jsme
tady dokázali,“ pochvaloval si.
Pod jeho vedením zažila Přední Kopanina jedno z nejlepších období ve své
historii. Je jisté, že v klubové kronice,
či pomyslné síni slávy, bude mít kouč
se syrskými předky pevné a zasloužené místo. Přišel po pádu z divize
a po bídném podzimu, kdy se zdálo,
že bude hrát o záchranu v přeboru,
mužstvo nastartoval tak, že skončilo
celkově páté. A pak dvě první místa...
Při módě posledních let, že se vítězové nejvyšší pražské soutěže nehrnou do divize, se už o obhajobu pokoušelo víc týmů, ale zase taková
samozřejmost to není.

… a šup s ním nahoru.

Jen si připomeňme nedávnou minulost a výkony klubů, které o rok dříve
přebor ovládly.
Rok 2012: Radotín po báječné sezoně ze soutěže rozšířené na 18 týmů
sestoupil. Skončil čtvrtý od konce.
Rok 2014: Vršovice po senzačním
triumfu, kdy braly první místo jako
nováček, byly šesté.
Rok 2015: Královice po historickém
prvním místu končily o 12 měsíců
později páté.
Až Přední Kopanina ukázala, že obhajoba není neřešitelný problém. Do klubové vitríny tak přibyl pátý pohár pro
vítěze. Od roku 1990 žádný z pražských
celků nebyl na úrovni přeboru takhle
úspěšný. Kromě pěti prvních míst totiž Přední Kopanina čtyřikrát skončila
druhá. A šéf klubu Tomáš Cigánek tentokrát ohlásil: „Jdeme do divize!“
Ale pro mužstvo se toho příliš nemění, jen bude jezdit k zápasům

Vítězové přeboru: FC Přední Kopanina

větší dálky. „Příště pro vás vyhrajeme zase. Ať to bude v přeboru
nebo v divizi,“ povídal už při oslavách do mikrofonu Tomáš Pešír,
jedna z opor týmu, a koutky mu
u toho výrazně cukaly. „Jsou tady
dobře namíchané generace, které se
prolínají. Mladí kluci se vedle těch
zkušených otrkali, zapadli. Ani jsme
nehráli špatný fotbal. Snažili jsme se
o kombinační hru, nenakopávali jsme
míče. A to na téhle úrovni není lehké,“
těšilo Hebousseho. „Jen mě mrzí, že
nechodilo víc lidí. To by fotbal dostal
ještě větší náboj.“
Přední Kopanina se nijak extra nevymyká přeborovým „zvyklostem“:
v průměru se návštěvy pohybují kolem stovky diváků. „Snad jsme jim
udělali radost,“ pokračoval Hebousse, na jehož poslední utkání na
domácím hřišti proti Královicím,
v němž jeho tým první místo stvrdil, přišlo 250 lidí. Příznivci Přední
Kopaniny si v sezoně užili radosti
dost. Z 15 soupeřů čtrnáct z nich
jejich celek aspoň jednou porazil.
Nezdolal pouze ČAFC: doma to byla
remíza 2:2, venku porážka 3:4. „Když
jsem viděl, jakou sílu má střížkovská
Bohemka, tak jsem se trochu obával.
Oni měli s tím kádrem vyhrát přebor
tak o osm bodů,“ říká Hebousse. „Ale
ani na chvilku jsem nezapochyboval.
Vůle a chtění, i to byly naše zbraně.
To rozhodlo.“

PŘÍBĚH DRUHÝ

„Smrtící tempo“
Uhelných skladů
Tři, dva... jedenáct. Po dvou báječných přeborových sezonách padlo
na tým Uhelných skladů horší období. Místo plánovaného útoku na
nejvyšší cíl se tým trenéra Roberta
Hlavici „plácal“ ve spodní části tabulky. Náladu si významně vylepšil
v Teskahor poháru Pražského fotbalového svazu, v jehož finále porazil
Třeboradice na penalty po předchozí
bezbrankové remíze. „Tímhle se trochu
zapomnělo na to špatné, co se v sezoně událo,“ říkal Hlavica.
Kdyby se ale udělovala cena za nejoriginálnější způsob hodnocení zápasů,
byl by právě kouč „Uhlířů“ velkým favoritem na hlavní cenu. V tomhle asi
klub z Košíř nemá konkurenci.
Jen posuďte, co taky Hlavica po zápasech říkal.
Po domácí porážce 1:6 od Zbraslavi,
která následovala ihned po triumfu
v poháru: „Po žrádlu bývá půst a navíc
nás bylo z různých důvodů akorát. Prvních patnáct minut jsme ještě zvedali
pohár v Pepe baru, a za stavu 0:3 už
je to složité.“
Nebo po srpnové porážce 1:3 na
ČAFC: „Jsem rád, že se nám v první
půli nikdo nezranil, nerozcuchal si účes
a neušpinil si kopačky, protože tempo
bylo z naší strany smrtící. Ve druhé
půli jsme se trochu zlepšili, ale když

neproměníme čtyři stoprocentní šance,
naopak soupeři dva góly darujeme na
podnose, nemůžeme porazit ani hrad
na dětském pískovišti.“
Už o rok dřív, rovněž po zápase na
ČAFC, kde jeho tým ještě v 77. minutě vedl 2:1, ale prohrál 2:5, soptil:
„Kdybych řekl, že jsem zklamaný, tak
bych lhal. Jsme obrovský blbci, to se
málokdy vidí!“
A taky málokdy slyší…

PŘÍBĚH TŘETÍ

Vojtěch Šafránek: přebor
našel novou hvězdu
Byl to souboj do posledního hvizdu.
V tradiční anketě o „Hvězdu přeboru“
triumfoval Vojtěch Šafránek, záložník Uhelných skladů. Ale bylo to jen
o fous. V hlasování trenérů (po každém zápase určují nejlepšího hráče
svého týmu) a redaktorů portálu
www.fotbalpraha.cz (určí nejlepšího
hráče zápasu) jen těsně předčil dva
konkurenty: třetí byl Petr Viktorin z Třeboradic – jeden z nejvýraznějších fotbalistů přeboru posledních let, který už
v minulosti hlasování také ovládl, získal
16 nominací. Ještě o jednu víc měl Milan Cvrček, kapitán nováčka z Braníku.
Na Šafránka to ovšem nestačilo, protože se dostal na číslo 18. „Jsem rád,
že takového hráče v týmu vůbec mám.
Ani jsem nečekal, že by do Uhelek šel, ale
byl po dvou operacích kolena a souhlasil. Udělal mi radost,“ říká kouč Hlavica

Pohár ovládly Uhelné sklady…

o své opoře. „Je v mnohém stejný, jako
jsem byl kdysi já, tedy povahově. Je drzý,
agresivní, hodně soubojový, dynamický.
Chce vyhrát, jde do všeho na hraně faulu,
rve se. To je podle mého gusta, nemám
rád leklé ryby.“
Tou Šafránek rozhodně není. Když se
v sezoně mluvilo o Uhelných skladech,
jeho jméno nechybělo. „Že má nejvíc
nominací na hráče zápasu, to mě nepřekvapilo, zasloužil si to,“ myslí si Hlavica. „On vyniká. Má u nás nejvíc gólů,
střel, faulů a taky pár červených karet.
To jen ukazuje, jak do všeho chodí naplno. Ale taky je to chytrý a inteligentní
hráč, jen je někdy svůj. Já jsem ale taky
byl hráčem, který řekl to, co cítil.“
Šafránek zvládl za sezonu 22 branek,
tedy jen o pět méně než nejlepší kanonýr soutěže Petr Junek z Třeboradic. Mezi ně se vklínil famózním závěrem a pěti góly na Stodůlkách už
jen střelec ČAFC Miroslav Mašlej.
K výborné střelecké produktivitě ale
Šafránek přidal také dvě vyloučení.
A dost asistencí na gól. „Má šikovnou
levačku, umí se prosadit v souboji jeden
na jednoho. Hrál na středním halvu, ale
myslím, že by to skvěle odehrál i na levé
straně nebo na levé obraně. O místu
pro něj jsem nepochyboval, ze středu
zálohy si odskakuje na hrot, a to mu
sedí,“ popisuje Hlavica.
Je logické, že o takového hráče byl
zájem v jiných klubech. Ale Šafránek,
ročník 1991, který v předešlé kariéře

… kterým jako první blahopřál druhý místopředseda PFS Karel Horčík.
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Vojtěch Šafránek

hrál jen za Motorlet a Bohemians
1905, vydržel na Uhelných skladech.
Ač tým nezažíval zrovna vydařenou
sezonu, bojoval v jeho dresu až do
konce. „Už v zimě byl o něj zájem, ale
řekl mi, že chce u nás pokračovat dál,
i když se tu hraje zadarmo. Nabídek
měl dost. Možná mu sedí, že není pod
tlakem, což by jinde být mohl, a má kolem sebe věkově blízké kluky.“
On z nich byl ovšem nejvýraznější.
Vlastně ze všech hráčů v Pražská teplárenská přeboru.

PŘÍBĚH ČTVRTÝ

Junek konečně králem
kanonýrů
Útok na první místo v Pražská teplárenská přeboru fotbalistům Třeboradic
nevyšel. Sázka na útočníka Petra Junka
ovšem ano. Tady jsou slova trenéra Jiřího Tesaře, který svou volbu před sezonou obhajoval: „Z Meteoru jsme získali
do útoku Junka, tak věříme, že budou mít
kluci při střílení gólů konkurenci a my budeme celkově ještě produktivnější.“
Třeboradice daly v přeboru 73 gólů,
lépe na tom byla jen Přední Kopanina,
Královice a Zbraslav. Celých 37 procent
ze všech tref obstaral právě Junek. Převedeno na góly je to 27 branek. Druhému Miroslavu Mašlejovi z ČAFC nestačil ani impozantní závěr, kdy Junek
kvůli zranění nemohl hrát. Skončil o gól
pozadu. Junek tak vítězstvím v soutěži
střelců potvrdil to, co se od něj čekalo
už v zimě. Tenkrát měl 18 gólů a vedl.
Jaro mu sice takhle dobře nevyšlo, ale
v součtu to stačilo.

„Věděl jsem, že když budu zdravý, tak
to tam bude padat,“ usmívá se 26letý
útočník, který v přípravě na sezonu
2015–16 nedal ani gól! „Přišel první
mistrák a s ním i góly. Předtím jsem
dlouho nehrál, potřeboval jsem se srovnat s novým týmem. A povedlo se.“
O Junkovi se vědělo už dlouho, že umí
dávat góly. V béčku Meteoru patřil ke
spolehlivým střelcům, před lety dokonce
usiloval o korunu krále přeborových
střelců, ale tenkrát mu triumf vyfoukl ve
své životní sezoně Petr Nykl z Uhříněvsi
(dnes Královice). Paradoxně mu nestačilo tehdejších 30 zásahů, protože Nykl
se zastavil na čísle 33. Teď se muž, který
léta čekal na velkou příležitost v áčku
Meteoru za legendárním kanonýrem
Janem Fíčkem, dočkal. Z Meteoru ale
překvapivě odcházel, když se prosazoval
víc a víc. „Řekl jsem si, že chci změnu.“
Nezvládl sice 41 gólů, což byl famózní
výkon Zdeňka Zmeškala z předešlé sezony, ale historie se ptát nebude. Junek už navždy může říkat, že byl v přeboru gólově nejlepší. A taky může na
tohle téma už bez obav dát rozhovor.
Ten během podzimu, když se mu výrazně dařilo, dlouho odmítal. „Vždycky,
když jsem rozhovor udělal, tak jsem přestal dávat góly. Takže jsem rád, že jsme
to nechali až na konec podzimu,“ smál
se v polovině sezony, když promluvil
pro web fotbalpraha.cz.
Začínal v Unionu Žižkov, přes Spartu se
dostal do Meteoru a dál už to znáte. Vyniká velkou univerzálností, je pohotový,
výborný hlavičkář, nebojí se přímých
kopů ani penalt, má velmi dobrou ori-

Petr Junek (vlevo) v akci
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A ještě jednou pohár!

entaci v pokutovém území. Spoluhráči
se mu smějí, že dává góly kolenem nebo
stehnem. „Moje typická branka? Míč letěl do vápna, pak se ode mě odrazil a byl
z toho gól,“ potvrzuje Junek s úsměvem.

PŘÍBĚH PÁTÝ

Konec éry Bohemians
Praha. Pomůže
Třeboradicím k „titulu“?
Jedenáct let a dost. Mužský tým FK
Bohemians Praha, bývalý Střížkov, sehrál v sobotu 18. června 2016 poslední
zápas. V Pražská teplárenská přeboru
v něm roznesl Zličín 6:2, ale v nové sezoně své místo uvolní. Pod hlavičkou
Bohemians Praha zůstávají jen ženy
v nejnižší soutěži a mládežnické týmy
Fotbalové akademie Praha.
„Zlomilo se to ve mně,“ řekl v závěru sezony šéf klubu Karel Kapr, který absolvoval letité soudní tahanice ohledně názvu
Bohemias Praha, což je fotbalovým fanouškům notoricky známý příběh.
Dál už nechtěl fotbal financovat. Z minulosti cítil křivdu ze strany Fotbalové
asociace, kvůli čemuž před rokem odmítl postup do druhé ligy, nezačal ani
ve třetí lize, ale podal si přihlášku do
Pražská teplárenská přeboru.
A soupeři z klubu, který před pár lety hrál
dokonce první ligu, měli obavy. V předsezonních prognózách ho tipovali hodně
vysoko. Aby ne: někteří hráči měli v podstatě profesionální podmínky. Přesto to
byly ze strany mužstva v první polovině
přeboru trochu rozpaky a 6. místo v polovině soutěže. Po výrazném zimním posílení však přišel obrat a celkové druhé

Podobné oslavy jsou minulostí – tým Bohemians
Praha mizí z mužské fotbalové mapy.

místo za Přední Kopaninou. „Závěr sezony
nás zastihl ve vynikající formě – pokud bychom měli mužstvo v tomto jarním složení
od začátku sezony, přebor bychom určitě
vyhráli,“ prohlásil trenér Jaromír Jindráček pro klubový web. „S tímhle kádrem
bychom mohli hrát klidně střed divize.“
I kdyby střížkovský celek sezonu dotáhl do vítězného konce, těžko by to
změnilo rozhodnutí o konci. O tom se
totiž po Praze mluvilo už několik týdnů
předem. „Hráči už něco tušili. Šuškalo
se to, ale oficiálně se to řeklo až před
zápasem s Braníkem v předposledním
kole,“ uvedl Jindráček.
Nejvyšší pražská soutěž tedy přišla
o velmi výrazný tým. „Je to škoda,“ mrzí
Petera Bartalského, brankáře s ligovou
minulostí, který patřil k hlavním oporám.
On i ostatní si musí hledat nové působiště, tedy pokud nevyužijí nabídky
přesunout se do nedalekých Třeboradic. Oba kluby spolupracují v oblasti
mládeže. „Kdo chce, může jít do spřízněných Třeboradic. Tam bude vítán,“
pravil Jindráček.
Tuhle možnost domluvil Kapr s třeboradickým šéfem Pavlem Kottem, který
už dřív potvrdil, že koučem mužstva
zůstane bez ohledu na cokoliv dalšího
dosavadní trenér Jiří Tesař.
Zdá se, že bude mít k dispozici velmi
silný tým, který bude zcela jistě útočit na první místo. Ostatně to bylo
v plánu už v právě skončené sezoně,
ale po nevydařeném jaru braly Třeboradice „jen“ čtvrté místo. „Chtěl jsem
hráčům najít uplatnění. A bude se hrát
o první místo...“ má jasno Kapr.

MLÁDEŽ

VŠECHNY PŘEROSTL, TAK HO DALI
DO BRÁNY – A UDĚLALI DOBŘE!
Jiří Nehasil z GORDICU Kačerov patří ve své věkové kategorii k brankářské špičce
Text: Štěpán Šimůnek

Foto: archiv Jiřího Nehasila

Na hřišti vyzkoušel snad všechny posty, ale našel se až v bráně,
kam ho trenéři dali hlavně proto, že všechny spoluhráče v týmu
přerostl. A udělali dobře. Z dnešního staršího žáka JIŘÍHO
NEHASILA se totiž díky fyzickým dispozicím, pohybu, přístupu
k fotbalu, ale třeba i povaze stal postupem skvělý brankář.
Když zapracuje na nedostatcích typu vybíhání či komunikace
s mužstvem, může pomýšlet i na smělý cíl – stát se jedničkou
v jeho oblíbené Borusii Dortmund.
Fotbalové začátky – co ho přivedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedla moje mamka
a jsem za to rád.
JJ
Důležité kroky v kariéře:
Můj asi největší krok byl přestup
z ABC Braník do Gordicu Kačerov.
Nejdřív jsem zkusil asi všechny posty, co jdou, až na bránu, ale z ničehož nic jsem byl větší než všichni kluci
v týmu, tak mě trenéři zkusili dát do
brány a od té doby jsem tam zůstal.
JJ
Nejoblíbenější trenér:
Karel Mlejnek. Umí nás hodně hecnout a podržet.
JJ
Fotbalový vzor:
Peter a Kasper Schmeichelovi.
JJ
Oblíbený klub:
Borussia Dortmund.
JJ
Neoblíbený klub:
Real Madrid. Celkově nemám rád celou španělskou ligu, nelíbí se mi jejich fotbal.
JJ
Poslední výsledek A-týmu mužů
Kačerova v sezoně:
Výhra 3:2 v Nebušicích. Na zápase
jsem byl jako náhradník a fotbal
chlapů se mi líbil.
JJ
Jaký nejlepší zápas kdy osobně
odehrál:
Hráli jsme venku na hřišti Junioru, tenhle tým je pro mě velký soupeř a zápas jsme vyhráli 3:0. Měl jsem tam
pár hezkých zákroků a navíc jsem chyJJ

til penaltu. Byl jsem rád, že jsem mohl
podržet kluky a následně to oslavit
v kabině.
JJ
Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Semifinále Německo vs. Brazílie na MS
2014 a památná výhra Němců 7:1.
JJ
Nejlepší spoluhráč v týmu:
Marek Pražienka, je to skvělý obránce.
JJ
Sportovní cíl:
Dostat se až do Borussie Dortmund
a být v tomto klubu jedničkou.
JJ
... a kdyby to nevyšlo ve fotbale –
čím chce být:
Asi bych chtěl pracovat ve škodovce.
JJ
Dělá i jiný sport než fotbal:
Ne, nic jiného mě tolik nebavilo a nebaví jako fotbal.
JJ
Mimosportovní zájmy:
Chodím s kamarády do posilovny
a někdy si jdu zaběhat.
JJ
Nejlepší relax a odpočinek:
Jen tak si lehnout a poslouchat písničky.
JJ
Oblíbené jídlo:
Mořské plody.
JJ
Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Coldplay, Martin Garrix.
JJ
Oblíbený film:
Equalizer.
JJ
Prospěch ve škole:
Celých devět let s vyznamenáním.
JJ
Počet přátel na Facebooku:
124.

ROZSTŘEL
SPARTA nebo SLAVIA — Slavia
RONALDO nebo MESSI — Pierre-Emerick Aubameyang
ÚTOČIT nebo BRÁNIT — Útočit
BLONDÝNY nebo BRUNETY — Blondýnky
PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA — Bundesliga

OČIMA TRENÉRA
„Myslím, že Jirka je rozený brankář. Každý dobrý pozorovatel a znalec mládežnického
fotbalu už podle pohybu na hřišti pozná, že Jirka patří do brány. Postava, pohyb a fyzické dispozice mu zajišťují slušný respekt u soupeřů. Osobně jsem přesvědčen, že
Jirka je v soubojích jeden na jednoho v brankářské špičce ve své věkové kategorii. Je
pracovitý a jeho přístup k tréninku je velice zodpovědný. Chování Jirky je příkladem
pro všechny spoluhráče mladší i starší, je to kluk, který nechodí na fotbal jenom
sportovat a vyhrávat, ale doslova ho prožívat. Už jsme jeho velkou zásluhou vyhráli
soutěže starší přípravky, mladších žáků a naposledy s předstihem i žáků starších.
Samozřejmě má také co dohánět. Například ve vybíhání a komunikaci s mužstvem,
ale řeknu po pravdě, že když nemám Jirku v bráně, jsem nervózní. Povahou a sportovní
dovedností je jako sluníčko, o které mám za mužstvo velký strach, ale zároveň velké
přání, aby vycházelo v budoucnu v nějakém prestižním týmu.“

Karel Vejvoda, trenér starších žáků SK GORDIC Kačerov

Jiří Nehasil se vážně může výškou chlubit.

RECEPT*
Ingredience:
brambory, majoránka, česnek, sůl, pepř, mouka, vajíčka, olej

Postup:

Brambory nastrouháme na jemném struhadle, ihned vmícháme
mouku, vejce a prolisovaný česnek. Těsto na bramboráky okořeníme
pepřem, solí a majoránkou a postupně lijeme na pánev či lívanečník.
Pečeme na rozehřátém oleji po obou stranách dozlatova. Upečené
bramboráky dáme na ubrousek, aby se odsál přebytečný tuk.
* Pozn.: Jde o univerzální recept na bramboráčky, ty vyhlášené březiněveské se připravují
dle přísně tajné receptury.

NEJ…

BŘEZINĚVESKÉ BRAMBORÁČKY, TO JE HIT!
V jakých pražských klubech mají nejlepší občerstvení?
Text: Štěpán Šimůnek

Foto: Pavel Jiřík st.

Pro valnou část diváků je fotbal bez piva a klobásy jako pivo bez
pěny nebo klobása bez chleba. OBČERSTVENÍ zkrátka k návštěvě
zápasu patří. A s ním i debaty o tom, kde ho mají nejlepší. Jestli
jste na tuhle otázku hledali odpověď, už nemusíte, našli jsme ji
totiž za vás. A možná vás překvapí, že nevyhrála klobása ani třeba
grilované steaky, ale domácí bramboráčky, které už dlouhé roky dle
tajné receptury připravují v Březiněvsi!
Je nasnadě, že pražským fotbalovým
klubům nejde o to, aby konkurovaly
michelinským restauracím. Divák
ostatně neočekává, že si u stánku vedle hřiště opřený o zábradlí dá třeba
gratinované ústřice s batátovým pyré.
Nabídka bývá všude podobná, tradiční
a jednoduchá. Základem bývá klobása
a párek (může být v rohlíku), potažmo
cokoliv, co lze dát na gril, od hermelínu po steaky. A k tomu neodmyslitelné pivo – limo…

Lidé si je berou i domů
Podobnou nabídku mají i v Březiněvsi. Jenže místní jednota je vyhlášena hlavně bramboráčky. „Děláme je
hrozně dlouho, jestli dobře počítám, tak
minimálně patnáct let. Lidé je mají rádi,
prodávají se u nás nejvíc. Dlouhodobě
víc než klobásy i steaky, které také občas máme,“ popisuje sekretář TJ Březiněves Miroslav Macháček.
Samozřejmě se nejedná o klasické
prefabrikované placky ze supermar-

ketů. „Nic zamraženého, nic kupovaného, všechno domácí. Všechno se
dělá klasicky, od nastrouhání brambor
po smažení,“ podotýká s tím, že klub
má tradiční recept, který drží v tajnosti. „Nikomu ho nedáme,“ směje
se Macháčeka dodá jen to, že nejde
o minibramboráky. „Jsou velké jako talíř, možná ještě větší.“
Breziněveské bramboráky jsou tak
dobré, že si je lidé prý nosí i domů.
„Ještě když jsme hráli přebor, tak sem
jezdil váš kolega pan Mírek (Lubor Mírek, redaktor webu fotbalpraha.cz –
pozn. red.), a když psal článek, tak mi
říkal: Pane Macháček, dejte mi jich dvacet s sebou. Nebo radši pětadvacet, já
je musím vzít k nám do hospody na
Zličín, protože všem strašně chutnají,“
směje se sekretář. „Chodí i místní.

Klobásy na fotbale? To nesmí chybět!
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Když cítí, že už je chystáme, třeba na
předzápas, tak přijdou a pár si jich vezmou domů na večeři,“ dodává.

Zličínská papriková
klobása
Skvělým občerstvením jsou proslulí
i na Zličíně, zejména tamní paprikové
klobásy připravované na lávovém kameni jsou vyhlášené. „Občas jsme dělali i steaky, oblíbená byla třeba krkovička,“ vypráví sekretář Marek Müller,
který ale upozorňuje, že klub na konci
května konečně započal rozsáhlou
přestavbu areálu.
„Probíhá u nás demolice a kompletní výstavba nového objektu, takže tam máme
jen provizorní stánek. Ale i ten je během
prací otevřen, takže lidé si mohou na občerstvení zajít,“ vzkazuje…

Vyhlášené jsou i klobásy na Zličíně.

Bramboráky, buřty, pivo, limo…
Kam nejraději chodíte mlsat vy?
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STANISLAV ŠTRUNC:

SEDM LET NA JULISCE

Významné osobnosti historie pražského fotbalu jak je (možná) neznáte
Text: Miloslav Jenšík

Foto: archiv autora

Remíza v Amsterdamu pootevřela Dukle bránu do semifinále Poháru
mistrů evropských zemí. Otevřít dokořán ji mohla výhra na Julisce.
Jenže ve středu 8. března 1967 tam Ajax vedl 1:0 a konec mače se
blížil. Přitom Dukla měla chvílemi až drtivou převahu. V 71. minutě její
šestatřicetiletý lodivod Josef Masopust dokonale načasoval přihrávku
do běhu Josefu Nedorostovi a stoperu Pronkovi nezbylo než útočníka
v gólové šanci zkosit. Penalta! Jako kdyby spadla z nebe. Jen ji teď
bylo ještě třeba proměnit!
Před utkáním trenér Bohumil Musil
pro takovou chvíli určil dva exekutory: Stanislava Štrunce a jako náhradníka Ivana Mráze. Standovi se
moc nedařilo, na začátku druhé půle
utrpěl zranění kolena a málem odstoupil ze hry. Teď popadl míč a podával ho spoluhráči: „Ivane, vezmi to
ty!“ Leč ostřílený sparťanský kanonýr, který si po vysokoškolských studiích odbýval vojnu v Dukle, o tom
nechtěl ani slyšet. V napjaté chvíli
„Mirek“ Musil ukázal na Štrunce.
A Masopust připojil vroucí přání: „Jdi,
Stando. A dej to!“

V osudové chvíli byla v našlapaném
hledišti malá dušička. „Čápa“, jak se
mu přezdívalo, měli fanoušci rádi.
Uměl je svou hrou nadchnout i pobavit. „Dnes hraje Standa, bude zase
sranda,“ říkávalo se v ochozech pražských stadionů. Ale kdo by v téhle
zlomové chvíli vsadil na křehké nervy
dlouhána „zez“ Plzně?
Musil mu věřil. A právem! Ostrá vysoká střela k levé tyči nedala gólmanovi Balsovi sebemenší šanci. Nejdůležitější gól celé Štruncovy kariéry dal
nová křídla dukelskému náporu, pod
jehož tlakem si necelé tři minuty před

koncem vstřelil Soetekouw vlastní gól.
Vojáci vyhráli 2:1 a jako první z našich týmů postoupili v PMEZ mezi poslední čtyři!

Z branky na křídlo
Vytáhlého kluka ve škvrňanském žactvu nejdřív postavili mezi tyče. Nevedl
si tam vůbec zle, ale kdykoli si zkusil
zakopat v poli, zkušeným očím nemohl
uniknout jeho dravý tah na branku
a schopnost dávat góly jak na běžícím pásu. Ani ho nemuseli moc přemlouvat. Brzy se po celé Plzni říkalo,
jaký na Roudné roste báječný útočník.
První ligový gól dal dva týdny před
svými devatenáctinami v dresu Škodovky (ta se po listopadu 1989 vrátila ke starému dobrému válečnému
jménu Viktoria). Vlastně to tehdy byl
spíš nepodařený pokus o centr, ale
tím víc zaskočil zkušeného žilinského
gólmana Placha. Kluboví příznivci mu
zprvu nemohli přijít na chuť, ale tre-

Přemožitelé sborné z jara 1968: zleva ŠTRUNC,
Plass, Jarábek, Bartalský, Hagara, J. Pivarník a
MUDr. Handzo, před nimi Tesař, Jurkanin, Vencel,
Ján Čapkovič, Pollák a trenér Blažejovský.

nérský veterán Ferenc Szedlacsek věřil v jeho talent a nepovolil. Ve svém
premiérovém prvoligovém ročníku
skóroval Štrunc pětkrát, v dalším připojil sedm zdařilých tref, ale jeho tým
sestoupil.
Přetrženou prvoligovou kanonýrskou
nit tak Standa znovu navázal až v sezoně 1965–66 v Dukle. Na podzim
ligové áčko ještě trénoval Jaroslav
Vejvoda a tomu Musilův chráněnec
rozhodně do oka nepadl. Zjevného
trémistu kouč v mužstvu nechtěl;
ostatně ho děsil i jeho rozevlátý styl.
V zimě ale Vejvoda odešel do varšavské Legie, u prvního mužstva ho nahradil právě Musil a z juniorky vzal
s sebou i Standu.
Ten pak během sedmi let nastřílel za
Duklu 65 prvoligových gólů. V soutěži
1966–67 skončil s 15 góly druhý za
trnavským králem střelců Jozefem
Adamcem, ale svůj ročníkový rekord
vytvořil sedmnácti zásahy o dva roky
A je tam! Štruncova penalta sedí, Dukla
vyrovnala stav utkání s Ajaxem na 1:1!

STANISLAV ŠTRUNC

30. 10. 1942 – 8. 11. 2001

Post: pravé křídlo

Rychlonohý průbojný útočník s bohatou paletou
kliček, fint a triků a pohotový střelec – ale také
trémista, který dokázal zahodit i víc než stoprocentní
loženky – to i ono byl Stanislav Štrunc.

Hráčská dráha:	
Škvrňany, 1955 Škoda Plzeň, 1957 Slovan Karlov, 1959 Škoda Plzeň,
1961 I. liga, 1965 Dukla Praha, 1972 Škoda Plzeň, 1977 Kaznějov,
1979 Potraviny Plzeň (do roku 1980)
Bilance v lize:	11 ročníků v letech 1961 až 1977, 328 utkání, 100 gólů
Mistrovský titul: 1966
Mezistátní utkání: 3 v letech 1966 až 1970; účastník OH 1968
Další hráčské úspěchy: vítěz Čs. poháru 1966 a 1969

Dva trenéři, kteří výrazně ovlivnili „Čápův“ fotbalový
životopis: Bohumil Musil (vlevo) a Tomáš Pospíchal.

později. Po sedmi letech poctivých
služeb se s Juliskou rozloučil. Táhlo
ho to do rodných míst. Tak se ve třiceti – podle dost rozšířeného mínění
předčasně – vrátil do Plzně. A dál to
Štruncovi pálilo i na plzeňském stadionu ve Štruncových sadech. Dalšími
třiadvaceti góly si svůj prvoligový
střelecký účet zarovnal na stovku
a zařídil si tak členství v Klubu ligových kanonýrů.

Jednou jsi dole,
jednou nahoře
Stanislav Štrunc byl hodně netypický
fotbalista. Čahoun s dlouhýma nohama by se byl lépe vyjímal na basketbalovém hřišti nebo u volejbalové
sítě. Jeho odlišnost byla ještě umoc-

něna vpravdě aprílovou proměnlivostí
formy. Často svým klátivým sprintem
utíkal zadákům soupeře, jak se mu
zlíbilo, a neuvěřitelnými kličkami je
uváděl do zoufalství. Když však měl
špatný den, byl nejednou na trávě jen
do počtu. Když se mu nevedlo, rychle
upadal do trudnomyslné letargie, ve
které s ním nic nebylo.
Jednoznačně však převažovaly hvězdné
dny. Dokládá to stovka jeho ligových
gólů i nominace do reprezentačního
týmu hned v závěru jeho první dukelské
ligové sezony. Proč později nastoupil už
jen ke dvěma mezistátním zápasům?
Měl kardinální smůlu – byl současníkem
dvou skvělých pravých křídel, Františka
Veselého ze Slavie a jeho jmenovce Bohumila ze Sparty.

Dukla v době, kdy se probila do semifinále PMEZ: zleva stojí
Viktor, Milan Dvořák, Geleta, Táborský, Ivan Novák a Zlocha,
v podřepu ŠTRUNC, Mráz, Masopust, Nedorost a Vacenovský.

DROBNÉ KLEPY
ZA PĚT MINUT DVANÁCT
Povolávací rozkaz do vojenské základní
služby původně nasměroval Štrunce do
chebské Rudé hvězdy. Tehdejší trenér
juniorky pražské Dukly Musil měl
dokonalý přehled o všech nadějných
kopáčích od Šumavy až k Tatrám. A tak
když se dozvěděl, že vytáhlý okřídlený
šíp má rukovat, vyhlásil na Julisce
poplach. Energický zásah klubového
mezinárodního sekretáře Josefa Koláře
(shodou okolností původem rovněž
ze západočeské metropole) přišel
v nejvyšší čas! Kdyby se byl nepovedl,
kdo ví, jak by se dál odvíjela Standova
hráčská dráha. O stovce ligových gólů
by nemohl ani snít… I velký talent

musí mít v pravou chvíli „kapičku
pokakanýho štěstíčka…“

SBORNÁ NA LOPATKÁCH!
Za skromný počet startů v reprezentačním áčku byl do jisté míry odškodněn tím,
že jeho křest se odehrál na nejslavnějším stadionu světa – na Maracaná v Riu!
Kolika evropským matadorům se tohle
poštěstilo? Ale největší Štruncův zápas
v dresu se lvíčkem patří do historie olympijské reprezentace. Ta se na mexické
hry pěti kruhů v roce 1968 kvalifikovala
nečekaným vyřazením kompletní sborné
Sovětského svazu, která se netajila medailovými plány. V Moskvě vyhrála 3:2, ale
v ostravské odvetě ji mužstvo trenéra Vác-

lava Blažejovského smetlo z rozmáčeného
trávníku senzačním výsledkem 3:0!
Standa v obou zápasech odvedl spoustu
práce – podle rozpisu sestavy v roli středopolaře! Škoda že perfektně složený
tým byl před odletem za Velkou louži
nešťastně přestavěn, v Mexiku se mu
nedařilo. Štrunc ve výpravě byl. A také
jedna plzeňská volejbalistka, která se
pak stala jeho ženou.

OSTŘE SLEDOVANÝ STÝ GÓL
Devadesátý devátý ligový gól si „Čáp“ připsal na jaře 1976. A potom se bezmála
patnáct nekonečně dlouhých měsíců trápil, než došlo i na ten stý. Celá země mu
v tom souboji s krutě žertujícím osudem

držela palce, ale už to vypadalo, že ani
tak svého cíle nedosáhne. Dokonce i na
fotbalovém generálním štábu se vážně
rokovalo o tom, zda smolaři z Plzně nepřiznat jeden „vlastenec“ soupeře, na
kterém měl nepopiratelný podíl – tolik
mu všichni tu stovku přáli! Až tehdejší
plzeňský trenér Tomáš Pospíchal objevil správný recept. Vysvětlil Standovi svůj
plán a potom ho na krátký čas přeložil
do divizního béčka, aby tam našel nový
střelecký apetit. Vyšlo to! Když smolař
konečně 28. května 1977 dal gól Interu,
mohla hra pokračovat až po pěti minutách, jak se na trávníku slavilo… Pár dní
poté ještě ne pětatřicetiletý Stanislav
Štrunc definitivně odešel z velké scény.

MLÁDEŽ

RODINNÉ FESTIVALY BAVILY I FOTBALEM
Pražský fotbalový svaz přichystal pro návštěvníky bohatý program
Text: PFS  Foto: archiv PFS

Pálení čarodějnic na Ladronce, Ratolest Fest na Náplavce a Kašpárkohraní v Letenských sadech jsou již zaběhnutými akcemi, které lákají
tisícovky návštěvníků. Ty se snažili zaujmout i zástupci Pražského
fotbalového svazu se svými atrakcemi a doprovodným programem.

I ČARODĚJNICE
HRAJÍ FOTBAL
Čarodějnice a fotbalový míč. Že
to nejde k sobě? Naopak, tradiční
akce pro rodiny s dětmi pod záštitou
městské části Praha 6 ukázala pravý
opak i díky stanovišti Pražského fotbalového svazu. Poslední dubnový
den si tak čarodějnice nejrůznějších
zjevů mohly fotbal vyzkoušet v plné
jeho kráse.
„Účast fotbalu na pražských rodinných festivalech se stala již naší tradicí a tento rok jsme připravili opět
několik novinek. Kromě fotbalového
vyžití, důležitých rad, kde a kdy s fotbalem začít, jsme účastníkům počínaje
akcí Čarodějnice na Ladronce přinesli
speciální fotokoutek, fotbalový kulečník či soutěž o fotbalové vybavení,“ řekl
k aktivitě PFS marketingový manažer
Jan Gruber.
Někteří návštěvníci neskrývali nadšení. „Máme syna v předškolním věku
a dnes nás překvapil, jak celý den na
Ladronce běhal s ostatními dětmi za
míčem. Hodně ho to bavilo. Asi jej při16 léto 2016

hlásíme na nějaké tréninky,“ sdělila
své dojmy paní Lenka, které promo
tým PFS předal informace o nejbližším klubu k jejich bydlišti, o Bílé Hoře.
Mimo prezentaci projektů spojených
s mládeží, jako je Dětský fotbalový
pohár či Neberte nám naši hru, se tým
soustředil právě na projekt Můj první
klub, jenž má za cíl rodičům přinést
všechny podstatné informace o náborech v Praze.

HVĚZDY NA NÁPLAVCE
Ladislav Hampl, Luděk Zelenka, Leoš
Noha či Vlastimil Vidlička hrají fotbal na břehu Vltavy… Takový pohled
se naskytl návštěvníkům rodinného
festivalu Ratolest Fest. Na Náplavce
Rašínova nábřeží díky Pražskému
fotbalovému svazu vyrostla fotbalová aréna, kde své fotbalové umění
ukázaly fotbalové osobnosti i mládež
pražských klubů.
„Rodinné festivaly jsou ideální cestou,
jak oslovit rodiny s dětmi a přitáhnout jejich pozornost k fotbalu při výběru sportu. I proto se snažíme různé

formy fotbalu přivést na netradiční
místa,“ prozradil Dušan Svoboda,
předseda Pražského fotbalového
svazu, proč fotbal nesměl na Ratolest Festu chybět.
Ačkoliv Náplavka není pro fotbal tradičním místem, nejpopulárnější český
sport byl na břehu Vltavy nejvíce vidět. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
billiball neboli fotbalový kulečník, zahrát si v kleci jeden na jednoho, ale
hlavní program probíhal ve fotbalové
aréně.
Nechyběl tak oblíbený turnaj fotbalové mládeže pražských klubů pod
hlavičkou projektu Neberte nám naši
hru či speciální fotbalové tréninky pod
vedením zkušených trenérů.
Zkušenosti s fotbalem v praxi navíc
ukázali i herci či bývalí fotbalisté.
„Hraji za Real Top Praha a ničím jiným
než charitou se nezabýváme. Vždy je
dobré se pohybovat a vydělat tím peníze pro potřebné,“ odhalil herec Leoš
Noha i charitativní smysl exhibice, kdy
vyzyvatel, Pražský fotbalový svaz, věnoval svému soupeři na charitativní
účely částku 20 000 korun. Do exhibice se zapojili i moderátoři akce Daniel Čech a Petr Vydra. Spolu s ostatními účastníky Ratolest Festu ukázali,
že je fotbal baví.

SOUČÁSTÍ KULTURY
Pražské Letenské sady patřily v neděli
12. června rodinám s dětmi a fotbalu.
Kašpárkohraní opět nabídlo divadelní
představení a hudební vystoupení,
ale kromě kulturního vyžití i aktivní
sportovní zapojení. O to fotbalové se
staralo stanoviště Pražského fotbalového svazu a vidět byly i ostatní pražské kluby jako Dukla či Sparta.
„Na rodinných festivalech každým rokem přitahujeme k fotbalu čím dál větší
pozornost a daří se nám i sjednocovat
pražské kluby tak, aby fotbal vystupoval jednotně. Díky tomu usnadňujeme
rodičům proces přihlášení začínajícího
sportovce do fotbalového klubu,“ vyjádřil se ke smyslu účasti na akci marketingový manažer PFS Jan Gruber.
Pražský fotbalový svaz si pro návštěvníky připravil opět speciální klec či
billiball. Díky ostatním klubům byli
na akci i zkušení trenéři, kteří dětem
ukázali základní fotbalové a sportovní
dovednosti.
I tento program proběhl díky podpoře
Magistrátu hlavního města Prahy a titulu „Praha – Hlavní evropské město
sportu 2016“. Věřme, že i díky takovým akcím najdeme v Praze a celé
České republice další a další naděje
českého fotbalu.

Jakákoliv slova nejsou potřeba. Z fotografií
je jasné, že na Ladronce, Náplavce i Letné
se zejména děti bavily fotbalem.
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SLAVIA OBHÁJILA TRIUMF
Osmý ročník prestižního mládežnického turnaje All Stars Cup opět ovládli sešívaní
TEXT: Štěpán Šimůnek

Foto: All Stars Team

V pražském Edenu si zase po roce dalo dostaveníčko šestnáct mládežnických klubů z renomovaných fotbalových škol. A pohár pro vítěze
All Stars Cupu 2016 zvedli nad hlavu stejně jako loni slávisté! Úspěšnou
obhajobou se pomalu blíží Sportingu Lisabon, který tu v minulosti triumfoval
hned třikrát v řadě. I když – obhajoba v pravém slova smyslu to vlastně
nebyla, protože prestižní turnaj se ve svém osmém ročníku přesunul do
mladší kategorie U16 a sešívaní tak navázali na vítězství starších kolegů.
All Stars Cup vstoupil do nové éry.
V předchozích ročnících vždy hráli
mladí fotbalisté narození v roce 1998,
letos se turnaj „omladil“, účastnili se
ho totiž hráči narození v roce 2000.
Základní myšlenka, na níž je All Stars
Cup postaven, tedy měření sil na nejvyšší úrovni, se však neměnila.

Větší vyrovnanost
České a slovenské týmy, jichž tu logicky
bylo nejvíc, si mohly vyzkoušet kvalitní

mezinárodní konfrontaci, s níž obvykle
nemají možnost se setkat, s vyspělými
zahraničními celky, s různými fotbalovými školami a přístupy. „Na letošním
ročníku nás překvapila vyrovnanost týmů
i jednotlivých kádrů. Když sem v minulých letech přijel tým se světovým věhlasem, tak dokázal porážet soupeře třeba
o tři góly, zatímco letos končila spousta
zápasů penaltami, což poukazuje na
velkou vyrovnanost,“ líčí člen PR sekce
a moderátor Michal Micka.

V Edenu se sešly i významné osobnosti – objevil se
např. kouč reprezentace do 21 let Vítězslva Lavička.

18 léto 2016

I letos byla v Edenu k vidění velká
jména, tím nejslavnějším byl Inter
Milán. Ovšem Italové skončili až
šestí, ve čtvrtfinále si totiž vylámali
zuby na pozdějším finalistovi, tureckém klubu FK Altinordu Izmir. Ten
se naopak ve finále musel sklonit
před domácím mančaftem. „To, že
vyhrál český tým, je určitě pozitivní
zpráva. Na druhou stranu musím zopakovat, že vzhledem k té neskutečné
vyrovnanosti v tom hrálo roli i štěstí,“
upozorňuje Micka na skutečnost, že
mladí slávisté v play off nedali ze
hry ani jeden gól, na druhou stranu
však ukázali pevnou obranu. Ve vyřazovací fázi slávisty navíc ani jeden
z týmů nepřehrál a ve finále měli
naopak víc gólových příležitostí než
jejich soupeř.

Že na turnaji hrál i Inter Milán, asi poznáte.

Nulu udrželi ve čtvrtfinále proti mexickému CD Chivas Guadalajara
a poté i v semifinále proti dánskému
Midtjyllandu. Oba soupeře dokázali
sešívaní přetlačit v penaltách, stejně
jako ve finále Izmir. „Vyhrát dvakrát
po sobě je známka toho, že české týmy
jsou schopny konkurovat těm světovým.
Třeba Inter a Porto hrály krásný fotbal, ovšem i český způsob hry byl konkurenceschopný, což je určitě pozitivní
zpráva,“ myslí si Michal Micka.

Návrat do Edenu
Příjemným návratem k tradicím byl
na letošním All Stars Cupu fakt, že
se finálové souboje konaly na hlavním
stadionu v Edenu před slušně zaplněnou hlavní tribunou. Loni arénu uzavřela UEFA, protože se blížilo EURO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

inzerce

Konečné pořadí
SK Slavia Praha
FK Altinordu Izmir
FC Porto
FC Midtjylland
CD Chivas Guadalajara
Inter Milán
Bohemians Praha 1905
FK Čukaričky Bělehrad
Zaglebie Lubin
FC Viktoria Plzeň
FC Dinamo Minsk
FC Zbrojovka Brno
FC Nitra
FK Dukla Praha
ETO FC Györ
AS Trenčín

Individuální ocenění
Nejlepší hráč:

Mutlu Aksu Dogan

Nejlepší střelec:

Fábio Vieira

Nejlepší brankář:

Luca Pasquale Tamma

Nejlepší obránce:

Japhet Larsen

Nejlepší záložník:

Paulo Moreira

Nejlepší útočník:

Michael Hönig

Nejlepší trenér:

Ludovít Szekeres

(FK Altinordu Izmir)
(FC Porto)
(Inter Milán)
(FC Midtjylland)
(FC Porto)
(SK Slavia Praha)
(SK Slavia Praha)

Nejlepší rozhodčí:

Ondřej Pechanec

jednadvacítek, které se hrálo mimo
jiné i tady.
„Loni nás mrzelo, že vyvrcholení turnaje
se muselo hrát jen na tréninkových hřištích. Hlavní stadion je takový bonus
hlavně pro týmy, které k nám přicestují
z druhé strany světa. Zápasy o bronz
a finále díky tomu mají lepší atmosféru.
Viděli jsme to i na reakcích kluků, kteří si
na stadionu všechno fotili a určitě to pro
ně byl zážitek na celý život,“ popisuje.
Stejně jako každý rok se organizátoři
All Stars Cupu setkali výhradně s pozitivními reakcemi. A to i od rozhodčích.
„Letos jsme tam měli Nora, Skota i zástupce alžírských rozhodčích a všichni si
pochvalovali jak sportovní, tak organizační stránku,“ těší Michala Micku, podle nějž turnaj splnil hlavní účel, tedy
možnost kvalitní konfrontace.
Slávisté měli nad všemi soupeři nakonec navrch.

„Bylo vidět, jakým směrem se výchova
mládeže ubírá. Dřív vynikaly individuality, teď bylo v každé sestavě jedenáct
vyrovnaných hráčů, přičemž každý byl
schopný dělat všechno. Nedávno se hovořilo o Barceloně, že vychovává komplexní hráče, teď je zřejmé, že se tento
trend rozšiřuje a touto cestou jdou
i ostatní týmy,“ postřehl.
A co bude s All Stars Cupem dál?
Zásadní zpráva je, že pro kategorii
šestnáctiletých by se měl pořádat
i v příštích letech. „Zatím to nemůžeme říct s jistotou, protože to závisí
na spoustě faktorů včetně přístupu
Slavie, která je jedním z důležitých
partnerů turnaje. Ale pokud bych se
měl přiklonit k jedné variantě, tak věřím, že pro příští rok turnaj zůstane
v kategorii U16,“ uzavírá Micka.

CHCETE SE
ZVIDITELNIT?

Inzerujte ve
Speciálu!
 ožnost jak na sebe upozornit
·m
ve fotbalovém prostředí

· d istribuce mezi pražské kluby
a na další důležité adresy

· n áklad: 5 500 ks
Ceník:

· II. a III. obálka:
· IV. obálka:
· celostrana:
· půlstrana:
· podval:

12 000 Kč
15 000 Kč
8 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč

[210 × 297 mm]
[210 × 297 mm]
[210 × 297 mm]
[210 × 150 mm]
[210 × 70 mm]

TRÉNINK

HRA HLAVOU
Seriál profesionálního trenéra PFS
Milana Titěry o přípravě
Ilustrační foto: Pavel Jiřík st.

Další specifickou činností jednotlivce ve fotbalovém utkání je hra
hlavou. Pro zvládnutí této činnosti je důležité, aby hráči od přípravkové
kategorie uměli především odstranit strach z hlavičkování a postupně
se učili techniku. V žákovských a dorosteneckých kategoriích pak mohou
přidat odhad na míč (při vysokých a dlouhých míčích, z rychlejšího
náběhu atd. ) a hlavičkování v soubojích.
V kategoriích mladší přípravky není
třeba věnovat nácviku větší pozornost. Kluci hrají většinu času po zemi
a nevyužívají přihrávek vzduchem na
hlavu spoluhráče. Ti, co se nebojí,
mohou občas nějaký odražený míč
hlavou zahrát, ale je to málo časté.
I přesto si mohou v rámci zpestření
nebo volnější chvíle na tréninku zkusit,
jak hlavičkování probíhá.
Vhodné je využít nějakou dovednostní soutěž s lehkými míči (nafukovací balonky, tenisáky, overbally, pěnové míče, volejbalové míče)
nebo například hlavičkování do
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pytle nebo koše, na zavěšený předmět atd. S nafukovacími balonky
lze provádět hlavičkovou štafetu
(hlavičkování v pohybu kolem mety
nebo mezi zástupy). Lze rovněž cvičit i udržení míče hlavičkováním ve
dvojicích či mezi zástupy.

Trenér by měl dohlížet na správnou
techniku a pozorovat, zda hráči mají
otevřené oči a nebojí se míč zasáhnout. Pozor: v této kategorii nepoužívat ještě těžké míče zejména ze zdravotního hlediska.
Ve starší přípravce bychom již mohli
začít vytvářet cíleně základy pro
správnou techniku. Hráče stále ještě
učíme na různých velikostech a tvrdosti míčů. Při zvládnutí měkčích míčů
postupujeme k tvrdším a zapojujeme
doprovodné pohyby při hlavičkování –
trup, výskok, mírný náběh.

V žákovské kategorii již probíhá hra
hlavou častěji a i věk a tělesná odolnost již dovoluje mít na hráče vyšší nároky. S hráči trénujeme usměrňování
míče do požadovaného směru nebo na
branku. Využíváme již cílené přihrávky
vzduchem na spoluhráče, který zakončuje míč hlavou. Časté je i hlavičkování
při couvání a hlavičkové souboje. Hráči
by měli vnímat i rozdílnost a využití odrazů – z jedné nohy a z obou nohou.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI
HLAVIČKOVÁNÍ
 dhad na míč (podběhnutí)
o
zavírání očí těsně před a během
udeření míče
JJ
uhýbání (sklonění se před letícím míčem)
JJ
udeření míče jinou částí hlavy než
čelem
JJ
nezapojení trupu při hře hlavou
JJ

„Snažme se vytvořit správné základy
pro dovednost, která je v pozdějším
věku velmi častou činností pro útočnou
i obrannou hru.“

JJ

TRÉNINKOVÉ MODELY

HLAVIČKOVÁNÍ 1
Věková kategorie:
U9 – U15
Zaměření cvičení:
Hlavičkování + orientace
Název cvičení:
Hlavičkuj do správné branky
Slovní popis:
Zpočátku může být po nahození jen ukázání rukou, kam má hráč
zakončit, nebo slovní pokyn.
Důležité:
Správná technika hlavičkování, správná orientace

HLAVIČKOVÁNÍ 2
Věková kategorie:
U9 – U15
Zaměření cvičení:
Správný pohyb k míči (pod míč), přesnost hlavičky
Název cvičení:
Udrž míč ve vzduchu
Slovní popis:
Hráči si přihrávají na přiměřenou vzdálenost. Po odehrání mohou
zacouvat nebo přeběhnout podle počtu hráčů v zástupu.
Varianty:
Počet hráčů 2 až 6, různé druhy míče podle kategorie

HLAVIČKOVÁNÍ 3
Věková kategorie: U9 – U15
Zaměření cvičení: Vstřelit gól hlavou, chytit míč
Název cvičení:
Hlavičkovaná 1 na 1
Slovní popis:
Hráč se snaží vystřelit hlavou s maximální přesností a razancí.
Zároveň se snaží zachytit míč od soupeře (role brankáře).
Varianty: Střela hlavou po vlastním nadhozu, střela
po nadhození od protihráče
Důležité:
Správná technika, razance, přesnost

HLAVIČKOVÁNÍ 4
Věková kategorie:
U9 – U15
Zaměření cvičení:
Průpravná hra se zakončením hlavou, orientace v prostoru
Název cvičení:
Házená se zakončením hlavou na čtyři branky
Slovní popis:
Určený počet hráčů se pohybuje ve hřišti se čtyřmi brankami a snaží
se nahodit si míč tak, aby bylo možné vstřelit gól hlavou do jedné ze
dvou branek soupeře.
Varianty:
Lze hrát na branky z tyče nebo klasické branky, počet 2 na 2 až 4 na 4.
Důležité:
Výběr místa, otáčení hry, snaha o častou střelbu hlavou
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Jedenáct let po mezistátním debutu (snímek je
z utkání 3:1 s Rumuny v roce 1965) dozrál stále
bleskurychlý František Veselý pro roli, do které ho
ve svých plánech pro ME 1976 obsadil Václav Ježek.

HISTORIE

KORUNA PENALTOVÉHO ROZSTŘELU
Kapitoly z dějin Pražského fotbalového svazu: Čtvero pražských es pro Záhřeb a Bělehrad 1976
Text: Miloslav Jenšík

Foto: archiv autora

„Měl jsem k míči blíž než německý útočník. Když už jsem byl ve výskoku,
dorazil tam i Hölzenbein. Šel proti mně zády a vrazil do mě tou částí těla,
která se dá vzadu jedině vystrčit. Nebylo to zase tak moc, ale stačilo to
k tomu, abych na míč nedosáhl. On ho však také nemohl odehrát, ale stalo
se, co se v takových chvílích může stát: míč se odrazil od jeho týlu a zapadl
do branky. Hölzenbein o tom v první chvíli vůbec nevěděl… Rozhlížel se
po míči a teprve teď viděl, kam spadl. Ještě tomu nechtěl věřit. Podíval
se po rozhodčím a teprve v té chvíli dal ruce nahoru.“
Ivo Viktor, jeden z nejskvělejších brankářů českých fotbalových dějin, tak
popsal v memoárové knize Můj dres
číslo 1 poslední herní situaci památného finále evropského šampionátu
před čtyřiceti lety. Po ní už přišel jen
výkop ve středovém kruhu a hned
poté hvizd, který uzavřel devadesát
minut boje. Ne však celý zápas – ten
musel pokračovat až do vítězství některého z týmů.
Kdo v naší zemi onoho červnového
nedělního večera seděl u obrazovky,
prožíval určitě stejné pocity jako autor této vzpomínky. Gól padl po rohovém kopu, i když podle shodného
mínění našich (ale nejen jich!) to roh
nebyl… Leč italský sudí Gonella rozhodl jinak. Škoda, kleli jsme, vždyť nás
od poháru dělilo už jen pár vteřinek!
A ruku na srdce: komu z nás tenkrát
nesevřela srdce obava, jak nás teď
nabuzení Němci převálcují?
Nepřeválcovali, protože toho večera
proti nim stál dobře vybraný tým,
který se jim vyrovnal fyzickou kondicí i fotbalovým kumštem, zřetelně
je převyšoval schopností improvizace,
byl si vědom svých kvalit a hlavně měl
pro strach uděláno. To vše bylo dílo
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trenéra Václava Ježka a jeho slovenského asistenta Jozefa Vengloše.

muselo: tři prohry v základní skupině
se zahanbující nulou na střeleckém
kontě. A sbohem…
Obratníkem rehabilitace se na sklonku
léta 1972 stal Ježkův návrat z trenérské stáže v Holandsku a jeho pověření
vedením státní reprezentace. Zázraky
na počkání patří do pohádek. Po nějakém čase ale začal Ježkův systém
výběru i přípravy hráčů nést ovoce.

Bylo co napravovat

Sedmnáct zápasů
bez porážky

Ještě jsme ani nestihli plně vychutnat nečekaný postup naší fotbalové
reprezentace až do finále MS 1962
a z něj vyplývající poctění Josefa Masopusta Zlatým míčem nejlepšího Evropana v kopačkách a euforii vystřídaly zlé časy. Kdo by se byl nadál, že
hned zjara následujícího roku hrdiny
z Chile zastaví už v úvodním kole vyřazovací kvalifikace Evropského poháru
(tak se tenkrát ještě jmenoval kontinentální šampionát) podceňované
mužstvo NDR?
A mělo být ještě hůř. Kvalifikační síta
nás pak nepustila na MS 1966, ME
1968 a 1972 ani na MS 1974. Bylo by
snad bývalo lépe, kdyby stejný osud
raději potkal i tým, který se probil
na mexické MS v roce 1970, jenže
příprava na samotný turnaj se stala
hotovým festivalem diletantských
improvizací. Jako jediní z účastníků
neměli naši borci dost času na aklimatizaci ve vysokohorském prostředí
a nesehráli v dějišti turnaje ani jeden přípravný mač! Dopadlo to, jak

Ještě na úvod těžké kvalifikační skupiny pro ME 1976 jsme v Londýně
podlehli Angličanům 0:3. „Otevřeli
jsme hru a bylo zle,“ zhodnotil to titulek Čs. sportu. Ale dál jako když
utne: od škaredé středy 30. října
1974 ve Wembley už Ježkova parta
až do odletu na závěrečnou čtverylku
evropského šampionátu v Jugoslávii
v červnu 1976 neztratila ani jeden ze
sedmnácti zápasů!
Pravda, převažovalo jedenáct remíz.
Dlouhá neporazitelnost však formovala v mužstvu jistotu, že se může postavit kterémukoli soupeři v Evropě
i po celém světě. A postupová cesta
byla roubena nepochybnými triumfy:
letenským výpraskem 5:0 Portugalcům, vítěznou odvetou 2:1 proti Angličanům a nakonec ve čtvrtfinálovém
dvojutkání se sbornou SSSR po bratislavské výhře 2:0 přišla cenná plichta
2:2 na hřišti soupeře.
Do semifinále s Holanďany v Záhřebu nám nikdo velké naděje nedával. A tím méně pak do předpoklá-

daného střetnutí o třetí místo, ať už
s německými mistry světa nebo s domácími Jihoslovany. Jenže naši přes
všechny odborné prognózy udělali dva
kardinální škrty. V lijáku udolali hvězdy
ze země tulipánů v prodloužení 3:1
a v Bělehradě pak Němce přestříleli
na penalty. Ale vyprávět, jak to tehdy
bylo, by znamenalo nosit dříví do lesa;
docela nedávno jsme si to zopakovali
ze záznamu.
Jádro vítězného týmu bylo tehdy ze
Slovenska. Mezi čtrnácti muži, kteří
nás reprezentovali v obou památných
zápasech, byli jen čtyři Češi, všichni
z pražských klubů, ale ti tedy opravdu
stáli za to!
Gólman Ivo Viktor z Dukly byl prohlášen za jeho nejlepšího hráče! V „all
stars“ jedenáctce turnaje s ním byl
ještě jeho klubový spoluhráč, útočník
a obávaný střelec Zdeněk Nehoda
(a také tři borci ze Slovenska – stoper
a kapitán Anton Ondruš, středopolař
Karol Dobiaš a křídelní útočník Marián
Masný). Pět mužů z jedenácti – bylo
to jako nádherný sen…
A zbylí dva Pražané? O Antonínu Panenkovi je právě v souvislosti s oním
turnajem škoda slov. A František Veselý se ukázal být jedinečným žolíkem
do nastaveného času. V Záhřebu strhl
vedení na naši stranu a pak ještě přihrál na jeho pojistku; díky těm dvěma
gólům jsme vyhráli 3:1. Němci si na
Frantu v prodloužení dali náramný pozor. Ale své si odvedl i tam.
Bylo to báječné mužstvo. A Pražané
v něm dělali svému městu čest.

Zdeněk Nehoda svedl v pražském kvalifikačním utkání
s Portugalskem (5:0) nejeden úspěšný souboj se stoperem Coelhem.

Ivo Viktor, hlavní hrdina finálového dramatu,
byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu.

Po své fantastické pečeti bělehradského penaltového rozstřelu
se Antonín Panenka stal středem zájmu lovců autogramů.

Tým Československa před finále v Bělehradě: Zleva Ondruš, VIKTOR, Dobiaš,
Čapkovič, Masný, Móder, Švihlík, Pivarník, PANENKA, NEHODA a Gögh.

DOBOVÉ STŘÍPKY
DVĚ PROROCTVÍ
S TAJENKOU
Když už je znám výsledek, je vždycky
zajímavé ho konfrontovat s tím, jak
si kdo na to téma zaprorokoval. Před
odletem výpravy do Záhřebu její
členové, dotázaní na vyhlídky týmu,
většinou říkali, že hned v prvním
utkání náš čekají finalisté posledního
světového šampionátu a že rozhodně
nejsme favority. Zdeněk Nehoda však
tehdy řekl: „S Holanďany to bude bitva.
Ale já už se těším do Bělehradu!“ Po
příletu do místa semifinálového utkání
požádali novináři Václava Ježka, aby
si tipnul konečné pořadí evropské
velké čtyřky. „První bude Jugoslávie,
druhé Holandsko, třetí SRN a čtvrtí
skončíme my,“ odpověděl s úsměvem,
který nikterak nevěštil chmury nad
naším příštím osudem. Na chviličku

se odmlčel a potom dodal: „Vůbec bych
se ale nezlobil, kdyby to dopadlo přesně
naopak.“ Společným jmenovatelem
obou pokusů o vhled do blízké
budoucnosti byl v jejich první větě
respekt k soupeřům, na který v druhé
navázal sebevědomý vzkaz: Jsme tu
také my a nikomu nic nedarujeme!

BĚLEHRADSKÉ DEJA VU
Stejně jako ve finále ME 1976, už na MS
1958 ve Švédsku se naši utkali s mužstvem SRN jako úřadujícím mistrem
světa. Také v Helsingborgu československý tým otevřel skóre zápasu a vedl
pak o dva góly, i tam se Němcům nakonec podařilo šťastně vyrovnat na 2:2 –
v Bělehradě dokonce až doslova a do
písmene na poslední chvíli. Tady však
neuvěřitelná podobnost musela skončit.
V osmapadesátém roce šlo o utkání ve

skupině, takže jeho 90. minuta byla poslední a body se dělily. Souboj lva s orlicí o osmnáct let později však musel
mít vítěze. V propozicích turnaje bylo, že
pokud nerozhodne nedělní večer, dojde
v úterý k novému střetnutí. Z iniciativy
Němců se soupeři dohodli, že turnaj tak
či onak dorazí na konečnou už v neděli.
A protože nic nevyřešily ani přidané dvě
čtvrthodinky hry, došlo na přestřelku ze
značky pokutového kopu…

Ještě o vršovickém
dloubáku
O tečce za finálovým rozstřelem byly
už tehdy a dál až po naše dny napsány
po celé Evropě i leckde v zámoří tisíce
řádek – od senzačních titulků až po hotové básně v próze. Nejednou se k ní
museli vyjádřit i oba aktéři nezapomenutelného několikavteřinového příběhu.

Krutě pokořený Sepp Maier prohlásil:
„Jsem přesvědčen, že Panenka porušil
pravidla. Musí přece z rozběhu vystřelit,
ne zabrzdit!“ Tonda nad tím výrokem
může i dnes klidně mávnout rukou, televizní záznam nelže. V knize Sólo pro
Panenku sám bystře usvědčil z porušení pravidel nešťastného gólmana:
„Zaprvé jsem se nezastavil, střílel jsem
z běhu. Zadruhé – jestli někdo porušil
pravidla, pak to byl podle vlastního přiznání on.“ Sepp totiž v rozhorlení obvinil
sám sebe: „Vyrazil jsem jako blesk do
rohu a on vypálil pomalý míč, který se
jen taktak dokutálel do středu branky.“
Milý pane Maiere, nedokutálel se, ale
snesl jako chmýří z odkvetlé pampelišky. A hlavně podle pravidel má brankář penaltu očekávat na brankové čáře
a pohnout se smí až ve chvíli kopu. Inu,
čím kdo zachází…
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KLUB

ARITMA? PO DUKLE DVOJKA PRAHY 6
Tradiční účastník divize se kromě luxusního areálu pyšní i systematickou prací s odchovanci a mládeží
Text: Štěpán Šimůnek

Foto: Pavel Jiřík st.

Kromě Dukly nenajdete na Praze 6 větší oddíl. A to jak co do rozlohy
areálu, tak do významu klubu. Vždyť SK ARITMA PRAHA sdružuje na
tři stovky aktivních členů, dlouhá léta hraje divizi a vzešla z něj řada
známých fotbalistů. Právě na výchovu mládeže kladou ve Vokovicích
velký důraz, dávají prostor odchovancům i hráčům, kteří se neprosadili
třeba právě na Julisce. Vedení zkrátka Aritmu vidí ve výkonnostním
fotbale jako mezistupeň před fotbalem profesionálním.
Pomalu ale jistě se blíží den, kdy na
Aritmě oslaví 100 let existence. Fotbalový oddíl tu byl založen 20. července 1919 a první sezonu odehrál
o rok později. Historický vrchol zaznamenal na konci 20. let a pak i po
druhé světové válce, kdy hrával I. B
třídu, tehdy čtvrtou nejvyšší soutěž
v zemi. Od 50. až do konce 70. let se
pohyboval na úrovni pražského přeboru, pak několikrát, ovšem vždy jen
krátce, nakoukl do divize.
V té se v roce 1990 usadil na dlouhých
12 let, přičemž v sezoně 1991–92 dosáhl na skvělé 4. místo. Po začátku
nového tisíciletí však přišla vleklá
krize a v roce 2005 se Aritma sesunula dokonce až do I. A třídy.

Sáhli si na dno
V tomto krizovém roce nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží období velkého
klubového obrození. „Po sestupu z přeboru tu nebyl trenér, zůstalo jen nějakých
pět šest hráčů, v rozkladu byla i mládež.
Jak se říká: Co mělo ruce a nohy, tak
uteklo. Aritma si sáhla na samé dno,“
nasazuje sportovní ředitel Tomáš Kubr
hořký úsměv při vzpomínce na těžké
časy. „Pan předseda Ladislav Adamec
mě tehdy oslovil, jestli bych tu nechtěl
začít trénovat. Měl jsem nějaké zkušenosti s vedením mládeže z Bohemky, navíc moje hráčská kariéra se vinou zranění
už chýlila ke konci, tak jsem souhlasil,“
vzpomíná na dobu restartu, jehož byl
významnou součástí.

Hned v prvním roce po Kubrově nástupu do funkce se klub vrátil do
přeboru a v roce 2012 i do divize.
A tu hraje dodnes, v aktuální sezoně
se celou dobu držel v lepším středu
tabulky. Nabízí se proto otázka, zda
vedení cílí na postup do třetí ligy.
„Slýcháme, že už kvůli našemu areálu by nám slušela. Ale nikam se netlačíme, naši roli vnímáme spíš jako
jakési dvojky na Praze 6 po Dukle.
Vidíme to tak, že kdo se neprosadí
v profesionálním fotbale, třeba právě
na Dukle, může přecházet sem,“ upozorňuje kouč.
Právě v tom, že Aritma by podle vedení měla představovat jakýsi mezistupeň k profesionálnímu fotbalu,
tkví filozofie klubu. „Dáváme prostor
mladým. Kluci, kteří se jinde neprosadí
z dorostenecké nebo juniorské ligy do
A-týmu, dostanou možnost konfrontace
s mužským fotbalem tady,“ vysvětluje
Tomáš Kubr. „Hráč se tu může ukázat
a třeba jít znovu výš. A když mu to nevyjde, uvítáme ho zpátky.“

Co je za výkladní
skříní
Na Aritmě jdou touto cestou: za každou cenu neposilovat a dávat šanci
odchovancům. „Nikdy jsme po postupu
nijak zásadně nevytvářeli nový kádr. Jde
nám o to, že kluci, kteří si postup vykopali, si vyšší soutěž zahrají. Což je
samozřejmě dvousečné, protože někteří
kluci na vyšší soutěž nemají ať už fotbalově, fyzicky nebo časově. Ale vždy
se je snažíme podržet.“
U odchovanců pak tato podpora platí
dvojnásob. „V loňské sezoně jsme měli
slušný ročník 1996, tak jsme v áčku dali
šanci pěti našim klukům, kteří mohli
ještě rok být v dorostu. Samozřejmě
že to bylo vidět na výsledcích, ale podrželi jsme je, protože je to posune výš,
získají zkušenosti a zodpovědnost.“
O tom, že na Aritmě se systematicky
a kvalitně pracuje s dorostem, žáky
i nejmenšími caparty, svědčí pohled
na počet mládežnických výběrů: 12! „A-mužstvo je samozřejmě výkladní skříní
klubu. Ale klub by měl fungovat tak, aby

Prostory na Aritmě jsou perfektní.
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BEZ GRANTŮ BY CHOD AREÁLU NEUTÁHLI
Aritmě by její areál mohla závidět většina třetiligových, ale i mnohé
druholigové kluby. Čtyři hřiště, vysoká tribuna nebo třeba možnost
využít v zimě halu basketbalistů, to všechno dělá z prostorů v ulici
Nad lávkou místo, na které se musejí rádi vracet i soupeři. Pár much
ale ještě musejí ve Vokovicích vychytat, například vytápění nebo
dokončení kabin.
Jedno hlavní travnaté hřiště (svou
kvalitou je vyhlášené po celé Praze)
s velkou tribunou, opodál umělka, vedle ní další, menší, určená primárně
pro Hanspaulskou ligu, a k tomu ještě
jedno malé hřiště, rovněž s umělým
povrchem. Kromě toho postarší, nicméně udržovaná budova se zázemím, hospůdkou a kabinami. Utáhnout chod tak velkého areálu logicky
není levné.
A přestože Aritmě plynou koruny
z pronájmů hřišť, například právě
z „Hanspaulky“, bez pomoci by vedení nemělo šanci provoz ufinancovat. „Z vlastních zdrojů bychom toho
nebyli schopni,“ přiznává Tomáš
Kubr. „V tomto ohledu nám obrovsky
pomáhají granty, ať už od Městské
části Praha 6, od magistrátu a od
Pražského fotbalového svazu,“ upozorňuje. „My se jim to snažíme vracet
tak, že když sem kdokoliv přijde, tak
vidí, že to tu je čisté, udržované, vidí
spoustu spokojených kluků a holek,
kteří maximálně využívají sportovní

areál, zkrátka že ty peníze nevyletěly
komínem.“
Výhodou Aritmy je, že areál patří
klubu. Vedení tak v případě dílčích
i zásadnějších úprav dává peníze do
svého. V posledních letech nechalo
mimo jiné vyměnit povrch na „největší umělce“, další úkoly však leží
před ním. Ten zásadní je dostavba
šaten v útrobách tribuny, která tu
vyrostla v roce 2010. „Chtěli bychom v jednom křídle dvě kabiny a ve
druhém například nějakou společenskou místnost,“ plánuje.
Nové vnitřní prostory by mj. pomohly
usnadnit průběh turnajů, kterých se
na Aritmě koná celá řada, např. nedávný Regions Cup nebo tradiční Weber Cup. „Je jich víc, hrají tu i ženské
reprezentace. Nové kabiny by vše organizačně zjednodušily a přinesly větší
komfort.“
Dalším dílčím problémem je zateplení původní budovy se šatnami a vytápění. „Potřebovali bychom novou
kotelnu, protože ta hlavní je v jiné bu-

výkladní skříň odpovídala tomu, co je za
ní. Nemůžu vejít do krámu s hezkou výlohou, za kterou není nic,“ připodobňuje
Tomáš Kubr. „Proto tady společnými silami už přes deset let budujeme mládež,“
rozvíjí myšlenku.
„Od mladšího dorostu máme všechny
kategorie směrem dolů rozdělené po
jednotlivých ročnících a všechny kromě
mladších žáků hrají krajské, tedy nejvyšší
soutěže. Tím se vracíme ke zmíněnému
mezistupni, posloupnosti. Mám na profesionální fotbal? Můžu do Dukly. Mám
na výkonnostní fotbal? Můžu hrát na
Aritmě,“ shrnuje klubovou filozofii.

Ovšem i v dobách, kdy byla skromnějším klubem, vychovala úspěšné fotbalisty. Vždyť za ni kopal například pozdější sparťan Lumír Mistr, ikona Plzně
70. let Ivan Bican nebo třeba Marcel
Švejdík, jenž se později prosadil rovněž
v Plzni. A působil tu i trenér vicemistrů
Evropy 1996 Dušan Uhrin.
Na všechna tato známá jména dost
možná navážou další. A pomoci tomu
může i zdánlivá prkotina, tedy fakt, že
se nedaleko areálu postavilo metro.
„Ohromně to kvitujeme, s ohledem do
budoucna to považujeme za důležitou
věc. Nejenže metro usnadní dopravu
hlavně mladým klukům, kteří třeba ještě
nemají auto, ale zlepšila se i spádová oblast směrem do Kladna, kam od nás jezdí
spousta kluků. Jsme zkrátka blíž centru
dění,“ uzavírá Tomáš Kubr.

Pomůže i nové metro
Aritmě se daří na všech frontách. Vyrostla v obří klub, jehož základna se
blíží ke třem stovkám aktivních členů.

Takhle nějak vypadá
multifunkční areál.

STADION SK ARITMA PRAHA
Název: Stadion SK Aritma Praha
Adresa: Nad lávkou 5, Praha 6 – Vokovice, 160 00
Dopravní spojení: pět minut pěšky od autobusové a tramvajové zastávky Nádraží
Veleslavín (linky 119, 142, 5 a 26) a od stanice metra C Nádraží Veleslavín
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, tři s umělým povrchem
dově a teplo sem žene dlouhým topným
kanálem. Než se sem vůbec dostane,
dojde k obrovským ztrátám a my topíme pánubohu do oken,“ uvědomuje
si sportovní ředitel.
To vše jsou však při celkovém pohledu
na areál obklopený zelení jen drob-

nosti. Lidé si sem nacházejí cestu
i tak. „Návštěvy na zápasy jsou samozřejmě odvislé od toho, jaké máme výsledky. Když se daří, tak chodí kolem
dvou set lidí, když je horší období, přijde jich kolem sto dvaceti,“ popisuje
Tomáš Kubr.

Panečku, to je pažit!

Tomáš Kubr

Tribuna by snesla i vyšší soutěž než divizi.

SK ARITMA PRAHA
Rok založení: 1919
Vývoj názvu klubu: A.F.K.Vokovice, S.F.K. Veleslavín, S.K. Veleslavín Praha XIX,
Sokol Vokovice Veleslavín, DSO Dynamo Vokovice – Veleslavín, Dynamo Vokovice –
Veleslavín, TJ Dynamo Vokovice Aritma, TJ Aritma Praha, SK Aritma Praha
Úspěchy: opakovaná účast v divizi
Současnost: divize A
Počet týmů: dva mužské („A“ - Divize A, „B“ – I. A třída, skupina B), U-19,
U-17, U-16, U-15, U-14, U-13, U-12, U-11, U-10, U-9, U-8, školička, stará garda
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DEVELOPER Z LOKÁDY
Martin Uvíra prošel Jabloncem, měl blízko k první lize
v Polsku, ale rozhodl se rozjet kariéru mimo fotbal
Text: Štěpán Šimůnek

Foto: Pavel Jiřík st., archiv M. Uvíry

Mohl by sloužit jako vzor pro talentované kluky, kteří si nejsou
jisti, zda se vrhnout čistě na fotbalovou kariéru, nebo si otevřít
zadní vrátka v podobě „normální“ práce. MARTIN UVÍRA měl totiž
zpočátku našlápnuto k tomu, aby u něj platila první varianta, nakonec
ale vše zvážil a v šestadvaceti letech se rozhodl vyzkoušet profesi
„project managera“ v developerské firmě. A zjevně udělal dobře,
daří se mu a fotbalu se navíc úplně nevzdal. Druhým rokem kope
za Loko Vltavín a své volby nelituje.
Na to, že je mu teprve 28 let, má za
sebou Martin Uvíra poměrně bohatou a pestrou kariéru. Načal ji v šesti
letech v rodné Opavě. „Naši mě do ničeho netlačili, ale postupně se to začalo vyvíjet tak, že jsem začal hrát se
staršími, protože jsem byl rychlejší než
stejně staří kluci. Někdy ve starších žácích jsem se potom dostal do krajského
výběru,“ vzpomíná na dobu, kdy převyšoval vrstevníky.
Jenže když měl solidně našlápnuto,
přišlo zranění. „Na turnaji v Přelouči,
v době, kdy jsem přecházel ze žáků do
dorostu, jsem si utrhl chrupavku, která

drží sval,“ popisuje období, kdy si musel
dát od fotbalu neplánovanou pauzu.
„Po půl roce jsem se ale vrátil a začal
hrát zase o kategorii výš a kolem osmnácti let jsem se dostal do kádru Opavy,
která tehdy postoupila do druhé ligy. Postupně jsem začal naskakovat a vydržel
tam do jedenadvaceti.“

Volal Pelta…
V té době se před Martinem otevřela nečekaná možnost posunout
se dál – zavolal mu Miroslav Pelta,
jestli by nechtěl zkusit štěstí v jeho
Jablonci. „Jak na mě přišel, to vážně

netuším. Každopádně jsem mu řekl, že
určitě mám zájem, a zapojil jsem se
tedy do přípravy pod pány Komňackým
a Weberem.“
Do Jablonce však odešel v pro mladého hráče celkem těžkou dobu.
„Skončili druzí v lize a kromě mě tam
přišli třeba Matej Krajčík nebo Karel
Piták. Na stoperech hráli Pavel Drsek
s Petrem Pavlíkem a my s Vítem Benešem, který tam tehdy přišel se mnou,
jsme chodili hrát za béčko,“ vysvětluje s tím, že když došlo na lámání
chleba, trenéři upřednostnili právě
Beneše. „Takhle zpětně si myslím, že
bych to v Jablonci zvládl, ale zkrátka si
mě nevybrali.“
Další štací mohly být pro Martina
Uvíru České Budějovice, odkud si ho
vyhlédl kouč Jiří Kotrba. „Jenže to ztroskotalo na více faktorech. Přišli jsme do
Budějovic z Jablonce dva, ale ten spoluhráč si poranil koleno. Kluby byly dohodnuté na nějakém budgetu za nás oba

MARTIN UVÍRA
Věk: 28
Klub: FK Loko Vltavín
Post: o
 bránce, univerzál
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Martin v dresu Opavy zažil i těžké časy.

Výlety jsou potřeba.

a Budějovice, dle informací, které se ke
mně donesly, stály po tomto incidentu
jen o mou osobu. Kluby jednaly o nové
dohodě, bohužel marně, a já se tři dny
před prvním mistrákem musel vrátit do
Jablonce, kde se mnou už logicky nepočítali,“ objasňuje.

Místo Zlatých
Moravců Praha
Půl roku tak proseděl na lavičce a poté
vzal zavděk nabídkou mateřské Opavy.
„Zpočátku to šlo, klub měl ambice na postup do první ligy. Jenže pak se špatně
doplnil kádr, několik hráčů uteklo a šlo
to od desíti k pěti. Opava místo postupu
spadla,“ připomíná rok 2013. „Třetí ligu
jsem hrát nechtěl, tak jsem kývl na nabídku Karviné. I proto, že tam byl pan
Mazura, se kterým jsme vždy dobře vycházeli. Velmi si ho vážím, protože je to
férový chlap a skvělý trenér.“
Po půl roce ve druholigové Karviné
se však nedohodl na další smlouvě

a musel řešit další přesun, tentokrát
na rok do Frýdku-Místku. Pak chybělo
málo, aby Martinovy další kroky vedly
do Polska, slovenský manažer mu totiž dohodl angažmá v Bielsku-Biała,
hrajícím tamní nejvyšší soutěž.
„Byli jsme na všem dohodnutí, včetně
peněz. Jenže měsíc předtím, než jsem
měl nastoupit na zdravotní prohlídku,
jsem si urval vazy v kotníku. Skrz různé
prášky a injekce jsem paradoxně prošel
zdravotními testy a vypadalo to dobře.
I hlavní trenér mi na osobním pohovoru
řekl, že se mnou počítá, ale nakonec
mi bylo oznámeno, že si majitel klubu
pořídil na můj post nějakého jiného
hráče ze slovenské první ligy, a mě už
nechtěli,“ sumíruje fotbalista, který se
tak poprvé během kariéry dostal do
pozice, kterou neznal – neměl žádné
angažmá.
V té době, tedy před necelými dvěma
roky, tak začal řešit co dál. „Ještě jsem
odmítl nabídku ze Zlatých Moravců,
protože přišla dost pozdě a navíc jsem
nechtěl do tak malinkého městečka, asi
čtyři sta kilometrů od domova. Pak se
mi ozvala známá z Prahy, jestli bych
nešel pracovat do jejich developerské
firmy. Souhlasil jsem a řekl si, že fotbal vyřeším až potom za pochodu,“
popisuje začátky své mimofotbalové
kariéry.

Rekonstruuje byty
Pro nezasvěcené: Developer, obecně
řečeno, investuje do výstavby nemovitostí určených k jejich dalšímu prodeji nebo pronájmu. Firma ZFP Developer, do níž Martin Uvíra nastoupil,
se zabývá přestavbou půd na byty.
„Například družstvu nabídneme, že jim
opravíme celý dům, uděláme výtahy,
vyměníme okna a spravíme střechu,
za což nám to družstvo v uvozovkách
prodá půdu. A my místo ní postavíme
vlastní byty, které prodáme dál,“ shrnuje. „Je to prospěšné pro všechny
strany, protože fond oprav většinou na
opravu celého domu nestačí a tímto
způsobem se majitelům bytových jednotek naskytne příležitost, jak snížit
náklady na energie a opravou domu
navýšit hodnotu bytu.“
Martin má momentálně na starosti
rekonstrukce. A logicky začínal od
píky. „Prodával jsem nábytek, ale po-

Je jasné, kam vás zve…

stupem času mě několikrát povýšili a já
začal dělat project managera s rekonstrukcemi. Teď mám vždy na starosti
daný projekt, kdy se rekonstruuje byt
a já klientovi za vše zodpovídám. Řeším
architekta, dodavatele, výběr materiálů, cenové nabídky a podobné věci,“
prozrazuje.
Jak vypadá běžný pracovní den developera z Lokády? „Nemám úplně pevně
stanovenou pracovní dobu. Buď mám
nejrůznější schůzky, ať už s dodavateli,
s architekty nebo třeba s realitkami,
nebo, což je ve většině případů, jedu
na devátou do kanceláře a udělám si
administrativu, kterou potřebuji. Je to
hodně o komunikaci a o plánování, protože klientovi nabízíme servis na klíč.
On vlastně nemusí udělat nic a my se
o všechno postaráme, na což mu dáme
záruku,“ nastiňuje náplň své profese.

v pětatřiceti letech probudit a říct si:
No, a co teď budu dělat? Proto jsem
se rozhodl pro tak radikální krok a život jsem uchopil trochu jinak. Myslím,
že jsem udělal dobře. Dnes bych třeba
pořád kopal druhou ligu, ale byl bych
tam, kde jsem byl před několika lety.
A to, že na sobě člověk začne pozorovat, že se neposouvá nikam dál, je
podle mě nejhorší.“
Je zřejmé, že Martin Uvíra pracovně
ještě definitivně nezakotvil. „Do budoucna je určitě možnost zůstat

v oboru. Ale mým snem je otevřít si
někde v centru Prahy kavárnu ve francouzském stylu. Pomáhal jsem s tím
jedné kamarádce v Opavě a je to věc,
která mě baví. Ale hlavně bych chtěl být
svým vlastním pánem, protože těžce
nesu, když mi někdo říká, co mám a nemám dělat,“ uzavírá.
inzerce

Člověk by se měl
posouvat
Ač se mu začalo profesně dařit, fotbalu se úplně nevzdal. Momentálně je
oporou Vltavínu, kam se dostal v podstatě náhodou. „Z béčka Jablonce jsem
letmo znal Davida Podzimka. Na Facebooku psal, že se vrací ze Žižkova na
Lokádu, tak jsem se zeptal, jestli nepotřebují obránce. Záhy se ozval pan
trenér Kronďák a v podstatě hned jsme
se domluvili. A jsem spokojený, kabina
je hodně kamarádsky založena a vedení
si zakládá na tom, že neberou každého
jen proto, že někde něco vyhrál. Člověk
tu musí zapadnout i charakterově,“ vysvětluje.
Na Lokádě zpočátku stíhal dva tréninky ze čtyř, což ani pro něj nebylo
ideální. „Ze začátku jsem si musel tréninky nahrazovat sám po večerech
v posilovně na pásu, což není nic moc.
Naštěstí teď, jak jsem se dostal na jinou pracovní pozici, stíhám minimálně
tři tréninky. Vlastně nechodím jen na
ten první, pozápasový, kde bývá stejně
jen výklus a fotbálek,“ hlásí potetovaný
chlapík, který rozhodnutí dát přednost
profesní kariéře před tou fotbalovou
a kopat jen v nižších soutěžích nelituje.
„Bylo mi jasné, že druhá liga s prací
skloubit nejde. Navíc jsem měl pocit,
že ve druhé lize stagnuji, byl jsem pořád na jednom místě. Nechtěl jsem se

Během kariéry se Uvíra najezdil dost.

Martin Uvíra je nyní spokojený v barvách Loko Vltavín.
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FOTO MĚSÍCE

USMÍŘENÍ?
O vzájemných vztazích světových hvězd Cristiana Ronalda a Lionela Messiho se toho napsalo hodně
a jisté je, že ti dva kamarádi nejsou. Nedali jim ale návod na usmíření tito dva chlapci z Prahy?
AutoR: Jiří Ipser Foceno: během přeborového utkání mužů mezi Střešovicemi a Stodůlkami

Atraktivní

web PFS

Aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní
archiv Speciálu najdete na internetových stránkách

www.fotbalpraha.cz

slevy a superslevy
za včasný nákup

děti zcela ZDARMA
nejen v

klubových hotelech
s českými animačními programy
pro děti i dospělé zdarma

www.alexandria.cz

Bezpečné teplo vašeho domova

www.ptas.cz

