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Milí fotbalisté,

já sám i kolegové z Pražského fotbalového svazu dobře víme, že se do vás snažíme dostat informace o pro-
jektech mládeže vcelku pravidelně. A pevně věřím, že ti, na které míří, se z nich snaží něco vzít.

„Neberte nám naši hru“ osobně považuji když ne za nejlepší, tak rozhodně za nejsympatičtější snahu. Dů-
vod je jednoduchý. Stačí se jít podívat na jakýkoliv zápas dětí, a nemusí jít nutně o fotbal, a v praxi vidíte, 
jak se rodiče a další lidé kolem hřiště určitě chovat nemají. Nadměrné hecování, leckdy i nadávky nejsou 
směrem, kterým by se měla výchova mládeže ubírat.

Proto je skvělé, že se už před lety zástupci PFS inspirovali v zahraničí a začali na zajímavém druhu osvěty 
pracovat. Podpisy rodičů souhlasících se slušným chováním ročně přibývají po stovkách a všeobecné po-
vědomí o závažném neduhu kolem českých trávníků roste. A to je dobře. Moc dobře!

Úspěšný závěr podzimu!

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor

eDitOrial
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R o Z H o V o R

JaKý by Měl být VZtah MEZi hRáči, tRENéRy a RoZhodčíMi? pRoč Z fotbalu NElZE VyMaZat NEGatiVNí 
EMocE? NEJEN o toM MluVí Michal WaltER, psycholoG a fotbaloVý dElEGát

text: raDim trusina FOtO: pavel jiřík st.

FotBal V ZaJEtÍ EMoCÍ

V práci jako psycholog testuje řidiče, kteří se provinili za volantem 
auta. A o víkendu pak MICHAL WALTER pravidelně vyráží na fotbalové 
zápasy: předseda České asociace psychologů práce a organizace je 
zároveň delegátem Pražského fotbalového svazu, který dbá na to, aby 
zápasy v hlavním městě probíhaly fair play. „Nejsou tady žádné tlaky,“ 
říká Walter, sám bývalý rozhodčí.

 J Dá se práce psychologa propo-
jit s fotbalem?
Fotbal je hra plná emocí, není tak složité 
jej propojit s prací psychologa. Navíc je 
to navýsost týmový sport, což je jedno 
ze zajímavých psychologických témat. 
To v praxi znamená, že své psycholo-
gické znalosti a dovednosti používám 
i o víkendech během fotbalových utkání. 

 J Jaká další psychologická té-
mata ve fotbale nacházíte?
Zvládání stresu, týmová spolupráce, 
řešení konfliktů. To jsou témata, která 
se objevují skoro pokaždé. Velkou roli 
hraje osobnost rozhodčího, ale i hráči 
mají určité vlastnosti a ve stresové si-
tuaci se projeví podstata jejich osob-
nosti. Když je někdo v pohodě a v klidu, 
tak se stylizuje, dělá ze sebe něco, co 
není nebo co potřebuje být. Až zátě-
žové situace ukážou přikryté vlast-
nosti – pod tlakem vybouchnou.

 J Je tlak fotbalových zápasů na 
úrovni krajského přeboru dosta-
čující, aby se tak stalo?
Část populace jsou impulzivní lidé, kteří 
špatně snášejí stres, mají tendenci re-
agovat agresivně. Pokud se jim něco 
nelíbí, neovládnou se, začnou verbálně 
útočit, nadávat, urážet, zesměšňovat. 
Hledají způsob, jak to ze sebe dostat. 
K tomu jim stačí fotbalový zápas.

 J Jaké je podle vás obecně pro-
cento takto impulzivních hráčů 
ve fotbale?
Jeden či dva takoví hráči se v týmu 
většinou vždycky najdou. Jsou citli-

vější na křivdu a špatně se ovládají. 
Není to, že by jich byla půlka. To by 
se pak nedohrál žádný zápas.

 J Dokážete se dívat na fotbal 
očima delegáta, nebo převažují 
oči psychologa?
Nějaký psychologický podtext tam 
pořád vidím, ale primárně se na fotbal 

dívám očima delegáta. Mám rád fot-
bal, krásné góly, jako bývalý obránce 
ocením i čisté skluzy. Primárně však 
musím sledovat trojici rozhodčích.

 J Pro ty jste už přednášel...
Ano, přednášel jsem pro rozhodčí Praž-
ského fotbalového svazu, Prahy-východ 
a také v rámci přípravy mladých ta-
lentovaných rozhodčích. Téma bylo 
aktuální: Prevence a řešení konfliktů. 

Prezentace se setkala s poměrně po-
zitivním ohlasem. Na jaro 2017 připra-
vuji pokračování a doufám, že má na-
bídka bude funkcionáři akceptována.

 J Co přednáška řešení konfliktů 
obnáší?
Celé řadě věcí se dá předejít, když je 
rozhodčí důsledný, když dobře komu-
nikuje. Důležité je, jak se chovají la-
vičky, jak se chovají trenéři. Z laviček 
jde někdy napětí a nervozita, hráči se 
nechají strhnout: když může řvát tre-
nér, tak my taky, pomyslí si ostatní. 
Pak je to kolotoč, který už nedokáže 
rozhodčí zkorigovat.

 J Takže by měla prevence mířit 
hlavně na trenéry?
Taky, ale hlavně na rozhodčí. Trenéři 
reagují na chyby, já je někdy i chápu: 
týden se s týmem připravují na zápas 
a rozhodčí jim ho zkazí. I to se stane. 
Jde však o to najít hranici a nějak se 
ovládnout. Rozhodčí chybu málokdy 
vezme zpátky nebo ji vzít ani zpátky 
nemůže. Proto říkám rozhodčím, ať 

pískají jen ty penalty, o kterých jsou 
přesvědčení. A ať mezi sebou hodně 
komunikují.

 J Jak tedy konfliktům tohoto typu 
předcházet?
Nejlepší prevence je rozhodovat 
správně. Důležitá je taky autorita roz-
hodčího: když je dostatečná, drobnější 
věci hráči i lavičky vezmou. Málokdy 
jsou mančafty tak vyspělé, že by ni-
kdo nekřičel.

 J Když se situace vyhrotí a hráči 
v hloučku obklopí rozhodčího, co 
má v tu chvíli dělat?
Jsou postupy, jak v tlačenicích rea-
govat. Důležité je dostat se z chumlu 
ven, rukama si držet hráče aspoň 
na vzdálenost paže. Udělat si pro-
stor a nenechat si do něj vstoupit. 
Já pískal patnáct let a bavil jsem se 
vždy jen s kapitánem. A zásadně jsem 
hráčům vykal. Dnes si rozhodčí s ně-
kterými hráči tykají, což je nešvar. 
Snáz se pošlou někam, nadávají si. 
Je známé pravidlo, že vy vole nikdo 
neřekne, kdežto ty vole létá všude. 
Rozhodčí by měl od sebe odehnat 
všechny hráče, mluvit jen s kapitány. 
To jsou většinou určité autority, s ni-
miž se mluvit dá. Určitě v této situaci 
potřebuje i podporu asistentů.

 J Jaká je v takové situaci rada 
pro naštvané hráče? Napadá mě: 
neútočte, protože vám to roz-
hodčí může lehce vrátit. Je to jen 
člověk a má taky nějaké emoce.
Nemělo by to tak být, ale když na vás 
někdo bude řvát, asi na to budete rea-
govat. Podle mě to není od hráčů moc 
chytré, protože rozhodčí jim to opravdu 
může nějak podvědomě vrátit. Některé 
věci jsou v pravidlech taxativně dané, 
některé podle názoru rozhodčího. A to 
je ono. Když je na vás nabroušený 

Michal Walter



listopad 2016 3

rozhodčí, tak asi pochopíte, že může 
sporné věci rozhodnout pro mužstvo, 
které se chová slušně. Chytří hráči se 
snaží s rozhodčím spolupracovat, ko-
munikovat. Vycházet po dobrém je 
lepší než bojovat. Boj neskončí pro 
hráče dobře, rozhodčí má nástroje, aby 
to řešil. Vezměte si třeba klasickou si-
tuaci, kdy rozhodčí zamává autové vha-
zování na půlce, správně, ale hráč má 
jiný názor a řve na něj: To si děláš pr... 
Jak takový hráč přemýšlí?

 J Je nějaký moment, kdy by se 
i slušní hráči měli ozvat, aby to 
nepřešlo do toho, že si nechají lí-
bit všechno?
Stále platí, že aby to na hřišti mělo 
nějakou kulturu, měli by při každém 
problému hráči delegovat kapitána. 
Ostatní tam nejsou od toho, aby mlu-
vili s rozhodčím, i když mají pocit, že 
mu to musejí říct.

 J Kolik procent výsledku tvoří 
právě týmová psychika?
Řekl bych až třicet procent. Jak se za-
čnou hádat s rozhodčím, je po nich. 
Ztrácejí koncentraci, mají v hlavě 
jen jeho, nemyslí na hru, ale na to, 
co píská.

 J Je pro delegáta zásadní vý-
hodou být vystudovaným psy-
chologem, protože při fotbale 
pracujete s lidmi, kteří jsou ve 
stresu, a vy to snáz chápete?
Nevím, jestli je to zásadní výhoda, ale 
vidím výhodu v tom, že mám bohaté 
zkušenosti v oblasti prevence a zvlá-
dání stresu, především z oblasti letec-
tví, kde jsem pracoval, které dokážu 
využít i ve fotbale.

 J Můžete to rozvést?
Mám rád slovo prevence. Celé řadě 
věcí se dá předejít dobrou přípravou, 
v případě rozhodčích dohodou, co kdo 

bude mávat, pískat... Hlavní má logicky 
největší slovo. Ale musí si před výko-
pem s asistenty jasně stanovit, jak to 
bude fungovat. Třeba: do vápna mi ne-
sahej, to nech na mně. Ale i naopak, 
může po asistentech chtít, aby byli 
aktivní. A když nebudou, tak si to vy-
žádat v průběhu utkání. Už jsem viděl 
spoustu penalt odmávaných z lajny.

 J Funguje to u rozhodčích stejně 
jako u většiny hráčů, že když za-
čnou kazit, jde dolů sebevědomí, 
takže celý výkon?
Když začne rozhodčí kazit, je citli-
vější na tlak, začne třeba kompen-

zovat, pak se mu to rozsype. Ideální 
je na chybu hned zapomenout, ale to 
úplně nejde, protože mu ji ti hráči při-
pomínají. To je pak začarovaný kruh. 
Proto je důležité dobře spolupraco-
vat v celé trojici, věcem předcházet 
správnou komunikací.

 J A co když se rozhodčí lidsky ne-
musejí? To je pak docela těžké, ne?
Pokud spolu špatně vycházejí, může 
samozřejmě vzniknout problém. Já ale 
myslím, že mezi pražskými rozhodčími 
jsou dobré vztahy, že se vzájemně ne-
podrážejí. Nezažil jsem případ, že by 
někdo úmyslně škodil druhému, ale hy-
poteticky se to stát pochopitelně může.

 J Je fotbalové prostředí dobrým 
„studijním materiálem“ pro vaši 
práci psychologa?
Fotbal mi někdy přináší radost, ně-
kdy jenom zkušenost. Ve fotbalovém 
prostředí se setkávám se zajímavými 

lidmi, takže studijního materiálu – jak 
říkáte – mám pořád dost.

 J Odhadnete už podle předzápa-
sového kontaktu s rozhodčími, 
jak budou utkání řídit?
Nejsem prognostik, většinu rozhod-
čích znám z opakovaného kontaktu, 

znám jejich styl, silné i slabší stránky, 
ale nelze přesně odhadnout, jak se 
jim utkání podaří či nepodaří, nezá-
leží to totiž jen na nich, ale i na celé 
řadě dalších okolností. Před zápasem 
je důležité mít pohodu, popovídat si, 
rozcvičit se, udělat si své rituály, které 
pomáhají stabilizovat, jsou uklidňující 
pro každého. Po nich se nahodíte na 
kolej a jedete víceméně svou rutinu.

 J Podléhají i rozhodčí svým nála-
dám? Převedeno na řidiče – jsou 
někdy rozhodčí směrem k hráčům 
po určitém spouštěcím momentu 
agresivnější?
I rozhodčí mají své nálady. Před, bě-
hem i po utkání by měli mít dobrou 
náladu a pozitivní myšlení, které jim 
umožňuje podat kvalitní výkon. Roz-
hodčí by měl být psychicky odolný 
a neměl by se nechat hráči, trenéry 
či funkcionáři strhnout do agresiv-
ního chování. Je však pravdou, že hráči 
svým chováním působí na chování 
rozhodčího v tom směru, že rozhodčí 
musí přijímat odpovídající opatření, 
aby udržel klid na hřišti.

 J Snažíte se před zápasy pro-
mlouvat i s kapitány?
Pokud jde o kapitány, k tomu není ofi-
ciálně příliš příležitostí, jedná se spíše 
o neformální kontakty. Hráči se před 
zápasem intenzivně připravují a ne-
jsou naladěni na nějaké pohovory. 

 J Všímáte si při zápasech problé-
mových hráčů a upozorňujete roz-
hodčí, aby si na toho a toho dávali 
pozor? Vy je asi poznáte lehce.
Jak už jsme zmínili, v každém mužstvu 
jsou minimálně dva problémoví hráči, 
pokud je jich víc, pak je to pro roz-
hodčího velká výzva. Opravdu velmi 
záleží na trenérovi, jak své hráče 
vede. Pokud se chová impulzivně, 

„Vycházet po dobrém je lepší než bojovat. 
Boj neskončí pro hráče dobře.“

Sám pískal, proto má pro práci i chyby rozhodčích pochopení. A má styl!
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emotivně a agresivně na lavičce, tak 
negativně ovlivňuje i hráče. Důležitou 
úlohou rozhodčích je proto udržet klid 
na lavičce.

 J Znají rozhodčí dobře problé-
mové hráče?
Ano, v Praze jsou provaření, jsou noto-
ricky známí. Podle toho se s nimi za-
chází. Kvalitní rozhodčí reagují a dě-
lají opatření, někdy i nepopulární, 
a tím si vytvářejí podmínky k dalšímu 
zvládnutí utkání. Ti ostatní to přehlí-
žejí, protože nemají odvahu řešit pro-
blémy v zárodku, a tím si zadělávají 
na ještě větší průšvih.

 J Jste dopravním psychologem – 
dá se chování lidí za volantem 
připodobnit k chování fotbalistů 
během zápasu? Že se v kopač-
kách někteří mění, tak jako se 
někdo mění v autě?
Naštěstí se mění jen někteří. Nedá 
se to úplně zjednodušit, ale většina 
hráčů se chová víceméně stejně 
jako v civilu. Pokud jsou problema-
tičtí mimo hřiště, tak se na hřišti 
chovají podobně, především v emo-
tivně vypjatých situacích, kdy se jim 
herně nedaří a cítí křivdu ze strany 
rozhodčího. Rozumní hráči, a těch je 
většina, pochopí, že rozhodčí je jen 
člověk a může udělat chybu. Někteří 
hráči jsou však k rozhodčím naprosto 
nekompromisní a vyžadují jejich bez-
chybný výkon, což zdůvodňují tím, že 
rozhodčí jsou za výkon funkce odmě-
ňováni. Kdyby to nebylo tak vážné, tak 
by to působilo směšně: hráč se „kope 
za uši“, na hřišti dělá chybu za chybou 
a křičí na rozhodčího, ať to píská po-
řádně, tedy podle jeho představ.

 J V jednom z rozhovorů jste po-
užil heslo: Jak žiješ, tak řídíš. Dá 
se to pro fotbal obrátit: Jak se 
chováš na hřišti, tak žiješ?
Je to jen heslo, které obsahuje nad-
sázku, v mnoha případech to platí, ale 
museli bychom se bavit o každém jed-
notlivém případu. Nemám rád zobec-
ňování, každý hráč i trenér je jiný, ale 
určité společné rysy by se daly najít.

 J Má řízení auta a hraní fotbalu 
nějaké společné prvky?
Jsou to značně odlišné věci, ale něco 
je přece jen spojuje: je tam psychický 

tlak, nutnost rozhodování, sbírání 
a vyhodnocování informací. Společné 
je to, že se obě činnosti řídí podle ně-
jakých pravidel. A to je zádrhel. Buď 
je lidi neznají, což je smutná realita 
obou činností, nebo je umějí, ale ne-
chtějí je dodržovat. Myslí si, že můžou 
všechno dělat podle svého. Pak už je 
to otázka policisty nebo rozhodčího, 
aby takového jednotlivce dokázal zko-
rigovat do únosných mezí nebo ho vy-
řadil z provozu či ze hry. Těch lidí je, 
bohužel, docela hodně.

 J Takže Češi nejsou podle vás dis-
ciplinovaní v dodržování pravidel?
Připadá mi, že se to v devadesátých 
letech rozvolnilo. Nechci paušalizo-
vat, dost lidí ví, jak se chovat, i se 
tak chovají, ač někdy ulétnou. Zbytek 
z principu nedodržuje vůbec nic. To 
jsou ti opakovaně vylučovaní hráči. 

Pro fotbal i silnici platí, že to větši-
nou není moc předvídavý člověk. Když 
je to spojené s impulzivitou, vychází 
z toho nebezpečná kombinace. Když 
je někdo s nižší inteligencí kliďas, vět-
šinou ho nic nevyprovokuje. Ale když 
jsou tihle lidé impulzivní, nedokážou 
predikovat, co se stane, nedomýšlejí 
následky svých činů. „Cvakne“ jim 
v hlavě, něco udělají, až pak začnou 
přemýšlet. A to už je pozdě. Méně in-
teligentní lidé dělají nesmyslné věci, 

chytří také, ale ne tak často. Umějí 
zvážit následky. Ten méně inteli-
gentní následky svého chování nedo-
mýšlí. Celé je to víceméně o schop-
nosti sebekontroly. 

 J Ve společnosti je podle odborné 
literatury až 15 procent psycho-
patů, podle vašeho odhadu 4-5 
procent problémových lidí, kteří 
by vůbec neměli řídit. Pokud byste 
takový odhad dělal pro fotbal, 
jaké by bylo procento lidí, kterým 
byste nedoporučil hrát fotbal?
Fotbal je především zábavou pro 
mnoho lidí, nelze nikomu doporučo-
vat či nedoporučovat, aby hrál fotbal. 
Ale jestliže je hráč napomínaný v ka-
ždém zápase a několikrát za sezonu 
je vyloučený, pak je to signál, že má 
problémy se sebeovládáním a akcep-
továním pravidel.

 J Řidičům radíte: nezávodit, ne-
bojovat. Platí to i pro vztah fot-
balistů s rozhodčími a opačně?
Někteří trenéři i hráči se snaží na 
rozhodčího vyvinout psychický tlak, 
aby pískal více podle jejich představ 
či v jejich prospěch, ale jejich snaha 
má většinou opačný účinek. To je sa-
mozřejmě krátkozraké a svým způso-
bem kontraproduktivní. Zkušení tre-
néři a hráči s rozhodčím komunikují 
korektně a snaží se udržet emoce pod 

kontrolou, i když se jim něco nelíbí. 
Silné negativní emoce se neslučují 
s rozumem, a tak se někteří lidé při 
fotbale chovají velmi nepromyšleně, 
což je svým způsobem pochopitelné, 
nikoliv však omluvitelné. Rozhodně 
existují konfliktní typy hráčů, kteří se 
snaží s rozhodčími bojovat a někdy 
je i zastrašit. Osobně mi to připadá 
velmi nerozumné, ale je to jejich volba 
a jejich zodpovědnost. 

 J Tahle válka s rozhodčími se 
stejně nedá vyhrát, ne?
Ano, je to nesmyslné. Je důležité vní-
mat i kontext atmosféry v daném 
klubu. Některé se cítí pořád ukřivděné. 
Ač to zní divně, tak každý mančaft by 
měl něco vydržet. Útoky na rozhodčí 
škodí. Nikdo na sebe nenechá jen tak 
řvát a nadávat, to po rozhodčích ne-
můžeme chtít. Pravidla fotbalu jsou 
v tomto směru jednoznačná. 

 J Říká se, že agresivita ve spo-
lečnosti stoupá. Odráží se to i ve 
fotbale?
Asi ano, stoupá stres, roste frustrace, 
hodně lidí je s něčím nespokojených. 
A vidíte to i na divácích. To se asi 
nezmění, patří to k fotbalu, nejsem 
idealista, nedá se to dostat pryč. Je 
potřeba se k tomu ale postavit, nene-
chat to přerůst do úletů, jako se stal 
v zápase Braník – Zličín (zápas byl 
předčasně ukončený, protože fanou-
šek Zličína napadl rozhodčího). To byl 
ukázkový případ, jak by to nemělo být. 
Jak jsme se bavili o letectví, tak tam 
funguje princip ementálského sýra: 
vždycky je to řada chyb, ne jedna je-
diná. Někdo někde něco přehlédne, 
neudělá, proletí to dírou dál a několik 
takových průletů vyprodukuje fatální 
problém. Ve fotbale je to podobné.

 J Procházejí rozhodčí testy na 
psychickou způsobilost k řízení 
utkání? A pokud ne, měli by?
Pokud vím, tak ne, a je to velká škoda. 
Byla by to velká příležitost pro se-
bereflexi i k dalšímu růstu rozhod-
čích. Pokud znám své výkonové li-
mity a osobnostní vlastnosti, mohu 
na sobě pracovat a rozvíjet své před-
poklady. Moderní psychodiagnostika 
dokáže vytvořit psychologický profil, 
který se může stát odrazovým můst-

Bývalý fotbalový rozhodčí, který působil 15 let v Jihočeském kraji. Po pře-
chodu do Prahy začal dělat delegáta. „Když jsem skončil jako rozhodčí, chy-
běl mi kontakt s fotbalem,“ vysvětluje 59letý Walter. Sám hrál fotbal za 
Koh-i-noor České Budějovice (dnes Slavia České Budějovice), po úrazu ho 
kamarád z gymnázia přemluvil, ať jde pískat. A na sudí teď dohlíží. „Když 
se rozhodčím nedaří, cítím se nepříjemně. Vnímám určitý díl zodpovědnosti, 
když se zápas zvrtne,“ povídá absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, obor psychologie – pedagogika a postgraduálního studia psycholo-
gie. Je dopravním psychologem akreditovaným Ministerstvem dopravy ČR, 
certifikovaným lektorem rehabilitace řidičů a předsedou České asociace 
psychologů práce a organizace. I proto na první pohled působí velmi roz-
vážně a klidně. „Nemám rád lidskou bezohlednost a sebestřednost. Na druhé 
straně se s ní setkávám poměrně často. Moje očekávání směrem k lidem nejsou 
přehnaně vysoká, proto nejsem zklamaný nebo zaskočený, když se setkávám 
s chováním, které vybočuje z norem. Stále však věřím v lidskou dobrotu a sluš-
nost,“ říká Walter. „Dovedu být i důrazný a asertivní, když to situace vyžaduje.“

KDO Je PhDr. Michal Walter?

„Silné negativní emoce se neslučují s rozumem, a tak se někteří lidé při fotbale chovají velmi 
nepromyšleně, což je svým způsobem pochopitelné, nikoliv však omluvitelné.“

Focení byla evidentně zábava i pro pana doktora.

Walter dohlíží na to, aby zápasy 
probíhaly v duchu fair play.



kem k další práci na rozvoji doved-
ností. Vidím v tomto směru velký 
prostor, podle mého názoru je psy-
chická příprava rozhodčích zatím 
v plenkách. Je to především kvalita 
psychiky, která rozhoduje o úspěchu 
či neúspěchu. V současnosti je kla-
den důraz na fyzickou kondici, znalost 
pravidel a techniku rozhodování, což 
podle mého názoru nestačí.

 J Máte větší pochopení pro excesy 
na hřišti, různé výstřelky, protože 
si je dokážete odborně vysvětlit?
Pro excesy na hřišti nemám pocho-
pení ve smyslu tolerance, odborně 
psychologicky je lze vysvětlit a po-
chopit, proč se hráči či trenéři cho-
vají určitým způsobem. Příčin může 
být celá řada, to je na velkou psycho-
logickou studii. Značnou a významnou 
roli hrají frustrace a stres, které se 
někdy obtížně zvládají. Naštěstí se 
jedná o jednotlivé případy, přesto je 
jim potřeba věnovat pozornost a vy-
vozovat z nich závěry. A to nejen dis-
ciplinární. Vhodnou reakcí je podle 
mého názoru už zmíněná mentální 
příprava rozhodčích. 

 J Snažíte se svým způsobem na-
pravovat řidiče, kteří měli pro-
blémy se zákonem. Když to opět 
převedeme na fotbal: je v něm ná-
prava hříšníků dostatečná? Jsou 
tresty adekvátní a dost vysoké?
Především testuji jejich psychickou 
způsobilost k řízení motorových vozi-

del. Dospělé lidi nelze zásadním způ-
sobem převychovat, tresty mají ome-
zený účinek. Změna chování musí 
vycházet z vnitřního přesvědčení. 
Lepší efekt má dlouhodobější půso-
bení a prevence spočívající ve vzdělá-
vání. Proto se také chci v budoucnosti 
více věnovat tzv. rehabilitaci neukáz-
něných řidičů. Disciplinární komise 
PFS se striktně řídí disciplinárním řá-
dem, z toho nemůže vyskočit. V pří-
padech recidivy bych šel na nejvyšší 
sazby. Represe je špatně vždycky, 
ukazuje, že se něčemu nedokázalo 
zabránit prevencí, ale bez ní to nejde, 
protože lidi budou porušovat pravidla 
vždycky. A to i když vědí, že by mohli 
dostat peněžní trest, který je v disci-
plinárním řádu rovněž. Když je člověk 
v afektu, nepřemýšlí o tom, že by mu 
za to mohla hrozit pokuta třeba de-
set tisíc korun. V silných emocích za-
čne mozek vypínat. Na druhou stranu 
kdyby všichni ve fotbale dělali to, co 
mají, a dodržovali pravidla, možná by 
to byla hrozná nuda. Negativní emoce 
nelze z fotbalu vymazat, vždycky byly, 
jsou a budou jeho součástí. Je třeba 
s tím počítat a zařídit se podle toho. 

 J Někteří hráči mají sníženou 
schopnost sebereflexe, co roz-
hodčí?
Bohužel se ukazuje, že ne všichni mají 
schopnost sebereflexe. Naštěstí jsou to 
spíše výjimky. Ale vidím posun kupředu, 
objevují se talentovaní mladí rozhodčí, 

je tady řada zkušených, celkově je však 
rozhodčích nedostatek, což má za ná-
sledek jejich značné zatížení. Rozhodčí 
v přeboru mají kvalitu. Nevidím tam 
žádné tlaky, pískají, co vidí.

 J Ale je jich málo, že? Pomohly by 
podle vás větší odměny?
Teď má hlavní rozhodčí v přeboru 
i s cestovným tisíc korun za zápas. 
Rozhodně by zvýšení paušálu přitáhlo 
lidi, otázka je jaké. Jestli je motivace 
penězi dobrá... Nejlepší motivace je 
ta vnitřní. Ale je jasné, že zadarmo to 
nikdo dělat nebude. Pískat je náročné, 
jsou to těžce vydělané peníze, ta od-
měna je zasloužená. Když se o tom 
bavíme, tak bych byl klidně pro, aby se 

odměny rozhodčím zvedly. A každému 
hráči bych poradil, ať si někdy zkusí 
vzít píšťalku v přáteláku. Pak uvidí.

 J Jeden bod, jímž se zabýváte 
v psychologii, je vedení a řízení 
lidí. Uměl byste v krátkosti pora-
dit trenérům, co je základ dobře 
fungující kabiny?
Z mého pohledu dobrá parta, spo-
lečné zážitky, jasně nastavená pravi-
dla a tzv. „laskavá náročnost“. Kdo se 
chce dostat nahoru a třeba i hodně 
vysoko, musí tvrdě pracovat. Každá 
úspěšná činnost vyžaduje určité úsilí 
a značnou trpělivost. Trenérům roz-
hodně patří poděkování za to, co dě-
lají, především u mládeže. 

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

Takto bedlivě sleduje Michal Walter dění na pražských trávnících.
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Komise ROZHODČÍCH Pražského fotbalového svazu připravila pro sezonu 
2016–2017 dva projekty, které mají mladým arbitrům pomoci rozvíjet 
individuální znalosti i schopnosti, nabrat zkušenosti bez zbytečných 
chyb v mistrovských utkáních. A také lépe fungovat jako tým.

Kupte si píšťalku, žlutou a červenou 
kartu, sežeňte dres a můžete vyrazit. 
A abychom nezapomněli – naučte se 
alespoň trochu pravidla. To pro mnohé 
rozhodcovské nováčky platilo dlouhá 
desetiletí. Praha však bývala vždycky 
o něco napřed. Už od dob, kdy občan 
Josef Rössler-Ořovský přeložil první 
pravidla fotbalu a v březnu 1896 odří-
dil premiérové derby Sparta – Slavia. 
Od té doby se však fotbal dramaticky 
změnil. Zrychlil, hra se přitvrdila, ve vyš-
ších soutěžích přibyly kamery, hráči za-
čali více trénovat. Také rozhodčí svlékli 
saka a pumpky, jaké nosil i velký fot-
balový fanoušek Vlasta Burian, který 
sám nejedno utkání odřídil. Musí totiž 
daleko více, rychleji a vytrvaleji běhat, 
sledovat často několik věcí najednou 

a správně je vyhodnotit. A tak se uká-
zalo, že už ani fotbalový sudí se neo-
bejde bez tréninku a společné přípravy.

POctiVOSt Je ZÁKlaD
„Stejně jako lékařem se člověk ne-
stane tím, že navlékne bílý plášť, tak 
ani rozhodčím se člověk nestane, vloží-
-li si píšťalu do úst. Je třeba na sobě 
pracovat, poctivě a tvrdě pracovat. 
Právě v poctivosti přístupu je základ 
budoucího úspěchu,“ vysvětluje dů-
vody vzniku projektů zaměřených 
na trénink sudích předseda komise 
rozhodčích Pražského fotbalového 
svazu Jiří Ulrich. „V minulosti jsme re-
alizovali třeba projekt Školy mladých 
rozhodčích nebo pravidelná setkání 
rozhodčích a na to chceme navázat. 

Chcete-li o něčem rozhodovat, musíte 
to mít podložené znalostmi, musíte 
o tom něco vědět. Jinak nařídíte směr 
vhazování nesprávně, obrazně řečeno. 
Naše vzdělávací programy by měly 
mladým rozhodčím nastínit okruh zna-
lostí a dovedností, které by měl kvalitní 
rozhodčí zvládnout.“
Všichni aktéři zápasů se musí pravi-
delně připravovat. Hráči mají své tré-
ninky, trenéři nejrůznější konzultace. 
Moderní fotbal však vyžaduje, aby se 
na svoji úlohu dlouhodobě připravo-
vali i rozhodčí. Nestačí již jen o ví-
kendu odřídit utkání, někdy lépe, ně-
kdy hůře – je více než potřebné, aby 
také rozhodčí absolvovali své vlastní 
tréninkové jednotky. Pod vedením 
zkušenějších kolegů a v „bezpečném“ 
prostředí, tedy nikoli jen v ostrém re-
žimu při soutěžních utkáních.
A právě cyklus vzdělávacích seminářů 
je jednou z cest, jak pražským rozhod-
čím pomoci k ještě lepším výkonům. 

O cO JDe?
V září byly zahájeny dva projekty, 
které běží paralelně vedle sebe. Každý 
z nich ovšem cílí na trochu jinou sku-
pinu. První – Vzdělávací program pro 
rozhodčí Pražského fotbalového svazu 
(VPR PFS) je zaměřen na rozhodcovské 
talenty z Pražská teplárenská přeboru 
mužů a I. A třídy, zatímco druhý oslo-
vuje rozhodcovský potěr z vod nižších 
a mládežnických soutěží.
A tomu odpovídá i program jednotli-
vých seminářů. Pojďme se na ně spo-
lečně podrobněji podívat.
Začněme třeba na střížkovské umělé 
trávě. Tam můžete jednou měsíčně 
potkat člena pražské komise rozhod-
čích a současně národního instruk-
tora rozhodčích Fotbalové asociace 
ČR Miroslava Tulingera v doprovodu 
fitness instruktora Ondřeje Lercha 
a slyšet třeba takovýto proslov: „Jste 
tady, protože vás komise rozhodčích vy-
brala jako adepty s potenciálem dal-

t é M a

KoMisE RoZhodčích pRažsKého fotbaloVého sVaZu pEčuJE o sVé talENty. poMáhaJí i liGoVí aRbitři
text: raDim trusina, václav mitáŠ FOtO: pavel jiřík st., archiv v. mitáŠe

JaK sE stÁt ÚspĚŠNÝM RoZHodČÍM?
V pRaZE VÁM poMoHoU
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šího rozvoje a vše ostatní je na vás. Na 
vaší práci a celkovém přístupu k fot-
balu záleží, jestli se vám jednou podaří 
nakouknout třeba do první ligy. Příleži-
tosti přicházejí, ale využít je dokážou 
jen ti skutečně připravení.“
Ano, pražští rozhodčí dnes směřují 
k nejvyšším metám. Ke stálicím 
profesionálních soutěží, v jejichž 
čele je dnes stále uznávanější Karel 
Hrubeš, se postupně přidávali další 
mladí sudí. Někteří z nich dokázali 
skutečně využít příležitosti, když se 
letos v létě pootevřely brány profesi-
onálního fotbalu poměrně velké sku-
pině nováčků.
A slova Miroslava Tulingera určitě 
může beze zbytku potvrdit jeden 
z nich – Vojtěch Severýn. Ten se na 
listinu nejvyšších soutěží dostal před 
pár měsíci a poslední říjnový víkend 
měl na kontě sedm druholigových zá-
pasů. V utkání Teplice – Slovácko se 
však zranil hlavní arbitr Ondřej Pecha-

nec a Severýn musel z pozice čtvrtého 
rozhodčího za pomezní čarou chtě ne-
chtě rovnou doprostřed hřiště.
A v premiéře i přes obtížnou starto-
vací pozici obstál. Byl připraven.

SPrÁVNÁ SiGNaliZace
Na Střížkově můžete narazit na 
jakési rozhodcovské gymnázium. 
Dvacet mladých mužů – a také jedna 
žena – v rozhodcovském úboru na 
jednom hřišti je jev poněkud zvláštní, 
ovšem tady má svůj účel. „Asistent 
s praporkem poběží, u kuželu pře-
jde na běh stranou, vrátí se a teď 
pozor – na pokutovém území hodím 
na zem míč a na vás bude správně 
signalizovat přestupek. Pustím míč 
na zem a podle toho, jestli dopadne 
uvnitř pokutového území nebo venku, 
musíte rozhodčímu pomoci s urče-
ním místa přestupku,“ vysvětluje 
cvičení Ondřej Lerch, sám bývalý 
ligový rozhodčí.

Brzy se ukáže, že to není tak docela 
jednoduché, jak se může zdát. Málo-
komu se to povede napoprvé. Snadné 
to nemají ani rozhodčí – ti musí 
zvládnout běh vzad, správně se pře-
místit a nakonec zareagovat na zna-
mení asistenta. To napoprvé. Příště 
to může být složitější – to se asis-
tentům přidá ještě jedna ofsajdová 
situace, kterou jim simulují kolegové 
s rozlišovacími dresy, a nakonec ještě 
rozhodnutí o dosažení branky.
Po tréninku „gymnazistů“ vesměs ne-
následují žádné teoretické přednášky. 
„V analýzách herních situací v klipech 
z materiálů FIFA a UEFA, ale také ze 
záznamů vlastních přeborových utkání 
z TVCOM by si měli prohlubovat své zku-
šenosti a sjednotit pohled na řešení situ-
ací v souladu s moderními trendy řízení 
utkání, což by se následně mělo proje-
vit i na jejich výkonech při samotných 
utkáních,“ vysvětluje Miroslav Tulinger, 
který si tuto část vzal na starost.

„Jaké vápno? To jste na stavbě? Rozhodčí 
přece používají pravidlovou terminologii,“ 
mohou slyšet v přednáškovém sále. 
„Proč je to podle vás žlutá karta? Kde 
byl míč v okamžiku zákroku? Mohl jím 
červený hráč reálně zahrát? Jak velkou 
intenzitou byl ten skluz veden? Takže je 
to bezohledná, nebo surová hra? A v čem 
vidíte ten rozdíl?“ učí Tulinger své svě-
řence rozhodcovsky přemýšlet.

ZaOStŘeNO Na NOVÁčKy
Projekt VPR PFS pro rozhodčí ze dvou 
nejvyšších pražských soutěží bude po-
kračovat i na jaře příštího roku. 
Podobné to mají i jejich mladší kole-
gové. Ti se scházejí jen o kousek dál. 
Potkáte je v Kobylisích na Admiře, kde 
o ně pečuje tým tamního sekretáře 
Ladislava Čadského, jinak také člena 
komise rozhodčích Pražského fotba-
lového svazu.
Jsou to vesměs mladí muži, kteří 
se na dráhu s píšťalkou dali teprve 

Dotáhne to někdo z této party do ligy?
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nedávno. A tak si mohou nanečisto 
vyzkoušet třeba to, že běžet stra-
nou, zabrat do opačného směru, 
ještě sledovat míč a přemýšlet 
o tom, ve které ruce držet praporek, 
není tak docela jednoduché. Jeden 
si ověří, že musí držet hlavu stále 
nahoře, protože krátký pohled na 
vlastní nohy stačí k tomu, aby ztra-
til přehled o tom, kam dopadl míč 
z ruky instruktora. Další si třeba 
empiricky ověří, že boty se sálovou 
podrážkou mohou na mokré trávě 
i klouzat...
Mladí rozhodčí se na hřišti naučí, 
jak se pohybovat po rozhodcovské 
diagonále, jak signalizovat to které 
porušení pravidel, ale také jak po-
užívat píšťalku nebo třeba udělovat 
osobní tresty.
„Rádi bychom tyhle mladé kluky pře-
devším nějak motivovali, a tak jsme 
jejich semináře pojali jako setkání 
rozhodcovských generací. Na Ivana 

Grégra jsem se já sám jako začína-
jící rozhodčí chodil koukat jako na 
svůj vzor, Honza Hora pro mě vždycky 
představoval pravidlovou autoritu, 
po něm Jirka Ulrich. Všichni s řadou 
let zkušeností z první ligy, ale také 
Ligy mistrů. A tak se snažíme tyhle 
legendy představovat i nejmladším 
kolegům. Na hřišti i v učebně,“ vy-
světluje záměr rozhodcovské zá-
kladní školy koordinátor projektu 
Václav Mitáš.
Ale to, co chtějí zkušení rozhodčí 
těm mladším primárně předat, je 
skutečnost, že bez práce a píle to 
rozhodně nepůjde. „Třeba Vojta Se-
verýn se na listinu profesionálních 
soutěží dostal po dvanácti letech 
pískání, takže jeho mladí kolegové 
vidí, že to jde, i když cesta na vrchol 
není jednoduchá a vyžaduje spoustu 
práce. Teď už má za sebou i první pr-
voligovou zkušenost. Podobně jsou na 
tom třeba Honza Váňa nebo Tomáš 

Ulrich. Jejich mladší souputníci je 
vidí naživo a slyší to od nich samot-
ných. A nakonec možná přijde i Ka-
rel Hrubeš,“ usmívá se Václav Mitáš. 
„Víte, čeho si vážím nejvíc? Že nikoho 
z nich nemusíme přemlouvat. Roz-
hodčí profesionálních soutěží mají 
práci, tréninky, semináře, a přesto si 
najdou prostor, aby se tři nebo čtyři 
hodiny věnovali i svým začínajícím 
kolegům. V trendu spolupráce s roz-
hodčími a delegáty nejvyšších soutěží 
chceme pokračovat.“

JaK VZNiKl rOZhODčÍ?
Semináře po praktických tréninko-
vých jednotkách však vypadají po-
někud jinak. Cílem je, aby za rok 
prošli všechna fotbalová pravidla, 
jejich praktickou aplikaci na hřišti 
a také souvislosti mezi nimi. Do 
nich uvedl frekventanty dlouholetý 
člen Pravidlové komise FAČR a její 
někdejší předseda Jan Hora. „Věděli 

jste, jak vznikl rozhodčí? Když dva 
britští gentlemani – kapitáni týmů 
při fotbalové hře zjistili, že se ne 
vždy dohodnou, domluvili se a po-
volali třetího gentlemana. Řekli si, 
že jeho rozhodnutí budou vždy a za 
všech okolností akceptovat. Škoda, 
že v dnešním fotbale se na to tro-
chu zapomnělo,“ zahájil Hora první 
přednášku.
V průběhu roku si projdou všechna 
pravidla, pěkně jedno po druhém. 
Ale i začínající sudí se budou učit 
z klipů. A nejen z nich. Společně 
vyrazí pod vedením zkušených in-
struktorů na fotbalová utkání, kde 
se budou učit od kolegů na hřišti. 
Dostanou také základní informace 
o výživě, fitness tréninku nebo i psy-
chologických souvislostech řízení 
fotbalového zápasu.
A když alespoň pár z nich za několik 
let zaklepe na brány nejvyšších sou-
těží, bude to dobré. 

Názorné příklady a výklady pravidel jsou nezbytné.
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 J Co si představit pod názvem 
Golden Tour? Jde o obdobu kla-
sické fotbalové ligy, jak ji známe 
z televize?
Některé aspekty nás určitě spojují, ale 
mnoho nás jich také odlišuje. Golden 
Tour se na rozdíl od fotbalové ligy 
hraje pouze přes zimní sezonu, vždy 
od ledna do března. A s tím souvisí 
to, že hrajeme indoor, ven se v zimě 
nikomu příliš nechce. Golden Tour 
probíhá v šesti sportovních halách 
v šesti různých městech. Konkrétně 
v Praze, Bratislavě, Brně, Košicích, Os-
travě a Plzni.

 J A co vás tedy spojuje s velkým 
fotbalem?
Především hráči. V Golden Tour na-
stupují často zástupci nižších sou-
těží velkého fotbalu, ale objevují se 
i jména bývalých reprezentantů jako 
Vladimír Šmicer, Jiří Novotný nebo 
Vlado Kinder. Na hřišti ale můžete po-
tkat například v dresu České televize 
i televizní experty v čele s Luďkem 
Zelenkou, Martinem Hyským a Mar-
celem Ličkou. Většinu účastníků ale 
tvoří ryzí amatéři.

 J Jaký přínos má nebo může mít 
Golden Tour pro pražské fotba-
lové hnutí?
Je otevřena jak výkonnostním, tak re-
kreačním hráčům. Zkrátka dává mož-
nost k aktivnímu odpočinku všem. 
Jen v Praze se účastní ligy 46 týmů, 
což je nějakých 800 registrovaných 
hráčů. Mezi nimi i mnoho těch, kteří 
si zpestřují přípravu mezi podzimní 
a jarní sezonou velkého fotbalu, ale 

také hráči, kteří dříve nastupovali do 
soutěží velkého fotbalu, ale z růz-
ných důvodů skončili. Jde tak pro ně 
o skvělou možnost, jak potkat staré 
dobré kamarády a oprášit fotbalová 
přátelství.

 J Dvacet let je již důvodem 
k oslavě, plánujete pro účastníky 
nějaké překvapení?
Na konci každého roku pořádáme 
finálový turnaj pro nejlepší týmy ze 
všech šesti měst pod názvem EURO 
GOLDEN Tour. Nejlepších 24 týmů 
tak od nás dostává předčasný vá-
noční dárek každý rok. V tom letoš-
ním jsme ale chtěli připravit ještě 
něco navíc. Cítíme, že dvacet let je 
již meta, a vlastně jsme chtěli dát 
odměnu i sami sobě. Pro všechny 
účastníky Golden Tour jsme připravili 
v rámci finálového turnaje společen-
ský večer, jehož zlatým hřebem bude 
koncert Paľa Habery. Hala Jižní Město 
bude 17. prosince laděna do zeleno-
žluta. Věříme, že to zároveň bude sty-
lová pozvánka na další ročník, který 
začíná již v lednu.

 J Dá se do něj ještě přihlásit, 
nebo máte již kapacity naplněny?
Každého, kdo chce utužit firemní 
partu, trochu si dát do těla, zažít zá-
bavu a vše to zapít dobrým pivem, 
rádi uvítáme. Přihlášky do ročníku 
2017 přijímáme do konce listopadu 
a není to nijak složité, stačí vyplnit 
webový formulář na stránkách ligy 
www.goldentour.info, kde se také 
objevují aktuální informace ze všech 
ligových měst. (luk)

E X t R a

Již 20 lEt čítá histoRiE fotbaloVé liGy fiREM GoldEN touR. 
o NEJbližŠích pláNEch JsME si poVídali s JEdNatElEM pořádaJící 

spolEčNosti KaRlEM bláhou, KtERý byl u saMotNého ZRodu 
tohoto pRoJEKtu.

20 lEt GoldEN toUR

mujprvniklub.czmujprvniklub.cz

Karel Bláha
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p o d p o R a

JaK fuNGuJE spolupRácE Klubů V JEdNotliVých částEch pRahy?
text: Štěpán Šimůnek FOtO: pavel jiřík st., archiv mč

MĚstsKÁ ČÁst a FotBal iV.

MĚstsKÁ ČÁst pRaHa 8

 J Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se na-
chází na Praze 8?
Na Praze 8 jsou tři větší fotbalové 
kluby. FK Admira, FK Meteor Praha 
VIII a Slovan Bohnice. Fotbal se však 
hraje i v dalších organizacích pracu-
jících s dětmi a mladými, jako jsou 
Sokolové a další. Myslím ale, že nikde 
již ne na soutěžní úrovni a jako pře-
važující sport.

 J Jak se vaše městská část staví ke 
spolupráci s fotbalovými oddíly?
Městská část dlouhodobě pracuje s tě-
mito kluby. Přistupuje k nim jako k vět-
šinovým sportům a tak je i podporuje.

 J Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
tento rok?
My nevynakládáme peníze na kon-
krétní sporty, ale na jednotlivé pro-
jekty, které organizace předkládají 

v rámci grantového řízení. Všechny 
tři organizace dostávají finanční 
příspěvky na tyto projekty. Finanční 
částky se pohybují v řádech několika 
set tisíc korun.

 J Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Spolupráce není nastavena tak, aby kluby 
musely dělat nějakou činnost pro obec.

 J Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?

Musím říci, že jsme rádi, když fotba-
lové kluby prezentují Prahu 8 v rámci 
svých sportovních aktivit.

 J Kolikrát jste v tomto roce byl na 
fotbalové akci?
Já moc na fotbalové akce nechodím, 
protože to není úplně sport, který 
mám rád. V tomto roce jsem byl na 
dvou turnajích, které jsem zaštítil 
a zahájil. V listopadu bych pak měl 
být ještě na jednom. 

odpovídá starosta roman Petrus (čSSD)

Někteří zástupci vedení jednotlivých pražských městských částí mají k fotbalu vřelý vztah, jiné naopak moc „nebere“. Tak jako tak musí s kluby 
fungujícími na jejich územích spolupracovat. I proto, že to přináší vzájemný prospěch. A zdá se, že tato symbióza funguje. Tedy alespoň v Praze 8, 
v Praze 9 a v Praze 10, kde působí celkem čtrnáct oddílů.

Areál Meteoru
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MĚstsKÁ ČÁst pRaHa 9 MĚstsKÁ ČÁst pRaHa 10

 J Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se na-
chází na Praze 9?
Samozřejmě. Na území Městské části 
Praha 9 (nezaměňovat s obvodem 
Praha 9) působí tři fotbalové kluby. 
Pragovka, Spartak Hrdlořezy a Fotba-
lová akademie Praha.

 J Jak se vaše městská část staví ke 
spolupráci s fotbalovými oddíly?
Myslím, že spolupracujeme velice dobře. 
Osobně jsem s představiteli klubů v čas-
tém kontaktu. Devítka pomáhá dle 
svých možností. S Pragovkou se nám 
společnými silami podařilo vyřešit nové 
zázemí. Nyní je před námi úkol vyřešit 
další tréninkové plochy pro Pragovku 
i pro Spartak. Ve spolupráci s kluby také 
pořádáme na konci sezony mládežnické 
turnaje O pohár starosty.

 J Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
tento rok?
V letošním roce to bylo cca 1 600 000 
korun. Tuto částku jsme schopní dá-
vat zejména díky odvodům z hazardu. 
Naše vlastní prostředky by rozhodně 
v takové výši být nemohly. Bohužel 
to souvisí s podfinancováním sportu. 
Praha platí chod Domů dětí a mládeže 
a Základních uměleckých škol. Většina 
těchto peněz jde na plat zaměstnanců 
a lektorů. Málokdo si ale uvědomuje, 
že ve sportovním prostředí je většina 
trenérů na zcela dobrovolné bázi.

 J Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Zapojují se do různých propagačních 
a náborových akcí pořádaných MČ 
Praha 9. Já osobně mám velkou radost, 
když vidím jejich rozvoj. Pamatuju dobu, 

kdy Pragovka i Spartak neměly téměř 
žádné mládežnické oddíly. Dnes naopak 
už řeší nedostatek tréninkových ploch. 
Proto bych chtěl moc poděkovat před-
sedům obou oddílů Petrovi Končickému 
a Martinovi Strakovi, kteří pro kluby žijí. 
Stejný dík patří i Karlu Kaprovi, i když 
se to možná mnohým líbit nebude. Nic-
méně za více než dvacet let, co se věnuje 
fotbalu na Střížkově (Proseku), utopil ve 
zdejším fotbale hodně velkou sumu pe-
něz. Mrzí mě, že třicetitisícové sídliště je 
dnes bez mužského fotbalu. Ale jsem rád, 
že mládežnické týmy fungují i nadále. Je-
jich zánik by byl velkým problémem.

 J Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?
Sportovní kluby, a ty fotbalové ob-
zvláště, plní nezastupitelnou roli. Děti 
a mládež mají plné vyžití a často jsou 
díky sportu chráněny od negativních 
jevů. V dnešní době, kdy rodiče nemají 
tolik volného času, poskytují kluby 
prostor, kde děti mohou být. Bohužel 
jsme opět u peněz a u toho, že na 
tento směr výchovy mládeže se jich 
nedostává. Vzájemnou spoluprací se 
svým skromným dílem snažíme ales-
poň vynahradit to, čeho se nedostává 
z „vyšších míst“.

 J Kolikrát jste v tomto roce byl na 
fotbalové akci?
Mnohokrát. Velice často chodím na 
Pragovku, od které kousek bydlím. Do-
konce zde občas vykonávám i funkci 
pořadatele, protože se nedostává lidí. 
Někdy s nimi jedu i na venkovní zá-
pasy. Zajdu si na ligu, byl jsem i na 
reprezentačních zápasech. Také jsem 
byl na mládežnických turnajích, které 
jsme pořádali. 

 J Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se na-
chází na Praze 10?
Přehled o fotbalových klubech získá-
váme nově prostřednictvím sportov-
ního a volnočasového portálu Aktivní 
desítka, kde vytváříme databázi jed-
notlivých sportů a sportovních organi-
zací. V databázi je ke dni 3. 11. 2016 
evidováno celkem osm fotbalových 
klubů.

 J Jak se vaše městská část staví ke 
spolupráci s fotbalovými oddíly?
MČ Praha 10 podporuje spolupráci 
nejen s fotbalovými oddíly, ale se 
všemi sportovními organizacemi na 
území MČ Praha 10. V rámci spolu-
práce nabízíme oddílům prezentaci na 
sportovním a volnočasovém portálu 
Aktivnidesitka.cz, kde mohou zveřej-
nit údaje o své činnosti i sportovišti. 
Dále mohou oddíly využít možnost 
prezentace sportovních akcí, zápasů 
a plánovaných událostí na sportovním 
portálu v kalendáři akcí. Tyto akce ná-
sledně prezentujeme na sociálních sí-
tích MČ Praha 10, kterými jsou Face-
book a Instagram. MČ Praha 10 také 
pravidelně vyhlašuje dotační řízení, ve 
kterém podporuje projekty nejen fot-
balových oddílů, ale také dalších spor-
tovních organizací. Další možností 
spolupráce je podpora fotbalových 
oddílů a dalších sportovních organi-

zací formou převzetí záštity starosty 
Městské části Praha 10 nad pořáda-
nými sportovními akcemi.

 J Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
tento rok?
Finanční prostředky, které městská 
část Praha 10 v roce 2016 uvolnila 
v rámci dotačního řízení, se pohybují 
v řádech milionů korun. Další finanční 
prostředky se udělují v rámci záštit 
jednotlivých sportovních událostí.

 J Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Už jako starosta Prahy 10 jsem se se 
zástupci fotbalových klubů setkával 
velmi často, takže vím, že jsou velmi 
aktivní. Kluby pomáhají obci tím, že 
jsou jedním z prvků, které například 
v obyvatelích budují patriotismus. 
Každý ví, že Bohemians Praha 1905 
a Slavia Praha jsou vršovické kluby.

 J Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?
Kluby zajišťují sportovní vyžití pro 
mládež, což je obzvlášť v dnešní době 
velmi důležité.

 J Kolikrát jste v tomto roce byl na 
fotbalové akci?
Do června tohoto roku jsem vlast-
nil tři permanentky na Bohemku, byl 
jsem na každém zápase. Teď už to-
lik nechodím, protože jsem si perma-
nentku neobnovil. 

odpovídá zástupce starosty Mgr. adam Vážanský (ODS) odpovídá radní pro sport Bohumil Zoufalík (nestr.)

Proslulá hlavní tribuna na Bohemce

V Satalicích mají pěkný pažit.
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Řeč bude o regionálním fotbalovém zahraničí, obětech, důvodech setrvání 
v Horních Měcholupech, přeboru a mnoha dalších zajímavostech. Slovo 
od Karla Kristena přebírá JAKUB KLÍR…

Proč Kuba zůstal v Horních Mě-
cholupech namísto toho, aby šel 
výš nebo prostě jinam? To byla 
základní Kristenova otázka v naší 
rubrice. „Protože jsem tady již velmi 
dlouho a za tu dobu jsem si ke klubu 
vybudoval velice kladný vztah. Mám 
to pět minut autem z domova, máme 
krásný areál, výbornou partu v kabině 
a v neposlední řadě hraje roli to, že 
nás trénuje Kuba Slezáček, který 
je můj výborný kamarád a zároveň 
skvělý trenér. Nesmím zapomenout 

ani na Pepu Švimberského a pana 
Jindru, kteří obětují strašně moc 
času a energie tomu, aby mohl klub 
fungovat tak, jak tomu je teď. Vyšší 
ambice již v mém věku rozhodně ne-
mám,“ našel rychlou, ale vyčerpáva-
jící odpověď Klír.
Co se týká ambicí, ty s ním samo-
zřejmě v minulosti cloumaly. Ale 
asi vás překvapí, že to nebylo ve 
velkém fotbale. „Vždycky jsem chtěl, 
abych si zahrál s kamarády nejvyšší 
pražskou soutěž jak v Hanspaulské 

lize, tak i ve futsalu, což se mi spl-
nilo. Ve velkém fotbale jsem nikdy 
moc ambicí neměl zřejmě i proto, 
že jsem se velice brzy stal v tomto 
ohledu realistou, a od té doby hraji 
fotbal především pro zábavu,“ ne-
dělá si těžkou hlavu Jakub.

POKUKOVal PO 
raKOUSKU
Během kariéry tak párkrát uvažo-
val maximálně o tom, že by jezdil 
hrát někam kousek za hranice do 
Rakouska a vydělal si nějaká eura. 
Ostatně i to veterána Karla Kristena 
zajímalo. „Občas jsme se o tom bavili 
s kamarádem Tomášem Birmou, který 

kope právě v Rakousku, ale nikdy se 
nejednalo o něco konkrétnějšího,“ tvrdí 
Jakub Klír, jemuž je jasné, že kromě 
financí a zajímavé divácké kulisy na 
zápasech by musel naopak obětovat 
víkendy a spoustu času by strávil ces-
továním. A právě to se mu asi moc 
nechtělo.
Teď je jeho realita přeborová. 
Nejvyšší pražská soutěž ho po le-
tech hraní na vyšší úrovni překva-
pila. „Přebor má velice kvalitní úro-
veň. Fotbalově určitě srovnatelnou 
s divizí,“ říká pochvalně a přidává 
i jména hráčů, kteří se mu jako 
konkurenti zamlouvají: „Jiří Janou-
šek a Jiří Šmíd.“ 

s t Ř Í d Á N Í

JaKub KlíR NaVaZuJE Na otáZKy KaRla KRistENa
text: lukáŠ vrkoč FOtO: pavel jiřík st.

KaM ZMiZElY aMBiCE?

Na jakého trenéra vzpomínáš 

nejraději? Kterého z tvých bý-

valých či současných spoluhráčů 

považuješ za nejlepšího hráče, se 

kterým jsi kdy hrál? Kolik jsi za 

svoji kariéru vstřelil golů z trest-

ňáků? Počítáš si to?

DAVID SNOP

JAKUB KLIR

S T Ř Í D Á N Í

Měcholupský Jakub Klír jde na zteč soupeřovy branky.
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Jsou legendy uctívané všemi, bez ohledu na sympatie k tomu či onomu 
klubu. Ikony posvěcené úspěchy ve velkých mezinárodních soutěžích 
a s desítkami startů v reprezentaci. Nic z toho neplatí o nezlomném 
vršovickém hrdinovi, jehož akční rádius sahal od branky k brance. Stal 
se nesmrtelnou legendou Ďolíčku, kterému patřila celá jeho hráčská 
dráha. A bylo to snad málo? Kolik měla Praha v jeho éře takových borců?

Jedenáctiletému kloučkovi ze Stříž-
kova mohla jeho křest v opravdo-
vém mači právem závidět valná vět-
šina ostatních příštích matadorů. 
Už když poprvé v životě oblékl dres, 
vyběhl v něm rovnou na trávník jed-
noho z tehdy i dnes nejprestižnějších 
pražských stadionů před návštěvou 
počítanou na tisíce – ve druhé půli 
žákovského předzápasu I. ligy. Když 

podruhé, potřetí šikovně zasáhl do hry, 
dočkal se prvního potlesku!
Ten dres byl zelený a bílý a stalo se 
to na Bohemce. On sám si nepama-
toval kterého dne, jen že to určitě 
bylo v březnu 1954. S tím si dove-
deme poradit: Klokani v onom mě-
síci sehráli doma jediný ligový mač 
v sobotu 20. března; podlehli tehdy 
Kladnu 1:2.

ÚSKalÍ KliDNÉhO 
VZeStUPU? 
Jak čas plynul, Petr v poklidu a s ja-
kousi podivuhodnou samozřejmostí 
postupoval po stupíncích klubové ka-
riéry až do ligového kádru. Bohemku 
za dvaadvacet let opustil jen jednou, 
a ne dobrovolně – to když ho povolá-
vací rozkaz odvedl do juniorky Dukly. 
Jen však dostříhal metr, už byl zase 
zpátky ve Vršovicích.
Jiřímu Rubášovi radili, aby ho i v lize po-
stavil do forvardu, ale tvořivý trenér – 
snad že si vzpomněl na svůj vlastní 
příběh přerodu nepochybně dobrého 
útočníka v extratřídního beka – ordi-
noval novému svěřenci stejnou cestu. 

Bingo! Packert si našel pevný post ve-
dle ostřílených zadáků Pavla Trčky, Mi-
roslava Pohuňka a Václava Janovského. 
Postupně se stal jedním z pilířů týmu 
a nakonec i jeho kapitánem.
Ale to už je přece stará vesta: od-
chovanci, kteří zůstanou věrni svým 
prvním klubovým barvám a po ce-
lou sportovní dráhu jim odevzdá-
vají platné služby, bývali obdivováni 
a ctěni, ale nic naplat, větší popu-
larity se mnohdy dočkají i méně 
zdatní borci, jejichž přestupy, popří-
padě aféry čas od času rozbouří hla-
dinu veřejného mínění. Jejich příběhy 
jsou – řečí našich dnů – mediálně 
zajímavější.

l E G E N d a

VýZNaMNé osobNosti histoRiE pRažsKého fotbalu JaK JE (MožNá) NEZNátE
text: miloslav jenŠík FOtO: archiv autora

pEtR paCKERt: s KloKaNEM V ERBU

Navrátilci do I. ligy roku 1966: zleva stojí Kratochvíl, Ředina, Růžička, 
Jarabinský, Růžek, Holeček, Mottl, PACKERT a Kříž, v podřepu 
Horák, Buzek, Bohatý, Vojáček, Kolman, Š. Ivančík a Findejs.

Na jaře 1957 Klokani porazili Hradec 2:1 vítězným 
gólem Packerta, který i tady ohrožuje branku Jindřicha 

Jindry. Vpravo hradecký bek Zdeněk Pičman.



DrOBNÉ KlePy

Petr PacKert 22. 2. 1943 – 23. 4. 2003

Možná proto se Packertův fotbalový 
osud zformoval tak, že se o něm psá-
valo méně než o mnohých hvězdách, 
které se mu nevyrovnaly hráčským 
uměním, o jeho mimořádném nasa-
zení nemluvě. A také měl smůlu, že 
zelenobílí během jeho kariéry třikrát 
skončili v ligovém propadlišti. Dvakrát 
se dokázali vrátit hned po roce, ale 
do třetice všeho zlého jim to trvalo 
třikrát déle. Pro Petra to v době vr-
cholné výkonnosti znamenalo pět do 
značné míry ztracených let, i když pro 
svůj tým udělal v té době horu po-
ctivé práce. 
Autor tohoto seriálu dodnes nedovede 
pochopit, proč ten neúnavný harcovník 

nikdy nedostal příležitost (až na jeden 
start v týmu do 23 let) prokázat své 
kvality v dresu se lvíčkem na prsou. 
Ale nebyl jediným velkým plejerem, 
kterého potkal takový pech.

DeN DVOJNÁSOBNÉhO 
JUBilea
Nejvíc se našel až v závěru své hráčské 
dráhy v obranné čtveřici s Petrem Krá-
líčkem, Miroslavem „Mlíkem“ Valentem 
a Josefem Vejvodou I. Dovedl důsledně 
a tvrdě bránit, podržet míč, když bylo 
třeba, nebo bleskem rozehrát protizteč. 
Co chvíli se objevil až na hrotu útoku. 
Ještě předtím, než se tomu i u nás za-
čalo tak říkat, hrál vlastně libera.

V pátek 22. března 1974, téměř na den 
dvacet let po žákovské premiéře, nastou-
pil ke svému tisícímu utkání za Bohemku. 
V 19. kole ligy se na hřišti sedmých Klo-
kanů představil pátý tým tabulky VSS 
Košice. Skončilo to plichtou 1:1, když 
gólman hostí Švajlen vyrazil Panenkovu 
penaltu a potom i jeho dorážku! Nejprve 
ale i televizní diváci viděli malou oslavu: 
vedle Petra přijímal gratulace ke své sed-
mistovce i téměř o šest let mladší smolař 
dne Antonín Panenka. Ten později v knize 
svých vzpomínek řekl: „Petr Packert, s nímž 
jsem si výborně rozuměl i mimo hřiště, byl 
pro mě klasickým spolupracovníkem; vybo-
joval balon a vzápětí uměl dobře naběhnout 
a nebezpečně vystřelit zejména hlavou.“ 

Ti dva patřili k nejvěrnějším Klokanům. 
Tonda, dnešní prezident klubu, opus-
til Ďolíček jen pro angažmá v Rapidu 
Vídeň, které mu jeho obdivovatelé ze 
srdce přáli. Petr svůj jediný opravdový 
přestup podepsal, až když se rozhodl 
pověsit ligové kopačky na hřebíček. Na 
rok posílil Modřany, ale s milovanou 
Bohemkou se ani tehdy nerozloučil; 
souběžně u klubové mládeže nastar-
toval svou trenérskou dráhu. Teprve 
během ní začal často měnit působiště, 
ale to už k trenéřině patří. Jen v Řecku 
postupně vystřídal pět klubů… 
Jeho definitivnímu návratu do Ďolíčku 
zabránila jen předčasná smrt v šede-
sáti letech. 

SVěDectVÍ JirKy hOlečKa
Petrovým prvním trenérem se v žactvu 
stal pan Holeček, otec budoucího 
brankáře našich trojnásobných 
hokejových mistrů světa Jiřího. Ten 
ostatně hrával ve stejném týmu 
a nebyl v něm z tátovy protekce; později 
u trenéra Pařízka kopal dorosteneckou 
ligu a jako všichni kolem, také on 
vzhlížel k centrforvardovi: „Ze spoluhráčů 
jsem uznával fotbalový kumšt Petra 
Packerta,“ vzpomínal Jirka v knize Luďka 
Brábníka Fakír. „Petr hrával středního 
útočníka, ale když bylo třeba posílit zadní 
řady, i středního záložníka. Schopnost 
univerzálního hráče mu zůstala…“

BÍlÉ KOPačKy  
POhŘBeNÉ Na haiti
Pamětníci dodnes vzpomínají, jak 
Petr válel v bílých kopačkách. Byly 
opravdu parádní, z produkce anglické 
firmy Power. Podle dobových svědec-
tví je do Prahy dovezl velký fanou-
šek klubu, v té době mimořádně po-
pulární divadelní i filmový herec Jiří 
Vala. Věnoval je prý původně kano-
nýru „Kendymu“ Knebortovi, ale tomu 
tak úplně nepadly. Zato pro kapitána 
byly jak ušité na míru a byl by je ne-
dal ani za nic na světě. Chránil je 
jako oko v hlavě, ošetřoval, opravo-
val… Nic však netrvá věčně, ani ty 

nejlepší kopačky. Definitivně vzaly za 
své v únoru 1974 v Port-au-Prince na 
Haiti, poslední štaci zájezdu, z jehož 
deseti mačů se Klokani vrátili nepo-
raženi. A tak tam někde zůstaly…

eleGaNtNÍ VÁlečNÍK
Petr, absolvent institutu tělesné vý-
chovy a sportu, kde úspěšně obhájil 
diplomovou práci na téma fotbalové 
střelby, hrál původně a dobře i hokej 
a závodil na lyžích. Později propadl 
tenisu. Byl snad poslední z praž-
ských ligových es, kdo neměl auto-
mobil. Jezdil na skútru a na udivené 
dotazy odpovídal, že mu to tak nejlíp 

vyhovuje. Potrpěl si na apartní účes. 
Nejprve to byl „kanadský“ krátký střih, 
který pak náhlá změna módy promě-
nila v delší nakadeřené vlasy. Rád se 
také elegantně oblékal. V tom měla 
prsty jeho žena, která patřila ke zná-
mým pražským manekýnám, i když se 
tou činností zabývala jen ze záliby.
Ale hlavně a především to byl klubi-
sta k pohledání, neúnavný dříč a bo-
jovník, kterého dokázal zastavit  až 
konečný hvizd píšťalky. Fanoušci Bo-
hemky ho měli rádi nad jiné. Autor 
dnešního medailonu k nim nepatřil, 
ale v té věci s nimi byl stoprocentně 
zajedno. 

 Post: obránce, záložník 

 Hráčská dráha:  1954 Bohemians (tehdy pod názvem Spartak Stalingrad), 1961 Dukla 
Praha B, 1963 Bohemians, 1976 Modřany (do roku 1977) 

 Bilance v lize:  8 ročníků v letech 1963 až 1976, 141 utkání, 12 gólů

 Trenérská kariéra:  1976 Bohemians – mládež, 1977 reprezentace U19, 1979 U18, 1982 U21 
spolu s Milanem Bokšou, 1985 OFI Kréta, 1986 Panathinaikos Atény (mistr 
a vítěz národního poháru), 1987 Ethnikos Pireus, 1990 PAS Giannina, 1992 
Bohemians (asistent Jiřího Lopaty), 1994 Korinthos, 1995 Poštorná, 1997 
ES Sétif (Alžírsko, do roku 1998)

PETR PACKERT patřil k nejzářivějším 
(ale také nedoceněným) pražským 

fotbalovým hvězdám druhé poloviny 60. 
a první poloviny 70. let minulého století.

Liga 1973: Shora a zleva Králíček, Jansa, Měchura, Marek, Valent, 
Kocourek, Ledecký a PACKERT, pod nimi MUDr. Rybín, Šmídek, 
Panenka, Mastník, Sykyta, Klouček, Knapp a Loukota, zcela dole 

Vejvoda I, Knebort, Jarkovský, Musil, Kozinka, Jílek, Š. Ivančík a Jelínek.

Ten plakát při sestupu z roku 1970 vyrobil 
pro kapitána týmu Petra Packerta dvorní 

fotograf Klokanů Lev Pacner. Optimistické 
proroctví se tehdy naplnilo až s dvouletým 

zpožděním, ale Petr byl u toho.
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Rád bych byl sportovním komentá-
torem.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Závodně ne, ale rád si zahraju tenis 
nebo se projedu na kole.

 J Mimosportovní zájmy:
Chvíle s kamarády, počítačové hry.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Spánek.

 J Oblíbené jídlo:

Všechno, co uvaří máma nebo táta. 
Třeba palačinky.

 J Oblíbená hudba:
Moderní hudba, rap.

 J Oblíbený film:
Strážci Galaxie, Harry Potter.

 J Prospěch ve škole:
V pohodě.

 J Počet přátel na Facebooku:
Asi 180.

Díky jeho důrazu a dobré hře tělem jej trenér v poslední době využívá 
hlavně na pozici středního obránce, pro TADEÁŠE SKALICKÉHO z Kunratic 
však není problém naskočit na více postech, třeba i v bráně. I proto, že 
jednou z jeho největších předností je herní inteligence a předvídavost. 
Dvanáctiletého fanouška Sparty, jenž v kabině platí za „tmeliče“ party, 
rovněž zdobí ukázkový přístup k tréninkům i k zápasům. Tadeáše fotbal 
zkrátka baví a on se zase baví fotbalem.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Fotbal se mi vždycky líbil, přivedli mě 
k němu rodiče a velký fotbalový fa-
noušek děda. Má rád Spartu.

 J Důležité kroky v kariéře:
Myslím, že hlavně přestup z Jižního 
Města do Kunratic, kde jsem poznal 
spoustu skvělých spoluhráčů a tre-
nérů a zlepšil jsem se.

 J Nejoblíbenější trenér:
Sir Alex Ferguson a Zinédine Zidane.

 J Fotbalový vzor:
Ronaldinho, Sergio Ramos a Cristiano 
Ronaldo.

 J Oblíbený klub:
Real Madrid, Sparta.

 J Neoblíbený klub:
Slavia (k tátově lítosti) a Bayern 
Mnichov.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Kunratic v sezoně:
Kunratice doma prohrály.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Myslím, že jsem zahrál víc zápasů 
dobře, nevzpomínám si vysloveně na 
nějaký, kde bych vyčníval. Možná když 
jsem hrál za školu McDonald´s Cup. 
Byl jsem v bráně a chytil spoustu vy-
ložených šancí. V rozstřelu jsem chytil 
tři penalty a vyhráli jsme.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Bylo to nedávno, Sparta porazila 
v kvalifikaci do Evropské ligy Sønder-
jyskE. Ještě čtvrt hodiny před koncem 
prohrávala 1: 2, ale dvěma krásnými 
góly v závěru otočila skóre.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Jsme celkově parta, takže nikoho ne-
vyzdvihuju.

 J Sportovní cíl:
Stát se profesionálním fotbalistou ve 
velkém klubu.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – 
čím chce být:

M l Á d E Ž

důRaZNý obRáNcE KuNRatic tadEáŠ sKalicKý uMí ZasKočit i V bRáNě
text: Štěpán Šimůnek FOtO: archiv taDeáŠe skalického

FotBal Ho BaVÍ a oN sE BaVÍ FotBalEM

Co to bude, až to bude?



OčiMa treNÉra

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

„Táďa je jedním z nejdůslednějších hráčů našeho týmu. Má velmi dobrý přístup 
k tréninkům i k zápasům. Fotbal ho evidentně baví a on se baví fotbalem. Po 
několika letech naší vzájemné spolupráce se Táďa vypracoval svojí snahou a 
pílí na velmi kvalitní oporu v našem týmu. Je schopen zahrát na více postech 
a vždy odevzdá maximální výkon. Jedním jeho trvalým nedostatkem je rych-
lost, ale myslím, že se nám postupem času podařilo posunout ho rychlostně o 
hodně vpřed. Kvalitu u něj určitě vidím v důrazu a v práci tělem. Poslední dobou 
ho rád využívám ve středu obrany, protože je chytrý a předvídavý a hlavně si 
umí řídit hru nejen obrany, ale i ostatních. V partě je velmi oblíbený a určitě je 
jedním z těch, kteří ji stmelují dohromady. Spolu se rádi špičkujeme o Spartě a 
Slavii, ale jinak jsme za těch více než pět let dobrými kamarády, jestli se to tak 
dá říct. Když to shrnu, Táďa je velmi šikovný hráč, nemůžu říct, jestli je v týmu 
nejlepší, protože by to bylo nespravedlivé vůči ostatním, ale přístupem a hrou 
určitě jedním z nejlepších je. A jsem rád, že ho mohu trénovat.“

Míla Novák, 
trenér mladších žáků SK Slovan Kunratice

rOZStŘel
SParta nebo SlaVia sparta

rONalDO nebo MeSSi Ronaldo

ÚtOčit nebo BrÁNit oboje

BlONDÝNy nebo BrUNety Brunetky

PreMier leaGUe nebo BUNDeSliGa premier league

Jeho srdce patří Spartě.

Druhý domov má Tadeáš na trávníku.
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Potkali jste se na některém ze zápasů malých fotbalistů a fotbalistek 
se situací, kdy se některý z rodičů nebo trenérů až přehnaně snažil 
o dosažení okamžitého výsledku a projevoval své emoce mimo rámec 
fair play? Přestože to možná dělal nevědomky, negativní dopad to na 
jinak radostné hře malých dětí mohlo zanechat.

Pražský fotbalový svaz proto již pá-
tým rokem realizuje projekt „Neberte 
nám naši hru“, který si klade za cíl ne-
násilnou formou apelovat na rodiče, 
trenéry, klubové funkcionáře a další 
diváky, jak by se měli během utkání 
dětí chovat a jaké zásady by měli 
dodržovat, aby byl fotbal pro jejich 
potomky či svěřence stále radostnou 
aktivitou.

KODex SlUšNÉhO 
rODiče
V roce 2016 proto objížděl pražské 
fotbalové turnaje dětí narozených 

v letech 2009 a 2010 promo tým 
s maskotem – lvíčkem Bruncvíkem. 
Na stanovištích promo týmu se ro-

diče mohli seznámit s iniciativou 
projektu NNNH, s myšlenkami tzv. 
Kodexu slušného rodiče, a případný 
souhlas s ním vyjádřit podpisem. Po-
depsáním kodexu rodiče už roky stvr-
zují, že přijímají myšlenky projektu, 

navíc mohou pomoci k získání fot-
balového vybavení pro svého malého 
fotbalistu a jeho spoluhráče od spo-
lečnosti FootballMania.
Klub, k němuž se během roku při-
hlásí nejvíce slušných rodičů po-
depisujících kodex, vyhrává fotba-
lové vybavení v hodnotě 15 tisíc Kč, 
druhý v hodnotě 10 tisíc Kč a třetí 

v hodnotě 5 tisíc Kč. Kodex lze po-
depsat na stanovišti promo týmu na 
jím navštívených turnajích v průběhu 
roku, případně ho lze vyplnit online 
na webových stránkách projektu 
www.nebertenamnasihru.cz.

V minulých dvou letech se nejvyšším 
počtem slušných rodičů mohl pochlubit 
klub TJ Březiněves. Trenér mládežnic-
kých kategorií v Březiněvsi Tomáš Bez-
palec prozradil, jak se k projektu v je-
jich klubu stavějí: „Snažíme se osvětou 
od trenérů, aby to dokola vysvětlovali, 
že rodiče mají fandit a mluvit podobně 
jako trenér. Pomoci hromadných mailů 
na všechny rodiče a Facebooku je na-
bádáme ke slušnému chování. Zasíláme 
různé články z veřejně dostupných zdrojů 
ohledně správného přístupu a právě i Ko-
dex slušného rodiče jsme takto během 
roku několikrát rodičům zasílali a tím 
zvýšili povědomí. Určitě to nebude hned, 
ale věřím, že jsme na správné cestě.“

StOVKy aKtÉrů
Na jakých turnajích jste se mohli 
s projektem v roce 2016 setkat? 

M l Á d E Ž

fotbal JE Radost, NE souboJ o žiVot, připoMíNá pRoJEKt NEbERtE NáM NaŠi hRu
text a FOtO: pFs

CHoVEJtE sE slUŠNĚ

Kodex slušného rodiče  
dosud podepsalo 4337 rodičů.  

V roce 2016 přibylo 534 nových.

Bruncvík je všude oblíben. Fandit slušně, to je základ.
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Pražský fotbalový svaz uspořádal 
během roku celkem čtyři vlastní 
turnaje v duchu NNNH, kterých se 
zúčastnily přes dvě stovky malých 
nadějí. Cílem těchto turnajů nebylo 
poznat vítěze a poražené. Myšlen-
kou turnajů PFS byla čistá radost ze 
hry za příjemné a klidné atmosféry. 
Medaile obdrželi všichni účastníci, 
nikoho nezajímaly výsledky jed-
notlivých utkání ani konečná po-
řadí týmů.
Turnaje hostily fotbalové areály v Tře-
boradicích, Hostivaři a Ďáblicích. Mi-
mořádným turnajem byl potom květ-
nový turnaj na pražské Náplavce 
v rámci Ratolest Festu. Speciální 
prostředí na břehu Vltavy a tisíce ná-
vštěvníků festivalu byly jedinečným 
zážitkem, kterého se zúčastnilo šest 
pražských fotbalových klubů. 

Kromě vlastních turnajů navštívil 
promo tým NNNH řadu turnajů po celé 
Praze organizovaných kluby. Jednalo 
se například o turnaje na Meteoru, na 
Čafce, v Dubči či na Hájích.
Pražský fotbalový svaz věří, že 
tento projekt bude nadále pomáhat 
k osvětě proti negativním projevům 
rodičů a dalších diváků během fot-
balových utkání mládeže. Je nutné 
malé fotbalisty a fotbalistky maxi-
málně podporovat v jejich snažení, 
přestože se někdy dařit nemusí. Dů-
ležitý je respekt, vzájemné povzbuzo-
vání a chuť dětí do hry.
Promo tým bude pražské turnaje na-
vštěvovat i nadále a je pouze na vás, 
zda si od něj necháte tuto iniciativu 
představit, podpoříte ji podpisem ko-
dexu a následně ji převedete do sku-
tečnosti. 

aKce V rOce 2016
Vlastní turnaje PFS
28. května – Ratolest fest, Náplavka

5. června – sK třeboradice 

28. září – sK hostivař

16. října – sK Ďáblice

Promo akce NNNh:
7. února – turnaj klubu háje JM

14. května – Mini cup, čafc

4. června – Jarní liga, Meteor praha

18. června – turnaj v dubči

15. října – o pohár Mč prahy 8, Meteor praha

5. listopadu – Mini cup, čafc

Projekty mládeže PFS jsou hodně oblíbené.

U svazového stánku mohou rodiče podepsat kodex.

O výsledek určitě nejde!
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Součástí fotbalového rozvoje je rovněž  předzápasová PŘÍPRAVA 
A ROZCVIČENÍ. Postupem času získávají obě složky větší důležitosti 
a mají svá specifika. V obou částech je důležité přizpůsobit se věku 
a úrovni hráčů. A hlavně: příprava dětí není přípravou dospělých!

taKticKÁ PŘÍPraVa
Než se hráči dostanou na hřiště, ob-
vykle dochází v šatně k určení sestavy 
a postů a ke zopakování základních 
pokynů k ofenzivě či defenzivě. U dětí 
může tato příprava probíhat klidně 
na hřišti, před nebo po rozcvičení. Při 
udílení taktických pokynů je důležité 
myslet na to, abyste si s hráči na-
vzájem rozuměli. Příprava by se u pří-
pravek měla zaměřit opravdu na pár 
základních pokynů, ke kterým by se 
měla více zaměřit pozornost. Tím si 
i trenér může ověřit, jak rychle umějí 
hráči přenášet informace a doved-
nosti z tréninků do utkání.

rOZcVičeNÍ PŘeD 
UtKÁNÍM
U dětí by mělo mít rozcvičení před 
utkáním formu krátkého tréninku, 
který by měl trvat zhruba 15 minut 
dle klimatických podmínek, prosto-
rových možností atd. Všechny čin-
nosti v rozcvičení by měly být časté 
a v dostatečné intenzitě. Pro rozcvi-
čení dětí je tedy třeba mít dostatek 
míčů. Nejlépe každý svůj. Kluci si mo-
hou nosit i menší míče, které se dají 
přenášet i v batohu. Abychom splnili 
vše, co bychom v rozcvičení chtěli mít 
a zároveň hráči nešli do zápasu una-
vení, tak je třeba zajistit jednoduchou 
a rychlou organizaci spojenou s pře-

chody mezi cvičeními v intervalech tři 
až pět minut. Během rozcvičení by se 
měli všichni hráči dostatečně naladit 
a připravit tělo na zátěž v utkání. Zatí-
žení v utkání je pak charakterizováno 
nepravidelným střídáním intenzit. In-
tenzita je zase ovlivňována například 
rozdílnou úrovní soupeřů a konkrét-
ním zapojováním hráčů do určitých 
herních situací.

cO DO rOZcVičeNÍ  
DětÍ ZaŘaDit?

 J  na začátek nejlépe zvolit individuální 
činnosti s míčem – každý hráč má 
míč nebo míč do dvojice (aby byla 
zachována požadovaná intenzita 
a zapojení do dovednostních úkolů)
Např.: vedení míče mezi sebou, 
kličkování, zpracování, přihrávání 
(dvojice)

 J  obratnostně-rychlostní cvičení – pří-
prava celého pohybového aparátu
Např.: honičky v malém počtu nebo 
větší množství chytačů, rychlostní 
úseky, závody dvojic, starty z poloh, 
obratnostní prvek + start, akroba-
tické cviky (kotouly, hvězdy) 

 J  malé hry se soupeřem, bagovky (max. 
4 na 1, 5 na 2)
Pozor: Vyvarujte se provedení baga, 
kdy vytvoří všichni hráči velký kruh 
a uprostřed běhá (chodí) jeden 
hráč. Tato forma nesplňuje ani roz-

voj hráčů, ani nepřipraví hráče na 
herní situace.

 J  Na závěr rozcvičení je vhodné zapo-
jit i střelbu. Jednak tím připravíme 
brankáře, případně hráče, kteří se 
mohou v brance střídat. Brankáři 
mohou klidně absolvovat rozcvičení 
s hráči a až na závěr se přesunout 
do branky. Forma střelby však vyža-
duje to, aby hráči nečekali na střelu 
delší dobu. Mezi střelbou můžeme 
vymyslet jinou činnost, která zabaví 
hráče místo čekání v zástupu.

StrečiNK PŘeD ZÁPaSeM 
V rOZcVičeNÍ DětÍ?

Díky několika studiím se obecně změ-
nil náhled na provádění strečinku. 
Bylo prokázáno, že dříve používaný 
statický strečink před utkáním ne-
vyhovuje požadavkům na maximální 
rychlostně-silové činnosti. Větší efekt 
má strečink dynamický, který má řadu 
podob a cviků (výpady, rotace, švihy 
atd.). U dětí toto dosáhneme v rámci 
obratnostních cvičení, a tudíž není po-
třebné věnovat se v rozcvičení stre-
činku. Aby však děti získávaly správné 
návyky v péči o sebe (prevenci zra-
nění, snížení únavy atd.), zařazujeme 
postupně strečink po utkání (stejně 
jako po tréninku) – fáze zklidnění. 

t R é N i N K

sERiál o přípRaVě MládEžE
text: milan titěra ilUStračNÍ FOtO: pavel jiřík st.

pŘÍpRaVa a RoZCViČENÍ pŘEd UtKÁNÍM
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rOZcVičeNÍ 2

rOZcVičeNÍ 1

rOZcVičeNÍ 3

rOZcVičeNÍ 4

Věková kategorie:  
U8 – U10

Zaměření cvičení:  
ovládání míče, individuální herní činnosti

Slovní popis:  
Ve vymezeném prostoru provádějí hráči individuální činnosti s míčem.

Varianty:  
na pokyn trenéra se hráči mohou měnit v prostorech

Věková kategorie:  
U8 – U10

Zaměření cvičení:  
obratnostně-rychlostní cvičení

Slovní popis:  
Hráči jsou zapojeni do různých forem honiček, důležitý je neustálý 
pohyb všech. Startovní rychlost ladíme formou soutěže dvojic či štafety 
s různými obratnostními či gymnastickými prvky.

Varianty:  
obměny cvičení a prvků

Věková kategorie:  
U8 – U10

Zaměření cvičení:  
malé hry (se soupeřem)

Slovní popis:  
Využití různých bagovek či malých her s častým zapojením všech 
hráčů.

Varianty:  
podle intenzity a úrovně hráčů korigujeme obtížnost, velikost 
prostoru i pravidla

Věková kategorie:  
U8 – U10

Zaměření cvičení:  
střelba, střelba po překonání obránce

Slovní popis:  
Začínají oba útočníci slalomem s míčem a obránce slalomem bez 
míče. Útočník v kratším slalomu zakončuje před obráncem nebo 
po jeho obejití a po střele se ihned nabízí útočníkovi s delším 
slalomem a hrají společně 2 na 1.

Varianty:  
hráči rotují na stanovištích, pokud se nedaří zakončovat, mohou 
zakončovat bez souboje, třeba jen po narážečce s volným obráncem

trÉNiNKOVÉ MODely
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Do ligového jara roku 1979 vypochodovala Dukla, jak nejlépe mohla. 
Na nebezpečné trenčínské půdě vyhrála 1:0 a stejným skóre si na svém 
rozbahněném a zledovatělém trávníku poradila i s největšími proná-
sledovateli z Ostravy. Pár týdnů nato měla po třech čtvrtinách soutěže 
tříbodový náskok před Baníkem a pětibodový před Zbrojovkou. Nečekaná 
prohra 0:2 na půdě zoufale se zachraňující Plzně ale naznačila, že finiš 
moc poklidný nebude.

A to věru nebyl! Přišla i další zakolí-
sání. Doma s Brňany i s banskobyst-
rickými vojáky bez gólů, v Ďolíčku po-
rážka 0:2… Ve 28. a 29. kole „žlutý 
balet“ ale přidal plyn, Slavii smetl 4:1 
a v Košicích zdolal ZŤS (přejmeno-
vané VSS) 3:1. Přesto před posledním 
zvoněním ztrácel na Baník bod. Oba 
lídry teď shodou okolností čekaly zá-
pasy s týmy ze sestupových pozic. Za-
tímco však Teplice druhou červnovou 
neděli přijely na Julisku, Bazaly osi-
řely. Jejich modrobílí miláčci se mu-
seli vydat na nezáviděníhodný výlet 
do Prešova.
V takto rozdaných kartách se skrývala 
jediná, ale docela reálná naděje Dukly. 
Pro případ rovnosti bodů hovořila jak 
vítězství v obou vzájemných zápa-
sech, tak souhrnný brankový rozdíl 
jasně v její prospěch.

BylO tO O iNFarKt!
Při nástupu k pražskému mači se vo-
jáci rozloučili s bratislavským obrán-
cem Jozefem Barmošem; reprezen-
tant z Interu si tu jako absolvent 
vojenské katedry odsloužil svůj rok 

základní služby. Beznadějně poslední 
Severočeši, kteří už nemohli nic zís-
kat, ale také nic ztratit, mu zdvořile 
pogratulovali, ale pak se do hosti-
telů pustili s nečekanou vervou. Ještě 
v půli vedli vojáci jen o gól, ale po 
přestávce se už hrálo zcela podle je-
jich not až k výmluvné výhře 5:0. Vše 
se tedy řešilo v Prešově. Tatran se bil 
o záchranu jako o život a udržel re-
mizu 0:0. Nakonec mu stejně nebyla 
nic platná, protože Plzeň dokázala 
zplichtit domácí klání se Slovanem 
Bratislava a její spásný jednobodový 
náskok tak zůstal zachován.
Mistři z Julisky i vicemistři z Bazalů měli 
při závěrečném účtování po 41 bodech. 
Další týmy následovaly v uctivém od-
stupu: Zbrojovka o 6, Bohemka o 9, 
Sparta o 10, Inter o 11, Slavia, Dukla 
Banská Bystrica ZŤS Košice o 12, bra-
tislavský Slovan o 13 bodů…
I když se už zdálo, že je vše ztraceno, 
nakonec se tedy slavilo na Julisce. 
A bylo co! Nejenom pro ten infark-
tový závěr, ale především proto, že 
na poslední chvíli získaný titul byl pro 
vojáky jubilejní – desátý!

A také už sedmý (když počítáme 
i část mistrovského ročníku 1965-
66) pro jejich devětapadesátiletého 
trenéra Vejvodu.

SPOlUŽÁK Z laVice
Záložník s virtuózní míčovou tech-
nikou Karel Kolský přišel z Kladna 
do Sparty už roku 1937. O šest let 
později tam z pražského „tramva-
jáckého“ SKEPu dorazil také malý, 
ale důvtipný, hbitý a po čertech ne-
bezpečný útočník Jaroslav Vejvoda. 
Oběma bylo v době přestupu na Let-
nou třiadvacet let.
Přes značný věkový rozdíl se s rudým 
dresem rozloučili oba naráz v létě 
1948. Kolský se ještě na pár měsíců 
vrátil tam, odkud přišel, ale brzy nato 
nastoupil svou první trenérskou štaci 
v Úpici. Vejvoda ještě víc než tři roky 
hrál po boku Josefa Bicana ve Vítko-
vicích a po jeho odchodu se ujal opuš-
těného postu centrforvarda. Ve vítko-
vické II. lize také začal trénovat.
Roku 1953 se ti dva znovu sešli 
v právě otevřené trenérské škole 
tehdejšího Institutu tělesné výchovy 
a sportu v Tyršově domě. Při teoretic-
kých předmětech tam spolu sedávali 
v jedné lavici. To si fotoreportéři sa-
mozřejmě nemohli nechat ujít!
Se získaným diplomem se Kolský 
vrátil do tehdejšího týmu ÚDA, který 
od podzimu 1956 začal působit pod 
rozhodně lépe znějícím názvem Dukla, 

a Vejvoda do Vítkovic. Roku 1958 pro-
šel svou trenérskou premiérou v nej-
vyšší domácí soutěži v Baníku Ost-
rava. Mezi jeho svěřenci na Bazalech 
byl i další pozdější vynikající trenér 
Tomáš Pospíchal.
Kolský dokončil svůj životní trenérský 
opus: namísto původního armádního 
mužstva, v němž se kádr neustále 
obměňoval podle koloběhu vojenské 
prezenční služby jednotlivých hráčů, 
dlouho a pečlivě vybíral adepty příš-
tího stálého týmu, a ten pak už po-
stupně dobudoval. Vytvořil tak pevnou 
páteř reprezentačního mužstva, které 
se v letech 1948 až 1952 sestavo-
valo víceméně od zápasu k zápasu, 
ne na základě trvalých vlastností 
a předpokladů, ale podle okamžité 
formy, popřípadě podle nahodilých 
nápadů mnohdy velmi nekompe-
tentních funkcionářů, dosazených 
totalitní politickou vrchností. Kariéry 
hráčů, na které Kolský vsadil – Josefa 
Masopusta, Ladislava Nováka, Svato-
pluka Pluskala, Františka Šafránka, 
Jaroslava Borovičky a dalších, se 
staly přesvědčivými doklady, že si 
uměl správně vybrat ty charakterově 
i fotbalově pravé borce, přidělit jim 
optimální správné úkoly a soustavně 
dál rozvíjet jejich mistrovství.
Roku 1959 odešel do Sparty. A o rok 
později se jeho vojenského díla ujal 
nejúspěšnější kouč úspěšné dukelské 
historie Jaroslav Vejvoda. 

H i s t o R i E

Kapitoly Z děJiN pRažsKého fotbaloVého sVaZu: liGoVé tRiuMfy „žlutého balEtu“ Z lEt 1977 a 1979
text: miloslav jenŠík FOtO: archiv autora

podEVÁté a podEsÁté

Třetí z tehdejšího skvělého útočného tria 
Miroslav Gajdůšek uniká ve čtvrtfinále Poháru 
UEFA 1979-80 v Berlíně obránci Herthy (1:1).
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DrOBNÉ KlePy
aBychOM NeZaPOMNěli 
Na DeVÁtÝ titUl
Trvalo jedenáct let, než Dukla na své 
osmé ligové prvenství z roku 1966 
navázala dalšími vavříny. V roce 1977 
už u toho byl zcela obměněný tým 
s novými stálicemi, kterým vévodilo 
útočné trojhvězdí Ladislav Vízek – 
Zdeněk Nehoda – Miroslav Gajdůšek. 
Tentokrát šlo o primát naprosto hladký 
a nepochybný, o čtyři body před Interem 
a šest bodů před Slavií. Té vojáci 
v jarním duelu v Edenu provedli uličnictví, 
které jim slávisté – klub i jeho příznivci – 
dlouho neodpustili. Přestože jejich 
dresy byly už čtvrt století žlutočervené, 
zlomyslně využili tehdejší přednosti 
hostí a zčistajasna vyběhli na vršovickou 
trávu v tradičních slávistických barvách, 

bílých tričkách a červených trenýrkách! 
Domácí to notně rozhodilo a zápas se 
proměnil v nepřetržitý řetěz drsných 
zákroků a oplácení. Dnes už sotva 
posoudíme, zda instruktor utkání, 
bývalý mezinárodní rozhodčí Jaroslav 
Kalaš, přeháněl či ne, když prohlásil, 
že „některé zákroky byly za hranicí 
lidskosti“. Tak či onak, vojákům trik 
vyšel, vyhráli 3:1.

OD ZÁStěry 
K NOVÁKOVi
Když byl v létě 1948 z ligových 
fotbalistů, kteří právě vojančili, 
vytvořen ATK, vedl jej zprvu jako hrající 
trenér donedávný sparťanský kapitán 
Jiří Zástěra, který měl tu hodnost i na 
náramenících. Ještě v průběhu podzimu 

ho vystřídal Ladislav Ženíšek, který 
na konci roku 1951 mužstvo předal 
Kolskému. Ten je dvakrát přepustil 
Bohumilu „Mirkovi“ Musilovi: poprvé 
během svého trenérského studia roku 
1953, kdy náhradník jeho výběr dovedl 
k prvnímu mistrovskému titulu, podruhé 
po dvou „svých“ prvenstvích z let 1956 
a 1957–58 v ročníku 1959–60, kdy ale 
Dukla skončila až třetí.
Vejvoda tým vedl ve skvělé sérii let 
1961 až 1964, kdy vybojoval čtyři 
tituly v nepřetržité řadě a slavil 
nezapomenutelné úspěchy v americké 
mezinárodní letní „lize“. Roku 1965 
uprostřed rozehrané soutěže předal 
otěže Musilovi a načas odešel do 
služeb polské armády v Legii. Po 
návratu pomohl získat deváté a desáté 

dukelské prvenství a rok poté se rozhodl 
jednou provždy skončit. Přemlouvali ho, 
prosili, marně – odešel do trenérského 
důchodu. Jeho nástupcem se stal 
dlouholetý kapitán mužstva (i státní 
reprezentace) Ladislav Novák.

PO JeDeNÁctÉ 
a NaPOSleD
O roce 1982, kdy mužstvo z Julisky ve-
psalo do své historie až po naše časy 
poslední mistrovský titul, už jsme si 
v tomto seriálu vyprávěli. A tak jen 
pro úplnost připomeňme, pod Nová-
kovou taktovkou to bylo o čtyři body 
před Baníkem a Klokany. Jedenácté 
prvenství Dukly bylo už devětatřicá-
tým úspěchem pražského fotbalu 
v nejvyšší domácí soutěži! 

V týmu pro ME 1980 bylo šest hráčů Dukly: zleva sedí Panenka, Ondruš, asistent Brumovský, trenér 
Vengloš, NEHODA a Gögh, nad nimi jsou Kekéti, Jurkemik, Vojáček, Masný, GAJDŮŠEK, Kozák a NETOLIČKA, 

zcela nahoře VÍZEK, FIALA, ROTT, ŠTAMBACHER, Barmoš a Švehlík; na snímku chybí J. BERGER.

Mistrovské tituly Dukly z let 1977 a 1979 byly posledními 
trenérskými úspěchy Jaroslava Vejvody. Dohromady jich s Duklou 
získal sedm – a osmý s polským armádním týmem Legia Varšava.

Zdeněk Nehoda nastřílel v posledních třech mistrovských 
ročnících v souhrnu 37 gólů. Roku 1979 byl spolu s brněnským 

Karlem Kroupou nejlepším střelcem ligy (17 gólů).

Ladislav Vízek překonal v posledních „zlatých“ ročnících 
brankáře soupeřů dokonce devětatřicetkrát! Roku 1982 se s 15 

góly dělil o trůn krále střelců se slávistou Peterem Herdou 

Gólman mistrů z let 1977, 1979 i 1982 Jaroslav 
Netolička „domlouvá“ panu sudímu. Proč asi?
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Když si užívali jedno z nejlepších období v historii klubu, přišla povodeň, 
která je doslova spláchla. A pár let poté, co se s jejími následky vypo-
řádali, přišla další. TJ SOKOL TROJA platí daň za to, že její areál leží jen 
pár metrů od Vltavy, a tak když v letech 2002 a 2013 přišla velká voda, 
nezmohli lidé z klubu prakticky nic. Přesto se pokaždé dokážou znovu 
postavit na nohy. Tak nějak jim totiž nezbylo nic jiného než se naučit žít 
s vodou v zádech.

Klub sídlící v bezprostřední blízkosti 
Vltavy byl v Troji, čtvrti, která leží na 
jejím pravém břehu v Praze 7, založen 
v roce 1961. Chod areálu TJ Sokola 
voda dlouhá léta nijak nenarušovala. 
„Jen jednou, někdy v osmdesátých le-
tech, jsme na hřišti měli půl metru 
vody. Ale to byla ještě škvára, takže 
to nevadilo. Ale nikdy se nestalo, že 
bychom byť na jediný týden nemohli 
kvůli vodě hrát,“ naráží klubový sekre-
tář Jaroslav Fliegl na ničivé povodně 
z let 2002 a 2013.

tŘicet tatrOVeK 
BahNa
Obzvláště ta první areál zpustošila. 
„Přišlo to naráz a bylo to tvrdé. Areál po 
první velké vodě dopadl tak, že na něm 
bylo až půl metru bahna. Když voda 
opadla, snažili jsme se ho sami odkli-
dit, ale to zkrátka nešlo. Nakonec jsme 
objednali techniku, bylo z toho třicet 
tater bahna. Všechno se muselo udělat 
znovu,“ vzpomíná.
Po první devastující povodni v roce 
2002 mohli v Troji ještě počítat s pe-

nězi z pojistky, a tak se nové hřiště 
otevřelo už rok poté. Druhá povodeň 
v roce 2013 sice nebyla tak zničující 
jako ta první (na hřišti po ní zůstalo 
„jen“ deset cm bahna), jenže o to 
méně peněz dostal Sokol z pojistky. 
„Nějaké prostředky jsme dostali od 
magistrátu a další jsme měli slíbené 
od FAČR, takže jsme se mohli pustit 
do obnovy areálu. Jenže peníze od aso-
ciace pořád nešly, tak jsme museli vy-
brat jinou, levnější firmu a všechno se 
protáhlo,“ vysvětluje, proč se fotba-
listé Troje mohli vrátit domů až loni 
v květnu.
Mezitím byli nuceni nastupovat 
v azylu. „Dva roky jsme hráli buď venku, 
nebo jsme si pronajímali umělku na 
Kačerově. Byli tam nejvstřícnější, nej-
levnější a měli jsme s nimi dobré zku-
šenosti,“ objasňuje. „A ta umělka nás 

vlastně zachránila. Nehráli jsme totiž 
moc dobrý fotbal i proto, že jsme tré-
novali jen jednou týdně. Buď na Lokádě, 
nebo jsme jezdili na Letenskou pláň. 
Ale soupeřům se na tom specifickém, 
tvrdém hřišti na Kačerově hrálo špatně 
a my díky tomu bodovali.“
Po obou povodních pomohly Sokolu 
Troja peníze z pojišťovny. Ty už však 
v budoucnu k dispozici nebudou. „Hři-
ště, resp. závlaha je pojištěná jen na 
nějakých sto tisíc, víc nám nikdo nedá, 
protože leží v zátopové oblasti. Je totiž 
na rozdíl od kabin před valem a ne za 
ním. Nezbývá než doufat, že povodeň 
nepřijde, nebo že by nám, pakliže by 
přišla, pomohl magistrát nebo FAČR.“
Klubu tak nezbylo než se naučit 
s hrozbou velké vody žít.
A není to nic příjemného. „Když 
opravdu hodně zaprší, což je zhruba 

K l U B

tJ soKol tRoJa dVaKRát spláchla poVodEň, Klub sE přEsto poKaždé doKáZal ZNoVu postaVit Na Nohy
text: Štěpán Šimůnek FOtO: pavel jiřík st.

s VodoU V ZÁdECH

Po povodních zavládl v Troji smutek… … už dvakrát!
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každé dva roky, tak vodohospodáři re-
gulují průtok tím, že odpouštějí pře-
hrady na druhý povodňový stupeň. To 
v praxi znamená, že máme na hřišti 
tak třicet čísel vody,“ líčí. „Trvá to sice 
jen dva tři dny, takže plocha to pře-
čká bez poškození, ale vezměte si, že 
se blíží mistrák a my v pátek nevíme, 
jestli bude hřiště pod vodou nebo ne. 
Budeme moci hrát, nebudeme? Máme 
to zrušit? Máme hrát jinde?“

VychOVat Si rODiče
Jak devastující vliv měly na klub po-
vodně, dokládají čísla. Vždyť v roce 
2001 měla TJ Sokol Troja osm týmů 
(dva mužské a šest mládežnických) 
a po druhé velké vodě v roce 2013 
zbyly tři (kromě mužů jediná mlá-
dež). Klub tak musel začínat prak-
ticky od nuly. „Po první povodni se 

nám to ještě jakžtakž podařilo udržet, 
bylo štěstí, že jsme se do Troje mohli 
vrátit už po roce. Kdežto po té druhé, 
když se dva roky muselo jezdit jinam, 
se nám mančafty rozsypaly.“
Znovu sestavit týmy logicky zna-
mená soustředit se hlavně na mládež. 
V tomto ohledu se v Troji, stejně jako 
v mnoha dalších pražských klubech, 
potýkají s problémem v podobě ne-
dostatku dětí. „Dnes máme tři mládež-
nické výběry. U mladší přípravky se to 
rozjelo slušně, máme nějakých patnáct 
dětí a mančaft se dává dohromady cel-
kem slušně,“ vypočítává.
„Ale u mladších žáků a starších pří-
pravek je to slabší. Když se rodiče 
rozhodnou, že pojedou na víkend na 
chatu nebo na výlet, tak k nám dítě 
na fotbal zkrátka nedorazí. Musíme 
na té spolupráci zapracovat a rodiče 

vychovávat asi víc než děti,“ podo-
týká Jaroslav Fliegl. „Ale to zná asi 
každý, kdo dělá v Praze fotbal,“ do-
dává s úsměvem.
Dalším úkolem, který zdaleka ne-
čeká jen klub z Troje, je výchova ne-
jen mladých fotbalistů, ale i trenérů 
a nástupců ve vedení. „Před časem 
se toho chytili mladí kluci, ale bohu-
žel u toho nevydrželi. Takže ve vedení 
jsme nadále my starší: kromě předsedy 
fotbalu Tomáše Turšnera starosta Jed-
noty Petr Filip, který má na starosti 
zároveň přípravky, Luděk Tobola, Mirek 
Hradec a já.“
Zkušení funkcionáři však svou práci 
nadále odvádějí víc než solidně. Po 
restartu se jim daří znovu skládat 
mládež a „A“ tým v minulé sezoně 
postoupil do I. A třídy. „U chlapů fun-
guje už několik let výborná parta. Drží 

spolu, účast na trénincích mají skoro 
stoprocentní, jezdí i na společné dovo-
lené, pořádají různé akce typu sportov-
ního odpoledne a podobně. Musím říct, 
že taková soudržnost v mančaftu tady 
dlouho nebyla,“ pochvaluje si.
Z dlouhodobého pohledu je I. A třída, 
v níž TJ Sokol Troja momentálně 
působí, zatím klubovým maximem. 
„Ale největší rozkvět trojského fot-
balu byl v době, kdy tu v devadesá-
tých letech působil Franta Brabenec. 
Dělal správce areálu a kempu a zá-
roveň trénoval. Za něj se podařilo vy-
budovat týmy, které postupně vyko-
paly mládežnické přebory. Rozuměl 
fotbalu a měl kvalitní tréninky, které 
kluky bavily. Uměl to s dětmi a doká-
zal jim přesně říct, co měl na srdci, 
a oni to uměli vstřebat,“ vzpomíná 
Jaroslav Fliegl. 

tJ SOKOl trOJa

Rok založení:  
1961

Vývoj názvu klubu: 
TJ Sokol Troja

Úspěchy: 
účast v I. A třídě

Současnost: 
I. A třída, skupina A

Počet týmů: 
dva mužské („A“ – I. A třída, 
skupina A, „B“ – II. třída, skupina 
B), mladší žáci, starší přípravka, 
mladší přípravka

Kromě toho, že leží na břehu Vltavy, je areál TJ Sokola Troja specifický 
i tím, že z kabin na hřiště musí hráči chodit přes protipovodňový val. 
Na tom se v nejbližších letech nic měnit nebude – i kvůli tomu, že 
„nebezpečná“ strana před valem je v záplavové oblasti, kde se nic 
stavět nesmí. Tak jako tak je po dvou povodních současný stav prostor, 
na nichž leží i kemp, stabilizovaný a hřiště patří k nejlepším v Praze. 
Paradoxně právě díky Vltavě.

V Troji měli jedno z nejdéle sloužících 
škvárových hřišť v Praze. Peníze na 
travnatou plochu se díky pomoci Obce 
Sokolské a místního úřadu sehnaly až 
v roce 2000 a nové hřiště bylo otevřeno 
o rok později, tedy při 40. výročí založení 
klubu. „Byli jsme jeden z posledních šesti 
pražských klubů, který měl škváru,“ pro-
zrazuje sekretář Jaroslav Fliegl.
Každý, kdo někdy nastoupil k zápasu 
v Troji, poznal, že místním specifikem 
jsou kabiny. Ty se totiž nacházejí po-
měrně daleko od hřiště. „Ty původní, 
dřevěné, od něj byly asi 170 metrů, stály 
poblíž hlavní silnice,“ vysvětluje Jaroslav 
Fliegl. Na konci minulého režimu však 
na jejich místě vyrostly betonové bu-
dovy Diplomatického servisu a Sokol 
dostal jako náhradu za původní kabiny 
12 unimo buněk (o kousek blíž k hřišti 
a tedy i k Vltavě), které je nahradily.
I ty ale pochopitelně zničila povodeň. 
„Naštěstí jsme je tehdy měli také pojiš-

těné, takže jsme holé skelety, které přežily, 
mohli vyzdít. Udělala se betonová podlaha 
a nové rozvody. No a tam jsme dodnes,“ 
popisuje. „Jenže problém je v tom, že ka-
biny jsou postavené na bývalé navážce, 
takže na písku. A když se někdy před de-
seti lety stavěl protipovodňový val, tak se 
půda zhutnila a budova nám popraskala,“ 
upozorňuje, že původně provizorní stavba 
není v ideálním stavu a klub zažádal 
o grant na její rekonstrukci.
I kdyby na něj v Troji dosáhli, vyvstává 
další problém. Kabiny totiž stojí na po-
zemku Diplomatického servisu (na roz-
díl od hřiště ležícího na plochách, které 
patří magistrátu a ve správě je má MČ 
Troja, jež ho Sokolu dlouhodobě pro-
najímá za symbolickou korunu na rok). 
Ten je klubu pronajímá vždy na pět let, 
ale hlavně – tím, že pozemky stojí za 
valem, se staly velmi lukrativními.
„Mám trochu strach, že tam nevydržíme. 
Už teď existují návrhy na to, že by tam 

měly vyrůst nějaké vily. Sice by nás asi 
vyplatili, jenže kam bychom dali kabiny? 
K hřišti nemůžeme, protože tam je kvůli 
vodě stavební uzávěra,“ krčí rameny Ja-
roslav Fliegl. „Snad postavit je na pylo-
nech nebo u malé loděnice, kterou máme 
u řeky. Jenže tam je zase problém v tom, 
že v těch místech nejsou zavedené inže-
nýrské sítě, tedy voda a odpad. A septiky 
se v záplavové oblasti stavět nesmějí.“

Fakt, že hlavní hřiště Sokola Troja 
(v areálu leží ještě víceúčelová trénin-
ková plocha) je bezprostředně u Vl-
tavy, s sebou však paradoxně přináší 
i výhodu. „Je denně pokropené. Rosa, 
vlhko, klima… Tráva tam roste prakticky 
sama. Plocha je snadná na údržbu, je 
kvalitní a rychle se obnovuje. I soupeři 
si hřiště pochvalují a říkají nám, že je 
jedno z nejlepších v Praze.“ 

KaBiNY Za ValEM, HŘiŠtĚ pŘEd NÍM

StaDiON tJ SOKOl trOJa
Název:  Sport. areál TJ Sokol Troja v Povltavské ulici
Adresa (areálu): Povltavská ul., Praha 7, kabiny leží na pomyslném křížení ulic 
Na Kazance a Povltavská
Adresa (sídla TJ): Trojská 171a, Praha 7 – Troja, 171 00
Dopravní spojení: minutu pěšky od autobusové zastávky Čechova škola 
(linka 112) a pět minut pěšky od tramvajové zastávky Trojská (linky 12 a 17)
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedna víceúčelová plocha

Jaroslav Fliegl Skromné zázemí povltavského klubu
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Chcete na vlastní oči vidět českého fotbalistu, který je mnohoná-
sobným mistrem republiky, vicemistrem Evropy a neztratil se ani 
na mistrovství světa? Pak se vydejte do Třeboradic a v tamním SK 
se ptejte na MILANA ČÁPA. Ten totiž přesně tato kritéria splňuje. 
Zmíněné trofeje však pochopitelně nezískal s kopačkami a v dresu, 
nýbrž na plachetnici. Je totiž jedním z nejlepších tuzemských jachtařů 
a úspěchy sbírá i ve světě!

K jachtingu, v němž v Česku už dlouhá 
léta patří k absolutní špičce, se Milan 
dostal už jako malý kluk. „V nějakých 
šesti letech nás máma, která jezdila 
závodně na kajaku, vzala s bráchou do 
loděnice pod Vyšehrad. Ale nám se ka-
jak zdál hrozně vratký, vždycky jsme 
se hned převrhli. A taky nás nebavilo 
pádlovat,“ usmívá se. „Ale hned vedle 
jezdili jachtaři na plachetničkách, a to 
se nám s bráchou líbilo. Máma nás tedy 
přihlásila do Slavoje Vyšehrad na jach-
ting a já u něj zůstal.“

POSleDNÍ PeNÍZe Za lOď
Už když byl malý, bylo zřejmé, že se 
mu na jachtě bude dařit. „I se starými 
plachtami a se starou lodí jsem byl 
schopný dělat celkem dobré výsledky,“ 
upozorňuje. Roky plynuly, Milan si bě-
hem té doby dal od jachtingu na chvíli 

pauzu, ale zase se k němu vrátil. „S ka-
marádem jsme měli plán, že pojedeme 
na olympiádu. Tehdy jsme ale byli čer-
stvě po škole, neměli jsme pořádnou 
práci, takže jsme si za poslední peníze 
koupili starou loď, kterou jsme opečová-
vali. A na té samozřejmě nebylo možné 
zajet slušný výsledek, který by nás na 
olympiádu kvalifikoval.“
Milan se však nevzdal. „Hodně jsme 
trénovali, postupně jsme se zlepšo-
vali a vypadalo to, že bychom ten limit 
mohli splnit. Jenže v té době lodní třídu, 
ve které jsme závodili, z olympijských 
her vyřadili,“ vzpomíná. „To pro nás 
znamenalo stopku. Začali jsme ve velké 
partě surfovat, jezdili jsme na velké vlny 
třeba na Mauricius. To bylo dobrodružné 
období a bylo moc fajn.“
Po zhruba šesti letech se však k jach-
tingu opět vrátil. „Volal mi kámoš, že se 

mu zranil parťák na lodi, a já s ním začal 
jezdit. On byl extratřída, takže se nám da-
řilo. Časem se sice uzdravil jeho původní 
kolega, ale mě to natolik oslovilo, že jsem 
si řekl, že si pořídím vlastní loď a začnu 
zase jezdit. A to se také stalo. Teď už 
sedm let jezdím, mám skvělého parťáka 
Filipa Procházku, baví nás to a máme za 
sebou spoustu úspěchů, za což jsme rádi.“

MÍt cit PrO VÍtr
Úspěchů nasbíral Milan opravdu dost, 
je mimo jiné několikanásobným mis-
trem republiky. „Sám přesně nevím, ko-
likrát jsme to vyhráli. Jednou jsem to po-
čítal a dostal jsem se snad k číslu devět… 
Nebo možná deset,“ směje se chlapík, 
který se stal i vicemistrem Evropy a byl 
devátý na mistrovství světa.
Má nějaký klíč k úspěchu? „Celý tenhle 
sport je o tom mít co nejlepší vybavení, 
tedy to samé, co má světová špička. 
A pak už jde zjednodušeně řečeno o to 
mít cit pro loď, pro vítr a pro to, jak 
si jachtu seštelovat do daného větru. 
S pomalou lodí ani mistr světa nevy-
hraje,“ tvrdí.
Leckoho může napadnout, že jach-
ting je extrémně drahým sportem. 

Není to tak úplně pravda. „U nás loď 
stojí řekněme deset tisíc liber, tedy tři 
sta tisíc. A jsme na to dva, takže když 
se ta částka rozdělí, není v mých očích 
nijak astronomická. A je třeba si uvě-
domit, že je to koníček, jako je pro ně-
koho třeba chata. Jezdí na ni, opravuje 
ji a stojí ho to spoustu peněz. Někdo 
si třeba koupí drahé auto a peníze cpe 
do něj,“ přemítá. „V jachtingu je člo-
věk v přírodě, má kolem sebe bezvadné 
lidi, každý týden může jet na jinou vodu 
a užívat si to.“
Právě cestování k jachtingu neodmy-
slitelně patří. „Když jezdíme do ciziny, 
ať už je to na mistrovství Evropy nebo 
světa, třeba do Anglie, Itálie, Francie 
nebo Španělska, většinou to bývá spo-
jené s nějakým závodem. Co se týče 
trénování, to se odehrává u nás. Nej-
radši jezdíme asi na Lipno nebo do Ne-
chranic,“ prozrazuje s tím, že přepra-
vovat loď není žádná věda. „Váží jen 
sto třicet kilo. Hodí se na přívěs, zapojí 
za auto a jede se.“
Milan Čáp je veleúspěšný jachtař, ale 
také fotbalista. A spojit oba sporty prý 
bývá občas složité. „Jsme třeba na zá-
vodech v Nových Mlýnech u Brna, skon-

Věk: 42

Klub: SK Třeboradice

Post:  střední záložník

C i V i l

KapitáN třEboRadic MilaN čáp JE MNohoNásobNýM MistREM REpubliKy V JachtiNGu
text: Štěpán Šimůnek FOtO: pavel jiřík st.

doKUd MĚ NEVYŠtÍpoU, taK sE MĚ NEZBaVÍ

MilaN čÁP

Opora Třeboradic nosí kapitánskou pásku. Milana Čápa živí lyže.
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číme ve tři odpoledne a já mám od pěti 
hodin zápas v Třeboradicích, takže se ří-
tím dvě stě padesát kilometrů do Prahy. 
Někdy je to dost náročné a hektické, ale 
zatím to pokaždé stíhám. Žádnou po-
kutu za pozdní příchod na zápas jsem 
ještě nedostal,“ směje se.

KDyŽ šÉF Nechce PeNÍZe
Jachting (a ani fotbal) Milana Čápa lo-
gicky neuživí. Jeho profesní život se točí 
kolem lyžování, už 18 let má Ski servis 
v Libni poblíž Divadla Gong. K tomuto 
podnikání se paradoxně dostal právě 
přes jachting. „Byl tam s námi jeden 
kluk, který sháněl kluky do ski servisu 
v Radotíně. Šel jsem tam a začalo mě 
to bavit, vydržel jsem dva roky.“
A vydržel by déle, nebýt podivínského 
majitele. „Byl tak zmatený, že netušil, 
jestli je pondělí nebo pátek. Snažil jsem 
se mu vydělávat peníze, jenže to ne-
šlo. Když jsem mu řekl, že se mě deset 
lidí denně ptá, proč nemáme běžky, tak 
odvětil, že je prostě v žádném případě 
nekoupí,“ krčí rameny. „Šel jsem tedy 
koupit běžky sám za svoje peníze, večer 
jsem mu dal vydělaných deset tisíc a on 
mi dal tisíc korun pokutu za to, že jsem 
koupil běžky, které on nechtěl…“
Není divu, že těžko pochopitelné šéfovo 
chování přestalo Milana bavit a on se 
v témže oboru postavil na vlastní nohy. 
„Nějaké peníze jsem tam přece jen vy-
dělal a díky tomu jsem si otevřel vlastní 
servis,“ popisuje. „Půjčujeme jak lyže, tak 
snowboardy a k tomu veškeré vybavení, 

děláme kompletní servis, máme prodej 
nových i ojetých věcí,“ vypočítává a do-
dává, že sám rád lyžuje.
Kvůli enormnímu pracovnímu vytížení 
se k němu však moc nedostane. „S ro-
dinou a dětmi se snažíme jet vždycky 
alespoň na konci sezony. A protože kluci 
jsou ještě malí, Ondrovi je deset a Marti-
novi čtyři, tak je to baví tak hodinu. Proto 
jezdíme na české hory, kde to můžeme 
střídat. Chvíli běžky, chvíli snowboard, 
chvíli sjezdové lyže,“ vysvětluje. „A s pří-
telkyní Jitkou a s kamarády z fotbalu pak 
ještě vyrážíme na pravidelnou akci do 
Söldenu, bývá nás tak osm deset.“

čaKOVicKÁ OSa
Fotbalová kariéra Milana Čápa je spo-
jena se severem Prahy. Jako malý za-
čínal v Čakovicích, kde pod dohledem 
táty a trenéra v jedné osobě vydržel 
až do šestnácti. Potom si jej do li-
gového dorostu vytáhla Dukla, jenže 
zanedlouho mu slibně rozjetou kari-
éru přerušila mononukleóza. Ovšem 
všechno zlé je k něčemu dobré. „Tehdy 
jsem se začal víc věnovat právě jach-
tingu a surfování,“ upozorňuje.
Na fotbalové trávníky se vrátil až v še-
stadvaceti. „Přemluvili mě z Čakovic, kde 
jsem hrál tři roky. Pak nás asi pět hráčů 
přešlo do Ďáblic, vytvořili jsme tam ja-
kousi osu mužstva a podařilo se vykopat 
přebor. Poté paradoxně celá ta osa spo-
lečně s několika nabalenými Ďábličáky 
přestoupila do Třeboradic,“ vzpomíná na 
deset let staré události.

V nejsevernější pražské čtvrti se Mila-
novi zalíbilo. „Předseda Pavel Kott měl 
vize, které se mi líbily, chtěl klub neustále 
vylepšovat. V té době jsem už navíc měl 
postavený dům v Hovorčovicích, které 
leží jen asi kilometr od Třeboradic, takže 
rozhodování o přestupu bylo jednoduché. 
A krom toho tam byli skvělí fotbalisté, 
v B. třídě, kterou jsme tehdy hráli, jsme 
každému dávali sedm gólů.“
Předsedovy vize o postupném, ale ne-
ustálém zlepšování se naplnily a tým, 
jemuž pomohlo i angažování někdej-
šího předsedy střížkovských Bohe-
mians Karla Kapra, prosvištěl až do 
přeboru. V něm má v této sezoně ten 
nejvyšší cíl – celou soutěž vyhrát. 
„Věřím, že to zvládneme. Divize by sa-
mozřejmě byla o něčem jiném, hlavně 
z hlediska cestování po celé republice, 
které logicky zabere hrozně moc času. 
Ale Třeboradice by si ji každopádně za-
sloužily. A myslím, že by v ní ani nemu-
sely hrát o záchranu.“

MlaDÍ POletUJÍ KOleM
Dalším důvodem, proč se pro něj Tře-
boradice staly srdeční záležitostí, je at-
mosféra, která v týmu panuje. „Vytvo-
řila se výborná parta. Mužstvo je dobře 
vyvážené, co se týče mladých a starších, 
umí komunikovat. Velkou roli hraje i trenér 
Jirka Tesař. Je to bezvadný a rovný chlap, 
který dokáže udělat dobrou náladu a s ka-
ždým jedná na rovinu,“ přibližuje.
Samotný Milan Čáp by si však na vyšší 
„level“ už asi netroufl. Ale spíš kvůli zmí-

něným „logistickým“ důvodům než kvůli 
věku nebo zdraví. „V tomhle ohledu jsem 
v pořádku. Možná i tím, že jsem si dal od 
fotbalu tak dlouhou pauzu,“ usmívá se. 
„Rychlost samozřejmě odchází, ale my-
slím, že kondička se dá dobrým trénin-
kem udržet hodně dlouho. Navíc hraju na 
postu, kde nemusím dělat padesátimet-
rové sprintové náběhy,“ připomíná fakt, 
že nastupuje ve středu zálohy. „Mladí 
kluci kolem mě poletují, já jim držím 
prostředek, a když ke mně přijde balon, 
snažím se jim to dávat doleva nebo do-
prava,“ směje se kapitán.
Milanovi je dvaačtyřicet. A zatímco 
v jachtingu se dá na vrcholové úrovni 
jezdit klidně do pětapadesáti let, „ži-
votnost“ fotbalisty je omezená. Nabízí 
se tedy otázka, jak dlouho by ještě 
chtěl v Třeboradicích vydržet. „Nej-
sem typ člověka, který by něco pláno-
val. Když mi přítelkyně řekne, že za čtr-
náct dnů jdeme do divadla, odpovídám 
jí: Žádné lístky nekupuj, já netuším, co 
bude za čtrnáct dnů,“ přiznává.
„Ale nemám strach z toho skončit 
s fotbalem. O to víc se alespoň budu 
moci věnovat jachtingu. Vidím to tak, 
že budu hrát, dokud mě to bude bavit 
a dokud na mě nebudou řvát, že jsem 
tam úplně nejhorší. Dokud mě nevy-
štípou, tak se mě nezbaví,“ zakončuje 
s úsměvem. 

inzerce

Ano, i v Čechách jsou mistři republiky v jachtingu.

Tak co to bude? Lyže, běžky nebo snad snowboard? Milan Čáp
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Aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní 
archiv Speciálu najdete na internetových stránkáchatraktivní  
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NáhRadNíK doMácích MaRtiN löWE běhEM utKáNí střEŠoVicE – bohNicE. i přEs NěMEcKy ZNěJící příJMENí 
Vypadá spíŠE JaKo NěKdo Z Jihu, pRo Koho Jsou podZiMNí tEploty V pRaZE až příliŠ NíZKé.

aUtOr: pavel jiřík st. FOceNO: během utkání i. a tříDy mezi střeŠovicemi a bohnicemi

UdEŘila ZiMa?
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NOVĚ OTEVŘENÁ FOTBALOVÁ SPECIÁLKA
PRO HRÁČE I FANOUŠKY.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – Pátek 10.00–18.00 hodin

Komunardů 1039/39, Praha 7 – Holešovice, 170 00
Telefon: 226 232 194

Kopačky  /  Míče  /  Chrániče  /  Dresy
 Tréninkové oblečení  /  Merchandising české

fotbalové reprezentace


