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Milí fotbalisté,

jsou tady Vánoce a s nimi zasloužený odpočinek. Od fotbalu… Všeobecný shon a místy i stres na síle ne-
přidá, že? Ten, kdo ale stále nebude mít dost, může navštívit zápasy na veteránských turnajích, kterých se 
účastní známí fotbalisté dob minulých, anebo tradiční derby pražských „S“ na konci roku.

V něm se představí vzory malých kluků z minulosti a je vždy příjemné vidět takové hráče zase v akci. Jsou 
to borci z dob, kdy se idoly a vzory rekrutovaly výhradně z domácích hráčů, zatímco dnes se smrskávají 
na jednoho ze dvojice Cristiano Ronaldo – Lionel Messi, jak dokazují nejčastější odpovědi z dotazníku 
talentů ve Speciálu.

Návrat k tradicím může ovšem znamenat projekt Tour de Club. Při něm, jak už dobře víte, zástupci prvoli-
gových klubů navštěvují ty menší a vedle praktické části fotbalisté, které malí kluci vídají v televizi, rozdá-
vají podpisy. A mohou se stát vzory dnešní generace, v tom osobně vidím přesah celé akce. Můj byl kdysi 
v pubertě Karel Poborský. A ten váš?

Příjemné svátky!

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor
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r o Z H o V o r

foTbAlisTy ČAfc PrAhA už TřeTí roK gólově Táhne KAnonýr MiroslAv MAšlej.  
nA jAře buDe úToČiT nA sTou Trefu v Přeboru

TexT: radim truSina FoTo: pavel jiřík St., pavel jiřík ml.

Po GÓLecH neJDU ZA KAŽDoU cenU

Někdy stačí náhoda k tomu, aby fotbalový klub získal kanonýra, na něhož 
se může dlouhodobě spolehnout. Zeptejte se v ČAFC Praha. Tam před 
2,5 lety zazvonil telefon a z druhého konce se ozvalo: „Dobrý den, tady 
Miroslav Mašlej. Skončil jsem v Radotíně a bydlím nedaleko. Chtěl bych to 
u vás zkusit.“ Tohle spojení si sedlo dokonale. Za dvě a půl sezony toho 
stihl Mašlej v Čafce dost. S 26 góly byl nejdřív třetí v tabulce kanonýrů, 
za stejný počet branek bral v minulé sezoně střelecké stříbro. Není 
těžké dopočítat, jaká příčka je na řadě teď… Po podzimu Mašlej vede 
s 15 trefami. „Moc to neprožívám, nejsem moc soutěživý typ,“ tvrdí ale 
30letý útočník, který v dorostu nastupoval jako obránce.

� Spočítal jsem, že jste za Rado-
tín a Čafku dal v Pražská teplá-
renská přeboru už 95 gólů.
(udiveně) Cože? Tolik? To ani nevím.
� Nemáte přehled o tom, kolikrát 
jste kde skóroval?
Ale jo, sleduju zprávy o přeboru, ob-
zvlášť na webu fotbalpraha.cz čtu 
všechno. Ale že bych nějak speciálně 
řešil, kolik jsem kdy dal gólů a dělal 
si statistiky, tak to ne.
� Nemáte gólový sešit jako třeba 
David Lafata?
David Lafata má nějaký sešit? Fakt?
� Je to tak.
Já nemám nic. Táta na Moravě mě po-
ctivě sleduje, ale zápisky mi nedělá.
� Tak teď už aspoň víte, jak jste 
na tom.
No, 95 gólů v přeboru, to je dost. To 
už je kousek do stovky. Proč ne? Na 
jaře by se to mohlo prolomit.
� Tak mě napadá, že se z vás 
stává velmi zdatný nástupce le-
gendárních pražských střelců, 
jako byli Strnadel a Fíček.
Je pravda, že ti dva to tam sázeli 
dobře. A Honza Fíček pořád sází. 
Hrával jsem proti němu za Motorlet, 
z Radotína si pamatuju i Bohouše Str-
nadela. Trenéři na tyhle dva vždycky 
upozorňovali.
� A teď nejspíš upozorňují i na vás.

Necítím se jako nástupce nikoho, s ni-
kým se nesrovnávám, ale je pravda, 
že mi to v Čafce sedlo. Fotbal tady 
mě baví, dávám góly, jsem spokojený.

� Strnadel s Fíčkem na dálku sou-
peřili. Máte to s někým v přeboru 
taky?
Nesoutěžím. Sleduju vývoj tabulky, 
kdo je nahoře. V minulé sezoně tam 
byl Junek.
� No nahoře, o gól vás porazil...

No vidíte, předtím jsem tam byl se 
Zmeškalem. On to bral vyhecovaně, 
psal mi zprávy. Já si z toho ale dělám 
srandu, mě to opravdu nebere.
� Zmeškal vám psal zprávy? Tak 
to bral asi hodně vážně.
Bylo to tím, že jsme se potkali v Ra-
dotíně, dohromady jsme tam spolu v I. 
A třídě dali za půl roku snad padesát 
gólů. On v té sezoně, o které se ba-
víme, dal 41 gólů, to klobouk dolů. Byli 
jsme tam o gól, o dva, ale já jsem se 
zranil a většinu jarní části nehrál, ji-
nak bych ho asi proháněl víc. I proto 
vím, že nic neznamená, když mám 

v půlce přeboru 15 gólů. Může při-
jít zranění a člověk už nemusí přidat 
žádný. Pamatuju si, že jak mě Zde-
něk (Zmeškal) hecoval, tak jsme hráli 
první jarní kolo proti sobě. Dal jsem 
hattrick, vyhráli jsme, byl pak pěkně 
naštvaný, že za mnou po zápase skoro 

ani nepřišel. Ale chápu to, taky bych 
byl naštvaný.
� Opravdu nejste soutěživý?
Vážně to moc neřeším, sleduju vý-
voj, ale že bych musel jít za každou 
cenu na penaltu, to v sobě nemám. 
Radši přihraju před prázdnou branku, 
když tam je lépe postavený spoluhráč, 
zvlášť když je to za vyrovnaného stavu. 
Kdyby mi chyběl gól do hattricku za 
stavu 3:0, tak to asi vezmu na sebe, 
přiznávám, ale nejdu po gólech za ka-
ždou cenu, jak se říká přes mrtvoly.
� Přesto mi to nedá: byl jste třetí 
mezi kanonýry, v minulé sezoně 
druhý. Nechybí vám trochu to 
první místo, které se možná blíží?
Dát v přeboru dvě sezony po sobě 26 
gólů je super vizitka. Nechci, aby to 
znělo špatně, ale já si na to v poslední 
době zvykám. Přebor je kvalitní soutěž 
a tohle jsou velká čísla. Každý, kdo dá 
přes dvacet gólů, se může považovat 
za dobrého střelce.
� Takže se považujete za dobrého 
střelce?
(usměje se) Když už nic jiného, tak 
aspoň ty góly dávám.
� Jak myslíte to „když už nic ji-
ného“?
Kluci si dělají na tréninku srandu, že 
dávám góly jen do prázdné branky. 
Ona je to vlastně pravda. Už toho 
moc nenaběhám, tak jim říkám, že 
je lepší dobře chodit než špatně bě-
hat. (směje se) Vím, že je v přeboru 
spousta kvalitnějších útočníků, ale 
třeba jim to tolik nestřílí. Vím, že 
mám nedostatky, ale zase pomáhám 
těmi góly.
� Takže přiznáváte, že na vás 
ostatní musejí pracovat?
Naprosto upřímně to přiznávám. Při-
šel jsem s tím, že budu střílet góly, 

„Každý, kdo dá přes dvacet gólů,  
se může považovat za dobrého střelce.“

Takhle pálí Miroslav Mašlej.
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nastavili jsme si to tak s trenérem, 
fungovalo to a funguje, takže asi 
není potřeba něco měnit. Trenér He-
rink mi dal pokyny, že nemusím brá-
nit, ať šetřím síly dopředu. Splácím to 
góly, jsem tam, kde mám být, stojím 
na správném místě, pak už jen stačí 
kopnout míč do branky.
� To zní docela jednoduše. Co 
spoluhráči, berou to?
Máme za sebou podzim, který vyšel 
nad očekávání. Jsme třetí se ztrátou 
čtyř bodů na první místo, takže to, 
myslím, berou v pohodě. Ale prvních 
pár kol se nám nedařilo, hledaly se 
chyby všude uvnitř, takže padlo i to, 
že by to chtělo do obrany větší pod-
poru útočníků. Já ale nejsem takový 
bijec, jako je Honza Micka, který hraje 
v útoku se mnou. Dobře to řekl tre-
nér Horních Měcholup po posledním 
kole podzimu: my to máme postavené 
tak, že sedm hráčů to odbrání, uhlídá, 
oběhá a tři jsou vepředu efektivní. Do-
cela nám to funguje.
� Hrál jste třetí ligu i divizi. Jak 
složité je pro vás dávat góly 
v přeboru?
Divize je hodně fyzicky náročná, tam 
už se vyžaduje, aby útočník běhal, brá-
nil, doplňoval, napadal, což v přeboru 
není. Velký rozdíl. Já už bych v divizi 
hrát nemohl, nemám na to. Tam už 
nesmíte vypustit jediný balon, což se 
v přeboru stává. V divizi se trénovaly 
standardky, nikdo nesměl propadnout, 
jinak se to okamžitě řešilo. Je to vidět 
i v počtu gólů. V divizi jich padá méně, 
je to víc svázané taktikou. 
� Zato v přeboru...
V přeboru se hraje víc bezstarostný fot-
bal, nahoru dolu, a i když vedeme 4:0, 
nemáme nic vyhraného, protože umíme 
dostat i čtyři góly za poločas. Divize je 

samozřejmě výš, ale dost kluků z pře-
boru by ji mohlo hrát. Jsou tady hráči, 
kteří jsou hodně techničtí, několik exli-
gistů, ale už se tolik neběhá. Proto mi 
to vyhovuje, není to tak náročné fyzicky, 
ale zrychlení pořád mám, což je v klíčo-
vých chvílích důležité. Nikdy už nebudu 
běhat celých devadesát minut. Těžím 
z toho, že mám něco odehraného 
a šance většinou proměňuju. Ze zku-
šeností vím, že největší rána nerozho-
duje, často mi to pomáhá. A taky vím, 
kam si mám stoupnout, výběr místa je 
moje asi nejsilnější zbraň. Myslím, že 
jsem dobrý ve vápně.

� Býváte ještě někdy v šancích 
nervózní, že neproměníte?
Jsem úplně v klidu. Fakt. Jako mladý 
jsem býval nervózní, bral jsem si ka-
ždou šanci, kterou jsem nedal, ale 
teď to házím za hlavu. Vím, že přijde 
druhá, třetí. Možná proto se mi daří 
to proměňovat. Jdu na gólmana a vím, 
co udělám. Nepřipouštím si, že bych 
mohl selhat.

� Už jste zmiňoval vašeho par-
ťáka z útoku Micku, který se díky 
náramné trefě do sítě Ďáblic do-
stal do rubriky TV Nova Borec na 
konec. Máte taky nějaký podobný 
gól, který byl výstavní?
První gól z přímáku na Čafce, bylo 
to tak ze třiceti metrů. Tomáš Fitzel 
stál vedle mě a říkal mi: To si děláš 
srandu, že to chceš střílet? To nemů-
žeš trefit! Zakopni to a příště jdu já. 
Jenže já to trefil fantasticky a jemu 
spadla brada.
� K přímým kopům jste se stavěl 
vždycky?

Ne, vůbec. Začal jsem s tím až v Ra-
dotíně a pak v Čafce. Jsme tam na 
přímáky tři, čtyři. Každý máme své po-
zice. Kopal jsem i penalty, ale poslední 
jsem nedal, tak nevím, jestli mě na 
nějakou ještě pustí. Asi půjde kopat 
Micák (Micka), ten je na nejlepšího 
střelce natěšený. On by si to zaslou-
žil víc než já. Je to skvělý fotbalista.
� A ztrácí na vás jen gól.

Dělali jsme si na tréninku srandu, že 
když Micák nehrál předposlední zá-
pas, já dal dva góly a předběhl ho, 
že už asi nepřijde, jak bude naštvaný. 
(směje se) Ale na poslední zápas se 
uzdravil a hned se trefil.
� A vy jste mu na gól přihrá-
val. Trochu jsme zamluvili toho 
střelce, zkusím to ještě jednou: 
vážně nemáte touhu uspět mezi 
přeborovými kanonýry?
Kdybych to vyhrál, největší radost bych 
udělal asi tátovi, který to sleduje. Dva-
krát jsem dal 26 gólů, tak proč ne. Stát 
se může cokoliv. Potěšilo by mě to, pro-
tože věk přibývá a nevím, jestli budu 
mít ještě někdy šanci být takhle na-
hoře. Záleží i na tom, jak se bude dařit 
mančaftu, protože devadesát procent 
gólů závisí právě na tomhle. Nějaká 
touha by byla, ale rozhodně to není můj 
hlavní cíl. Micák by to určitě ocenil víc.
� Hecujete se kvůli tomu?
Jo, to jo, vyvíjí se to, že máme stejně 
gólů, takže je to zajímavé. Nemáme 
to tak, že bych mu nenahrál před 
prázdnou branku. On je tedy trochu 
větší sobec, ale taky mi to nahraje, 
když už nemá možnost vystřelit. 
(směje se)
� Vaše spojení, to je objev se-
zony. Souhlasíte?
Hned když přišel, jsme viděli, že je to 
super fotbalista, moc nám pomohl. 
Má to, co nemám já, skvěle se do-
plňujeme. On nemá hlavu, je tak tro-
chu hobit, já zase docela hlavičkář 
jsem. Podržím balon, najdu si místo 
ve vápně, on to oběhá, je to bojovník, 
navíc umí souboje jeden na jednoho.
� Čafka je celkově dobře rozjetá. 
Může to být historická sezona?
Potřebujeme udržet kádr, protože 
jsme ho dobře doplnili a jsme zastu-

Nejlepší střelec přeboru po podzimní části

Miroslav našel fotbalový domov na Čafce – 
kousek od domova, tudíž k poslednímu zápasu 
podzimu v Měcholupech nemusel jet daleko.
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pitelní. Většinou je v přeboru problém 
nahradit někoho, kdo vypadne. My 
poslední jaro dohrávali, že jsme ani 
nevěděli, jestli se sejdeme na zápas. 
To nám teď nehrozí. Když zůstaneme 
pohromadě, mohli bychom prohá-
nět Třeboradice s Motorletem B. Na 
druhou stranu musím uznat, že jsme 
měli ve spoustě zápasů i štěstí. Třeba 
Horní Měcholupy nás v posledním kole 
přehrávaly, ale my jsme dávali góly.
� Když jste mluvil o udržení ká-
dru, tak nejvíc nabídek budete 
mít nejspíš právě vy. Zůstanete?
Nikam jinam se nechystám, koupili 
jsme s manželkou byt dvě minuty 
od hřiště Čafky, jsem spokojený. Ne-
chci lámat rekordy, chci si zahrát. 
Měl jsem nabídky z divize i přeboru – 
Praha, střední Čechy. Ale nemá cenu 
to rozebírat, myslím, že zůstanu.
� A zaútočíte s ČAFC na první 
místo?
To by byla paráda, Čafka by si to 
zasloužila. V klubu je dobrá mládež, 
dobří trenéři, tráva, umělka, teď se 
bude dělat nové hřiště, abychom měli 
tři. Nejsme favorité, Třeboradice po 
triumfu jasně jdou. Náš cíl nebyl vy-
hrát přebor, chtěli jsme být do pá-
tého místa.
� Ale to by teď pro vás bylo málo, 
ne? Cítíte v klubu po podzimu eu-
forii?
Na začátku jsme nevěděli, co se 
s námi děje, pak se to chytlo. Hrál 
jsem o záchranu i o postup a vím, že 
nálady v klubu jsou pak hodně různé. 
Na Čafce je pohoda, v kabině samo-
zřejmě slyšíte: Kdo nás zastaví? Eu-
forie tam je, hlavně si užívám tu uvol-
něnost na tréninku. Po čtyřech kolech 
se řešilo, kde je chyba, teď každý s ra-
dostí chodí trénovat.
� Vy taky? Jak často?
Jak kdy. Někdy stihnu jeden trénink, 
někdy tři týdně. Odvíjí se to podle 
práce, ale v průměru dvakrát týdně 
na trénink přijdu.
� Co děláte za práci?
Manažera pro klíčové zákazníky v Hei-
nekenu. Mám na starost zejména ob-
chodní řetězce, jednám s centrálami, 
domlouvám letákové akce, manažer-
ská práce.

� Češi jsou hákliví na značky piva. 
Jak jim chutná Heineken?
Sám jsem pivař a Češi jsou v konzumaci 
piva hodně tradiční. Většinou pijí to, co 
mají kolem komína. Občas klukům do-
nesu pivo i do kabiny. Když vyhrajeme, 
mají Heineken, když prohrajeme, nemají 
nic. Na Čafce se pije Heineken. (usmívá 
se) Pokud je v televizi Liga mistrů, jíž 
je Heineken partnerem, tak do kabiny 
zanesu každému lahev, ať si k dobrému 
fotbalu dají pořádné pivo.
� Když jsme se domlouvali na roz-
hovor, první možný termín odsu-
nul zápas Arsenal – Manchester 
United, který jste chtěl vidět. To 
jste takový nadšenec do fotbalu?
Moje žena by řekla, že ano, ale já bych 
řekl, že by to mohlo být horší. Nejsem 
klasický blázen, ale fanoušek Manches-
teru United ano. Já přeju jim, spoluhráč 

Tomáš Fitzel zase Arsenalu. I proto 
jsem ten zápas chtěl vidět, hecovali 
jsme se, po remíze 1:1 je teď mezi 
námi smír. Když ale potřebuju, tak se 
ho zeptám, kolik má titulů. (směje se)
� A co říkáte výkonům United pod 
José Mourinhem?
Očekávání byla velká, je to trochu 
zklamání. Čekal jsem od něj víc, že 
nás vytáhne. Jsem fanoušek Fergu-
sona, to musím být. 
� Pocházíte z Vyškova. Jak blízko 
jste měl k Drnovicím, což byla 
tehdy ligová kometa?

Jsem víceméně odchovanec Drnovic, 
prošel jsem tam celou mládež. Když 
Drnovice zkrachovaly, přešel jsem do 
Vyškova. Zažil jsem tam Pohár UEFA 
proti Mnichovu 1860, stadion byl na 
každý zápas vyprodaný. Z Vyškova 
jsme chodili pěšky, je to asi půl ho-
diny, byl to proud fanoušků. Super léta.
� Doufal jste, že si za Drnovice 
někdy zahrajete ligu?
Jasně, jako každý v Drnovicích. Hráli 
tam fotbalisté jako Drulák, Miroslav 
Kadlec, Grygera, Šilhavý...
� A kdo z nich byl váš vzor?
Všichni jsme tam žrali Radka Druláka, 
to byl největší kanonýr, terno. Pamatuju 
si, že tam byl i Víťa Tuma – jednou dal 
gól hlavou za vápnem, že málem zlo-
mil bránu. Měl neskutečnou ránu, ale 
i když hlavičkoval, tak létaly třísky. Ale 
Drulák byl pro nás víc. Zajímavé je, že 

jsem většinu času v dorostu odehrál 
v obraně. Přišel jsem do mužů jako 
obránce, v útoku jsem hrával jen jako 
mladší dorostenec. Pak už bek nebo st-
oper, podle potřeby. Ve Vyškově jsem 
v divizi začínal jako obránce, ale neda-
řilo se nám a někdo řekl trenérovi, ať 
mě zkusí v útoku, že jsem tam hrával. 
Hned jsem dal gól a už vepředu zůstal.
� Koho z dnes známých hráčů jste 
vlastně potkal v dorostu Drnovic?
Hrál jsem třeba s Tomášem Hořavou, 
to byl vždycky velký talent. No a Milan 
Petržela je jeden z mých nejlepších 

kamarádů. Pochází z vesnice, do které 
jsme se s rodinou v mých 18 letech 
z Vyškova přestěhovali. Takže se tam 
pravidelně scházíme na kiosku. Věděli 
jsme o sobě už z Drnovic, ale byl výš, 
až po našem přestěhování jsme se 
dali pořádně do kupy.
� Takže jste v pravidelném kon-
taktu?
Jo, pořád. Máme s klukama z vesnice 
skupinu na WhatsAppu (komunikační 
aplikace – pozn. red.), ví o tom, že dá-
vám góly, a hecuje mě, že mě budou 
muset koupit do Plzně. I kvůli němu 
fandím Plzni. Mám to postavené tak, 
že přeju Baníku Ostrava, kde hrál 
můj strejda Petr Mašlej. To je brácha 
mého táty a teď je ve vedení klubu. 
Vedle něj fandím Plzni, přes Milana 
tam znám i spoustu kluků. Už jsem 
s nimi byl i na rozlučce.
� Vyzvídají spoluhráči, co se 
v Plzni děje?
To víte, že jo. Ptají se. Já a Tomáš Fi-
tzel jsme žádané informační zdroje. 
Já mám přes Milana blízko k Plzni, on 
měl zase přes tátu blízko k reprezen-
taci. (Fitzelův otec Dušan dělal re-
prezentačního manažera pod Pavlem 
Vrbou, teď jsou spolu v ruské Machač-
kale – pozn. aut.)
� Když jste zmínil Petrželu, už měl 
taky pár průšvihů. Jak to jako ka-
marád vnímáte?
Občas se směju, protože něco bývá 
vymyšlené. Jistě, Milan měl nějaké 
průšvihy, ale my se spíš bavíme jako 
kamarádi, o fotbale obecně. On je bo-
jovník, na hřišti chce nechat všechno, 
strašně ho štve, když se nedaří. Chce 
to pak zlomit. Má to v sobě, naskočí 
mu žíla a měl chvíle, kdy se mu tro-
chu zatmělo. Ale komu se to nestalo.
� Petržela se hrdě hlásí k tomu, 
že je z Moravy. Je to znát i na 
jeho řeči. U vás je to taky slyšet.
Mám moravský přízvuk, to slyší každý. 
V kabině si ze mě kvůli tomu dělají 
srandu. Já vždycky říkám, že jsem kluk 
z dědiny. Někteří ani nevědí, co to je, 
že se tak u nás říká vesnici. Já si z nich 
zase dělám srandu, že zpívají. Ale při-
způsobil jsem se za ta léta mluvě 
v Praze dost, i když některé výrazy 
z Moravy stále používám. Milan se 

Narodil se 25. února 1986. Postupně hrál za Vyškov, Drnovice, opět Vyškov 
a Kroměříž. V té si zkusil třetí ligu, ale po studiích na Vysoké škole ekono-
mické v Brně dal přednost práci, za kterou se vydal do Prahy. Přes Motor-
let a Radotín se dostal do ČAFC Praha, kde se z něj stal obávaný kanonýr 
Pražská teplárenská přeboru. V první sezoně byl ve střelecké tabulce třetí 
(26 gólů), a to hlavně kvůli zranění, protože měl báječně nastartováno 
a dlouho držel tempo s pozdějším vítězem Zdeňkem Zmeškalem (41 gólů). 
V minulé sezoně svůj výkon zopakoval, ale Petr Junek z Třeboradic dal 
o jednu branku víc. Teď je Mašlej na 15 zásazích, v zimě je mezi kano-
nýry první a táhne Čafku, která půjde do jara z bronzové pozice. Klíčové 
pro ni bude udržet právě Mašleje, jenž vytvořil famózní útočné duo s Ja-
nem Mickou (14 gólů). „Nikdy neříkej nikdy, ale byl bych rád, kdyby spojení 
Mašlej a ČAFC platilo delší dobu. Vůbec nikam neutíkám,“ pravil Mašlej, 
který pracuje jako manažer pro klíčové zákazníky v pivovaru Heineken.

KDo je Miroslav Mašlej?

„odmalička jsem to měl nastavené jasně:  
rodiče mě vedli k tomu, že na prvním místě je škola, pak až fotbal.“



hrdě hlásí k tomu, že je kluk z dědiny, 
a já taky. Ač jsem usazený v Praze, 
mám tady i ségru s dětmi a jsme tady 
spokojení, domů jezdím často.
� A jak často jezdí lidé z Moravy 
za vámi, aby vás viděli v akci?
Táta se občas přijede podívat, spojí 
to s návštěvou ségry. Zrovna teď byl 
na posledním zápase v Horních Mě-
cholupech. Jinak pořád sleduje web 
fotbalpraha.cz, pouští si přenosy, dívá 
se na góly, po každém zápase mi volá, 
co a jak bylo. On je můj velký fanda.
� A chválí vás?
Jako každý táta moc ne. Většinou vidí 
chyby. Ale máma říká, že když pak od-
jedu do Prahy, tak je spokojený a na 
dědině se chlubí, kolik dávám gólů. 
(usmívá se)

� Nejvýš jste hrál třetí ligu v Kro-
měříži. Cítíte zpětně, že jste měl 
i na víc?
Odmalička jsem to měl nastavené 
jasně: rodiče mě vedli k tomu, že na 
prvním místě je škola, pak až fotbal. 
Všichni kluci v Drnovicích chodili do 
sportovní třídy, já na gymnázium. 
Hrál jsem za krajské výběry, ambice 
by tam byly, ale když jsem hrál MSFL, 
tak hlavní cíl byl vystudovat vysokou 
školu. Kopal jsem třetí ligu a u toho 
prezenčně studoval v Brně ekonomku 
na Masarykově univerzitě. Po škole 
jsem si řekl, že pokoušet fotbal výš 
za to už nestojí, a odešel jsem do 
Prahy za prací.
� Když jste zmiňoval Hořavu a Pe-
trželu, kteří byli i v reprezentaci, 

neříkal jste si někdy, že jste s nimi 
hrál, že jste tam mohl být také?
Když jsem byl mladší, vnímal jsem to víc, 
s odstupem času si říkám, že to tak mělo 
být a nemá cenu se v tom babrat. Oba 
měli něco navíc, co já neměl. Milan byl ex-
trémně rychlý, Tomáš má zase extrémně 
dobrou techniku. Ten už v sedmi letech 
udělal snad tisíc nožiček. Já aspoň můžu 
říkat, že mám v televizi známé. (usmívá se)
� A nebudou jednou říkat spolu-
hráči z Čafky: Jó, to bylo, když 
jsem hrával s Mašlejem? Může 
z vás být klubová legenda. Roz-
jeté to máte dobře.
To je přehnané. Jsem tady necelé tři 
roky, jestli je někdo legenda Čafky, tak 
je to Martin Chvátal. To je legenda 
sama o sobě. (usmívá se)

� Tak mě napadlo, proč jste vlastně 
tenkrát šel zrovna do ČAFC?
Byla to moje iniciativa. Bydlel jsem 
ve Strašnicích a dojížděl jsem do Ra-
dotína, tam se ale rozpadl celý tým. 
Chtěl jsem hrát někde v okolí. Práci 
mám na Budějovické. Zavolal jsem do 
Čafky a nabídl se. Po dvou trénincích 
mi řekli, že jo, tak jsem do toho šel. 
Klub má slušné zázemí, jsou tady fajn 
lidi, dobrá parta, také starší kluci, což 
mi vyhovuje. Navíc to mám opravdu 
kousek od baráku.
� Dá se tedy říct, že ze spojení ČAFC – 
Mašlej vznikla nečekaná láska?
Dá se to tak říct. Našel jsem tady 
spoustu kamarádů, daří se mně, klubu, 
je tady super trenér i vedení. Ideální 
spojení. 

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

Mašlejovy sTaTisTiKy  
v PraŽsKÁ TePlÁreNsKÁ PŘeBorU
sezona 2011-2012
radotín – 17 gólů (hrál jen na jaře)

sezona 2013-2014
radotín – 11 gólů

sezona 2014-2015
ČAfc – 26 gólů (vinou zranění přišel o třetinu sezony)

sezona 2015-2016
ČAfc – 26 gólů

sezona 2016-2017
ČAfc – 15 gólů (po podzimu)

Úchvatná čísla tohoto 
útočníka, co říkáte?
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Vlastimilu Vidličkovi z Dukly JM se na 
podzim podařilo zahodit dvě penalty.

8
Tolik přesných tipů trefil Martin inneman z Dukly a uhodl tak 
všechny výsledky 9. kola. stal se jasným podzimním králem 
tipovačky, v níž před každým kolem vybraný hráč zkouší 
uhodnout výsledky nadcházejícího víkendu. Královický obránce 
Zdeněk vršecký se trefil sedmkrát, brankář Petr Maha z vršovic 
šestkrát. Pro zbylé tipéry bylo maximem pět zásahů.10 největší počet branek v jednom zápase padl v neděli 

21. srpna 2016. Duel Zbraslav – Admira b skončil 
výsledkem 8:2! Domácí sýkora dal čtyři góly.

iDeÁlNÍ jeDeNÁCTKa 
PoDZiMU v PraŽsKÁ 
TePlÁreNsKÁ PŘeBorU
Tak jako každý půlrok, i tentokrát se 
v Pražská teplárenská přeboru před-
vedli hráči, kteří si po celý podzim 
udrželi velmi stabilní výkonnost. Por-
tál www.fotbalpraha.cz z nich tra-
dičně sestavil ideální jedenáctku první 
poloviny soutěže. Ač by se našlo víc 
než jedenáct adeptů, sestava se na-
fouknout nedá. Pomocným kritériem 
byl kromě statistik i počet nominací 
na hvězdu zápasu. Po každém přebo-
rovém duelu vyberou trenéři mužstev 
ze své strany nejlepšího hráče, stejně 
jako redaktor webu fotbalpraha.cz 
volí muže zápasu. Největší součet 
měl po 15 kolech zbraslavský kapi-
tán Michael Žižka, který se dostal na 
13 nominací. I proto nemůže exligový 

obránce chybět v podzimní sestavě. 
Jak vypadá?
BraNKÁŘ
Peter Bartalský, Třeboradice
Před rokem zkušený 38letý mazák 
v brance Třeboradic soupeřil se svým 
vrstevníkem Jiřím Švarcem z Přední 
Kopaniny. Tehdejší král nul dostal 
přednost, teď přišla Bartalského 
chvíle. Aby ne: jeho tým na podzim 
neprohrál, dostal v průměru pouze gól 
na zápas a on chytil tři penalty.
oBraNa
Martin inneman, Dukla jižní Město
Dlouhé vlasy, vysoká postava, vý-
razné výkony. Tohoto obránce ne-
přehlédnete. Kvůli zranění o třetinu 
podzimu přišel, ale v těch zbylých 
dvou hrál tak čistě, že nebyl karetně 
napomínán, což je na obránce po-
měrně rarita.

Michael Žižka, Zbraslav
Jako stoper vstřelil osm branek, pře-
vážně ze standardních situací. Na 
tom je dobře vidět jeho důležitost pro 
tým. Fotbalově na Zbraslavi vyčnívá. 
Má ale problémy s disciplínou: nabral 
osm žlutých karet. U protihráčů kvůli 
tomu není moc oblíbený, často disku-
tuje i s diváky.
Pavel Besta, Třeboradice
Takový stoper musí být v přeboru 
znát. Léta hrál ligu. Tady není co ře-
šit. Nadstandardní fotbalista.
vladimír Kodytek, braník
I druhý krajní bek je, stejně jako Inne-
man, nepřehlédnutelný. Ryšavá hlava, 
husté vousy. Je spolehlivý, ale taky 
umí „přibrousit“. Jeho devět žlutých 
karet je podzimním rekordem.
ZÁloHa
vojtěch šafránek, uhelné sklady

Hlavní tahoun Uhelných skladů, se 
13 góly atakuje první místo v soutěži 
kanonýrů. Komplexní fotbalista, který 
se nedávno účastnil i finále soutěže 
Muž roku.
ondřej Měska, Motorlet b
Symbol vzestupu Motorletu B. Pře-
kvapivý lídr soutěže hraje výtečně, 
ale tenhle kreativní fotbalista je díky 
gólům vidět o něco víc než jeho spo-
luhráči.
Milan Cvrček, braník
Kdo proti němu hrál, ví, že Cvrček je 
hodně „drzý“ fotbalista, trochu provo-
katér, ale bezpochyby výborný hráč. 
Kapitán Braníku a jeho nejlepší stře-
lec. Hrát s ním a bez něj, to je pro 
mužstvo velký rozdíl.
Petr janda i., Třeboradice
Starší ze jmenovců v dresu Třebora-
dic, nejlepší střelec mužstva, které je 

T é m A

První PolovinA seZony 2016-2017 v PrAžsKá TePlárensKá Přeboru Mužů v Číslech A sTATisTiKách
TexT: radim truSina S využitím StatiStik lubOra mírka FoTo: pavel jiřík St.

PŘeBoroVé ZAJÍmAVosTi

Kdo je v sestavě podzimu? Kdo nejlépe útočí? Kdo nejlépe brání? Kdo je zlý muž? Který tým naopak odehrál první polovinu přeboru bez 
vyloučení? A co penalty? Kolik se jich kope a s jakou úspěšností? Kteří rozhodčí dostávají nejvíc delegací? Co všechno na podzim v nejvyšší 
metropolitní soutěži mužů zaujalo?

Brankář s nejvíce vychytanými 
nulami Peter Bartalský z Třeboradic.
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favoritem na vítězství. Dával opravdu 
důležité góly. Třeboradice na něj bu-
dou spoléhat i na jaře.
ÚToK
jan Micka, ČAfc
Rychlý, důrazný, produktivní. Čtrnáct 
zápasů, čtrnáct gólů. Jeho famózní 
trefa proti Ďáblicím se dostala do 
rubriky TV Nova Borec na konec.
Miroslav Mašlej, ČAfc
Pan Spolehlivý. Patnáct zápasů, pat-
náct gólů, lídr tabulky střelců. Za dva 
a půl roku v dresu ČAFC dal v přeboru 
už 67 branek.
HvěZDa ZÁPasU Po 
PoDZiMU, NejlePšÍ HrÁči 
Z KaŽDÉHo TýMU
 13 – Michael Žižka (Zbraslav)
 9 – Ondřej Měska (Motorlet B)
 8 – Milan Cvrček (Braník)
 7 – David Blažek (Ďáblice)
 6 – Jan Micka (ČAFC), Petr Maha 

(Vršovice)
 5 – Ondřej Kotlík, Jiří Janoušek 

(Dukla JM), Martin Tlustý 
(Háje), Heřman Svoboda 
(Horní Měcholupy), Tomáš 
Šmejkal (Cholupice), Pavel 
Grznár (Třeboradice), Vojtěch 
Šafránek (Uhelné sklady), 
David Snop (Újezd nad Lesy)

 4 – Miroslav Horák, Michal Jerhot 
(Admira B), Luboš Horáček, 
Jakub Pospíšil (Královice), 
Ivan Merta (Zličín)

vsTŘeleNÉ GÓly
Tahle statistika je sledovaná v každé 
soutěži. A Pražská teplárenská přebor, 
co se gólů týče, je velmi atraktivní. Jen 
posuďte: ve 120 přeborových zápa-
sech padlo celkem 476 gólů. O něco 
produktivnější byli střelci z domácích 
týmů, kteří do celkového počtu při-

spěli 247 trefami. Na hosty zbylo 229 
gólů. Všichni dohromady ale zařídili 
luxusní průměr 3,96 branky na zápas! 
Jen v pěti duelech nepadl gól a ko-
nečný výsledek byl 0:0!
Přes čtyřicet nastřílených branek se 
dostala jen tři mužstva – a všechna 
atakovala padesátigólovou hranici. 
Nejofenzivnější byla Čafka se 48 
zásahy, v těsném závěsu pak dva 
celky z Prahy 5, tedy Motorlet B (46) 
a Uhelné sklady se stejným počtem. 
Zcela jiné starosti mají na Hájích. Po-
slední celek tabulky dal v 15 podzim-
ních kolech pouze 7 gólů. Podělilo se 
o ně pět hráčů...
TaBUlKa sTŘelCů
 15 – Mašlej (ČAFC)
 14 – Micka (ČAFC)
 13 – Šafránek (Uhelné sklady)
 11 – Pospíšil (Královice), Kotlík 

(Dukla JM)
 10 – Randa (Královice), Blažek 

(Ďáblice), Mustedanagič 
(Újezd nad Lesy)

 9 – Janda I. (Třeboradice), Měska 
(Motorlet B) 

 8 – Žižka (Zbraslav), Steinocher 
(Uhelné sklady) 

 7 – Sýkora (Zbraslav), Merta 
(Zličín), Kadlec (Třeboradice), 
Svoboda (Horní Měcholupy), 
Š. Hájek (Motorlet B)  

 6 – Klouček (Motorlet B), Pařík 
(Dukla JM), Šimr (Vršovice), 
Cvrček (Braník), Bláha (Horní 
Měcholupy), Snop (Újezd), 
Zilvar (Uhelné sklady) 

 5 – Beneš (Braník), Šindelář 
(Admira B), Král (Zbraslav), 
Šmejkal (Cholupice), Junek 
(Třeboradice), Stolfa (Uhelné 
sklady), Pechar (Braník), 
Formáček (Královice)

PoKUTovÉ KoPy
Kanonýři si při penaltách mohou vy-
lepšit bilanci, brankáři se chtějí vy-
táhnout a pomoct týmu v kritické 
situaci. Celkem se kopalo 55 penalt 
a 15 z nich zůstalo neproměněných, 
ve 40 případech exekutoři splnili oče-
kávání. Nejvíc pokutových kopů bylo 
k vidění v utkáních Uhelných skladů 
– ty jich sedm kopaly a třem čelily. 
Uhelné sklady využily čtyři penalty, 
o jednu méně než  Dukla JM, rovněž 
ona si stavěla míč na značku v sedmi 
případech. A opora klubu, exligista 
Vlastimil Vidlička, byl jediným hráčem 
v soutěži, který na podzim zahodil dvě 
penalty. Dukla byla také jediným tý-
mem, proti němuž rozhodčí nenařídili 
tuhle standardní situaci ani jednou. 
Na druhé straně stojí předposlední 
Cholupice: penaltu nekopaly ani 
jednu, ale sedmkrát byly usvědčené 
z přestupku proti pravidlům v poku-
tovém území.
NeProMěNěNÉ PeNalTy
 1. kolo:  Vidlička (Dukla), Cvrček 

(Braník)
 2. kolo:  Zmeškal (Uhelné sklady)
 3. kolo:  Fiala (Ďáblice)
 9. kolo:  Fitzel (ČAFC), Provazník 

(Háje)
 10. kolo:  Merta (Zličín), Kolínský 

(Třeboradice), Eppert 
(Motorlet B)

 11. kolo:  Vidlička (Dukla)
 12. kolo:  Zukal (Vršovice), Mašlej 

(ČAFC), Šindelář (Admira B)
 13. kolo:  Steinocher (Uhelné sklady)
 14. kolo:  Snop (Újezd)
CHyCeNÉ PeNalTy
 1. kolo:  Maha (Vršovice), Vančát 

(Cholupice)
 2. kolo:  Chrobok (Ďáblice) 
 3. kolo:  Bartalský (Třeboradice)

 9. kolo:  Vančát (Cholupice), Grégr 
(Motorlet B)

 10. kolo:  Bartalský (Třeboradice), 
Blahovec (Zličín), Čáp 
(Měcholupy)

 11. kolo:  Svoboda (ČAFC)
 12. kolo:  Tlustý (Háje), Kudláček 

(Braník), Blahovec (Zličín)
 13. kolo:  Bartalský (Třeboradice)
 14. kolo:  Drahorád (ČAFC)

iNKasovaNÉ GÓly
Pouze dva týmy se dostaly pod 20 
obdržených gólů. A nepřekvapí, že to 
bylo vedoucí duo Motorlet B a Tře-
boradice. Ač v tabulce je o skóre 
první rezerva divizního týmu, tak 
v obranné fázi byly lepší Třebora-
dice, které inkasovaly pouze třináct-
krát. Motorlet B dostal o šest gólů 
víc, v jeho brance se vystřídali čtyři 
gólmani.
BraNKÁŘi s NUloU
 5 – Peter Bartalský (Třeboradice)
 4 – Radek Činovec (Zbraslav), 

Martin Tlustý (Háje) 
 3 – Ondřej Čáp (Horní Měcholupy), 

Petr Jeřábek (Královice), Petr 
Maha (Vršovice), Dominik 
Grégr (Motorlet B)

 2 – Pavel Pacovský (Motorlet B), 
Michal Svoboda, Ivo Drahorád 
(ČAFC), Marek Štěpánek, 
Václav Kudrna (Dukla JM), 
Jan Kudláček (Braník), Vít 
Blahovec (Zličín)

 1 – Radek Lukeš, Daniel Hlubuček 
(Újezd nad Lesy), Jakub 
Horejš, Lukáš Chmelíček 
(Třeboradice), Petr 
Jakimeczko, Lukáš Zima, 
Tomáš Hybeš (Admira B), 
Jan Havelka (Vršovice), Milan 
Vančát (Cholupice)

Kapitán Zbraslavi Michael Žižka by se dal určitě 
označit za jednoho z nejvýraznějších hráčů přeboru.
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vlasTNÍ GÓly
I tyhle situace, velmi černá představa 
všech bránících hráčů, k fotbalu patří. 
Na podzim se na pražských hřištích 
naplnila pětkrát. Třikrát z toho v du-
elech ČAFC.
KDo si Dal vlasTNÍ GÓl
 1. kolo:  Chvátal (Uhelné sklady – 

ČAFC)
 5. kolo:  T. Kaliba (ČAFC – Motorlet B)
 6. kolo:  Honka (Třeboradice – 

Cholupice)
 7. kolo:  Čížkovský (Háje – ČAFC)
 10. kolo:  Machurka (Motorlet B – 

Horní Měcholupy)

oDeHraNÉ MiNUTy
I Pražská teplárenská přebor má 
své železné muže, kteří buď zvládli 
všechny podzimní minuty, nebo as-
poň zasáhli do všech patnácti utkání. 
V první kategorii je 15 fotbalistů 
včetně hrajícího trenéra Královic 
a televizního experta Martina Hys-
kého, v té druhé je rovněž 15 mužů.
KDo NeCHyBěl aNi MiNUTU
Pavel Besta (Třeboradice), Petr Janda II. 
(Třeboradice), Petr Jeřábek (Královice), 
Martin Hyský (Královice), Martin Ku-
drna (Zbraslav), Michael Žižka (Zbra-
slav), František Chytka (Cholupice), 
Filip Janoušek (Cholupice), Karel Pro-
tivínský (Vršovice), Jan Šimr (Vršovice), 

David Snop (Újezd nad Lesy), Miroslav 
Mašlej (ČAFC), Jan Kudláček (Braník), 
Josef Mareš (Uhelné sklady), Jan Mar-
kuzi (Dukla JM)
KDo ZasÁHl Do všeCH 
ZÁPasů/PočeT MiNUT
Petr Příhoda (Újezd nad Lesy) 1333
Jan Špaček (Vršovice) 1323
Jakub Pospíšil (Královice) 1320
Lukáš Zilvar (Uhelné sklady) 1310
Pavel Tylšar (Královice) 1291
David Hruška (Třeboradice) 1288
Tomáš Pechar (Braník) 1283
Jiří Dafčík (Ďáblice) 1283
Jakub Kaiser (Vršovice) 1277
Vladimír Kodytek (Braník) 1256
Jan Davídek (Ďáblice) 1123
Jaroslav Nováček 1016
Martin Bláha (Horní Měcholupy) 952
Roman Kudláček (Ďáblice) 672
Josef Bičaník (Dukla JM) 626
Pozn.: Maximální počet minut mohl 
být 1350.

KarTy
Zlým mužem podzimu se stal Michal 
Jerhot z béčka Admiry. Za půl sezony 
nasbíral těžko uvěřitelných osm žlutých 
karet a dvě červené! Dvakrát vyloučení 
byli také Martin Brož z Hájů a David Ko-
nečný ze Zbraslavi. Po pěti vyloučených 
celkem měly Admira B, Zličín a Háje. 
Ve žlutých kartách kartách „vládla“ Ad-

mira B (45), za ní jsou s podobnými po-
čty Háje (39) a Zbraslav (37). Nejsluš-
nějším mužstvem byla Dukla JM se 17 
žlutými kartami bez jediného vylouče-
ného fotbalisty. Stejně tak nikdy nedo-
hrávaly v oslabení Braník, ČAFC, Králo-
vice, Třeboradice a Vršovice.
ŽlUTÉ KarTy
 9 – Vladimír Kodytek (Braník)
 8 – Jakub Štefan, Michal Jerhot 

(Admira B), Michael Žižka 
(Zbraslav), Matěj Čmejla 
(Motorlet B)

 7 – Jiří Hynek (Horní Měcholupy), 
Richard Valoušek (Zličín), 
Miroslav Král (Zbraslav)

 6 – Vojtěch Šafránek, Josef Mareš 
(Uhelné sklady), David Hruška 
(Třeboradice), David Snop 
(Újezd nad Lesy), Adam 
Trávník (Braník), David Blažek 
(Ďáblice), Martin Brož (Háje)

 5 – Jiří Mamurov, Jakub Lupínek 
(Admira B), Tomáš Fitzel 
(ČAFC), Lukáš Srba 
(Cholupice), David Belán 
(Uhelné sklady)

 4 – Tomáš Pavlů, Eduard 
Formáček, Jakub Pospíšil, 
Michal Krejča (Královice), 
Svatopluk Sýkora, Martin 
Novák, Tomáš Štengl 
(Zbraslav), Pavel Červenka, 

Tomáš Kadlec (Třeboradice), 
Jakub Klír, Jiří Holík (Horní 
Měcholupy), Vojtěch Vlasák, 
David Dratva (Háje), Lukáš 
Habart (Cholupice), Vojtěch 
Bartoněk (Újezd nad Lesy), 
Jakub Majerčin (Uhelné 
sklady), Ondřej Novák (Ďáblice)

červeNÉ KarTy
 2 – Michal Jerhot (Admira B), 

Martin Brož (Háje), David 
Konečný (Zbraslav)

 1 – Tomáš Vagner, Ivan Merta, 
Martin Zahálka, Petr Horálek, 
Martin Krejčí (Zličín), Luděk 
Steinocher, David Belán, 
Zdeněk Zmeškal, Daniel 
Švorčík (Uhelné sklady), Artur 
Obukhov, Tomáš Stejskal, 
Jakub Lupínek (Admira B), 
David Dratva, Jan Sojka, 
Jakub Nezbeda (Háje), Zdeněk 
Srba, Zdeněk Jemelík, Milan 
Vančát (Cholupice), Vojtěch 
Bartoněk, Stanislav Kodr, Jan 
Daníček (Újezd nad Lesy), 
Matěj Čmejla, Benjamin 
Novosad (Motorlet B), Martin 
Borek, Daniel Valeš (Horní 
Měcholupy), Tomáš Jankulár, 
Tomáš Chrobok (Ďáblice), 
Martin Jerie (ČAFC), Miroslav 
Král (Zbraslav)

Martin Hyský z Královic nechyběl 
v podzimní části přeboru ani minutu.

Sběratel žlutých karet 
Vladimír Kodytek z Braníku.

Zlý muž podzimu Michal Jerhot z Admiry B 
atakuje protihráče. Je vše v rámci regulí?



NejvyTÍŽeNějšÍ arBiTŘi
 zápasy hlavní asist. ŽK ČK nařízené penalty

Hlaváček erik 17 7 10 33 5 5

Kučera Karel 17 7 10 35 1 1

Gotthard Vojtěch 16 8 8 27 3 1

Šaróka Julius 16 7 9 34 1 3

Bočok Vojtěch 16 6 10 26 4 5

Polena Jiří 16 7 9 33 1 2

Fazekaš roman 15 6 9 25 1 2

Švorc Jan 15 6 9 22 1 6

stěhule Borek 15 6 9 18 4 5

Gunitš Patrik 15 7 8 24 0 1

Klička Jiří 14 6 8 27 2 2

nykl Daniel 14 5 9 24 3 3

Tomšů Patrik 14 7 7 26 1 5

Hradil Jakub 14 6 8 28 0 3

multerer Dominik 13 1 12 3 0 0

Toman martin 13 7 7 26 1 4

TaBUlKa PoDZiMU
 # Tým zápasy výhra remíza prohra skóre body

 1. motorlet B 15 12 1 2 46:19 37

 2. Třeboradice 15 11 4 0 35:13 37

 3. ČAFc 15 11 0 4 48:27 33

 4. Uhelné sklady 15 8 3 4 46:27 27

 5. Dukla Jm 15 7 4 4 36:22 25

 6. Braník 15 8 0 7 30:24 24

 7. Zbraslav 15 6 4 5 26:22 22

 8. Královice 15 7 1 7 36:34 22

 9. H. měcholupy 15 6 4 5 31:29 22

 10. Vršovice 15 6 4 5 20:26 22

 11. Újezd n. L. 15 4 4 7 28:33 16

 12. Admira B 15 4 3 8 29:38 15

 13. Ďáblice 15 4 1 10 22:49 13

 14. Zličín 15 2 4 9 20:39 10

 15. cholupice 15 2 2 11 19:41 8

 16. Háje 15 1 3 11 7:36 6

1
jedno utkání se na podzim nedohrálo. jednalo se o duel 5. kola 
mezi braníkem a Zličínem, v němž sudí Dominik Multerer udělil 
tři červené karty pro hráče Zličína. Po kontumaci ve prospěch 
domácích (3:0) se tyto statistiky nepočítají.

2 Tolik bodů navíc získali fotbalisté vršovic, kteří po remíze 0:0 
na hájích ve 12. kole zvítězili dodatečně kvůli administrativní 
chybě domácích 3:0.5:4

Asi nejkurióznější průběh zápasu viděl přebor v 11. kole, 
kdy do horních Měcholup přijely uhelné sklady: po 
65 minutách prohrávaly na hřišti exdivizního celku už 
0:5! Přesto se dokázaly zázračně zvednout a v závěru 
byly jen gól od remízy. gólový uragán hostů tenkrát 
odstartoval šafránek trefou z padesáti metrů!

roZHoDčÍ
Nejvíc utkání odřídila v pozici hlavního sudího či asistenta dvojice Erik Hlavá-
ček – Karel Kučera, po 17 duelech. Na lajně stál na podzim nejčastěji zkušený 
Luboš Váša (13).

Dvojice nejvytíženějších rozhodčí podzimu – Erik Hlaváček… … a Karel Kučera.

Nejlepším v přeboru na podzim byla rezerva Motorletu.
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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 V.

mĚsTsKÁ ČÁsT PrAHA 11

� Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se na-
chází na Praze 11?
Samozřejmě, jelikož tyto kluby podpo-
rujeme, tak přehled máme. V Praze 11 
jsou čtyři fotbalové kluby: FK Dukla JM, 
FC Háje JM, Háje SOS, o.p.s., a JM Cho-
dov – fotbalový klub. Kromě toho zde 
působí i oddíl futsalu pod TJ JM Chodov.
� Jak se vaše městská část staví ke 
spolupráci s fotbalovými oddíly?
Snažíme se se všemi spolupracovat na 
pořádání různých společných akcí, na-
posledy se většina klubů účastnila spor-
tovního dne v rámci zářijové akce Dny 
Prahy 11. Rádi je prezentujeme v míst-
ním periodiku či na webových strán-
kách. Zároveň se snažíme – a to je pro 
kluby asi nejdůležitější – je podporovat 
finančně. Máme dobrý pocit z toho, že 
jsme zavedli systémovou metodiku fi-

nancování, kdy kluby dotujeme na zá-
kladě počtu členů a hlavně tréninkových 
výkonů, což znamená podle počtu od-
trénovaných jednotek. Tento model je 
proto maximálně spravedlivý a trans-
parentní. Zároveň necháváme klubům 
co největší volnost, jak tyto finanční 
prostředky využít, tedy kdo potřebuje 
vzdělávat trenéry, využije peníze na 
toto, kdo potřebuje např. dovybavit 
zařízení klubu, přenosné branky, tré-
ninkové pomůcky atd., může to využít 
takto. V tomto razíme zásadu, že kluby 
vědí nejlépe, co potřebují. Navíc zá-
stupci sportovců a samozřejmě i fotba-
listů jsou členy sportovní komise, tedy 
poradního orgánu Rady MČ Praha 11 
pro sportovní otázky.
� Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
tento rok?

V letošním roce jsme doposud jen 
v rámci dotací rozdělili částku blížící 
se dvěma milionům korun.
� Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Jsou aktivní. Participují na různých ak-
cích Prahy 11 nebo samy pořádají řadu 
sportovních soutěží pro děti a žáky na-
šich škol, za což jim patří díky.
� Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?
Určitě. Starají se o naše děti. Pro za-
jímavost: podle průzkumu, který jsme 
dělali v září tohoto roku na našich zá-
kladních školách, je kopaná pro kluky 
absolutně nejoblíbenějším sportem – 
téměř 40 % chlapců, kteří pravidelně 
sportují, hraje právě fotbal! Každý 
sport – a fotbal samozřejmě nevy-
jímaje – má pozitivní dopad na děti 
a mládež, o které nám jde především.  

To, že fotbalové kluby umožňují dětem 
se ve svém volném čase realizovat, 
je obrovskou devizou nejen pro obec, 
ale hlavně pro děti samotné. Jedná 
se o prevenci sociálně patologických 
jevů. Je dobré potkávat na Jižním Městě 
party kamarádů, kteří si jdou zasporto-
vat a zakopat, místo abychom naráželi 
na skupinky bezprizorních dětí blouma-
jící po obchodních centrech – a to je 
ještě ta lepší varianta.
� Kolikrát jste v tomto roce by-
l/a na fotbalové akci?
Politika mi bere v zásadě veškerý 
volný čas, mám v gesci totiž i škol-
ství a kulturu, proto bohužel i letos 
platí, že místo návštěv divadla, kon-
certů a sportovních utkání se s umělci 
a sportovci včetně fotbalistů setká-
vám převážně na pracovních schůzích. 
Snad se to časem zlepší. 

odpovídá zástupce starosty Mgr. jakub lepš (ToP 09)

Fotbalové kluby umožňují dětem realizovat se, což je velkou devizou nejen pro ně samotné, ale i pro městské části, v nichž žijí. To je poselství, 
na němž se shodují zástupci Prahy 11, Prahy 12 a Prahy 13, kteří odpovídají v pravidelné rubrice Městská část a fotbal. Vždyť asi každý raději 
vidí partu kamarádů, kteří si jdou zakopat, než aby jen bezcílně bloumali po sídlišti nebo po obchodních centrech.

Vyhlášená umělka na Hájích
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mĚsTsKÁ ČÁsT PrAHA 12 mĚsTsKÁ ČÁsT PrAHA 13

Máte přehled o tom, kolik fotba-
lových klubů (a jaké) se nachází 
na Praze 12?
Ano, mám: SK Modřany, Sokol Cholu-
pice, TJ Točná, FC Tempo Praha, FSC 
Libuš, také se hraje fotbal při ZŠ Zá-
rubova a sálová kopaná v Domě dětí 
a mládeže. Vyjmenované oddíly se 
buď nacházejí na našem území, nebo 
je děti a mládež ze dvanáctky hojně 
navštěvují, protože leží na hranici 
s naší městskou částí.
Jak se vaše městská část staví ke 
spolupráci s fotbalovými oddíly?
S nadšením. Kromě finanční podpory 
v Cholupicích usilujeme o změnu 
územního plánu, abychom vytvořili 
hřiště pro děti a mládež nedaleko 
současného fotbalového hřiště klubu 
Sokol Cholupice. Domluvili jsme tento 
rok pronájem fotbalového hřiště na 
Točné, čili klubu TJ Točná, kde byla 
řadu let jaksi „zmrazená“ domluva 
s jeho majiteli a obyvatelé tak po-
strádali důležité středisko pro setká-
vání a sportovní aktivity. Také máme 
v plánu vyřešit zázemí šaten Fotba-
lového klubu SK Modřany, který jsme 
přizvali k realizaci projektu komunit-
ního centra K Dolům.
Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
tento rok?
Letos jsme na čtyři fotbalové kluby, 
které zažádaly o grantovou pod-

poru, přispěli částkou 325 tisíc ko-
run. Víme zároveň, protože komuniku-
jeme s magistrátem, že přibližně 80 
oddílů v Praze obdrží z jejich rozpočtu 
kolem 50 milionů, a to podle kvalifi-
kovaných kritérií, jež souvisí například 
s počtem dětských týmů nebo kvali-
fikovaností trenérů atp. Protože celá 
Praha je obec, tak se zde finanční 
prostředky sčítají.
Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Rozhodně, je to důležitá volnočasová 
aktivita. Pořádají nejrůznější akce pro 
děti, jako je Den dětí, ale i ty velké 
akce pro všechny. Přispívají k začle-
ňování nových dětí do kolektivů a při-
jímají do klubů také děti z ulice, které 
přivádí například nízkoprahový klub 
Proximy Sociale, která u nás působí. 
Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?
Určitě. Je to jiný charakter činnosti, 
než je třeba ve škole. Zde jde o dob-
rovolnou činnost, která je také jedním 
ze základních principů, kterou prosa-
zuje Unie evropských fotbalových 
asociací (UEFA).
Kolikrát jste v tomto roce by-
l/a na fotbalové akci?
Naposledy jsem kráčela po hřišti fot-
balového klubu TJ Točná 10. září, když 
jsem měla starostenský slavnostní vý-
kop na jejich prvním zápase podzimní 
fotbalové sezony. 

Máte přehled o tom, kolik fotba-
lových klubů (a jaké) se nachází 
na Praze 13?
V Praze 13 sídlí TJ Sokol Stodůlky, který 
má oddíl kopané s 660 členy, z toho asi 
370 dětí a mládeže. Kromě toho úzce 
spolupracujeme s SK Motorlet Praha. 
Ten má sice sídlo v Jinonicích v Praze 5, 
ale vzhledem k tomu, že je to v těsném 
sousedství, chodí do oddílu kopané asi 
200 dětí (a mládeže) z Prahy 13.
Jak se vaše městská část staví ke 
spolupráci s fotbalovými oddíly?
Sportovnímu vyžití mladé generace při-
kládáme velkou důležitost, takže si půso-
bení obou oddílů vážíme a podporujeme 
dotacemi. Kromě toho jim dáváme mož-
nost představit svoji činnost a nabrat 
nové členy na Festivalu volného času 
Prahy 13, který pořádáme vždy v září.
Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
tento rok?
Letos jsme podpořili náš fotbal při-
bližně jedním milionem korun.

Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Kromě toho, že se starají o naši mlá-
dež, kluby také pomáhají při pořádání 
sportovních akcí pro neorganizovanou 
veřejnost, např. turnajů v malé kopané 
nebo soutěží pro děti.
Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký? 
Velkým přínosem je pro nás přede-
vším to, že do oddílů může chodit 
velké množství našich dětí, které tak 
mají smysluplnou náplň volného času 
a dělají něco pro své zdraví a dobrou 
kondici.
Kolikrát jste v tomto roce by-
l/a na fotbalové akci?
Protože můj syn také hraje kopanou, 
byl jsem letos na fotbalové akci asi 
třikrát. Pravidelně předávám medaile 
vítězům Turnaje o pohár starosty 
a mnoha sportovních akcí se oficiálně 
účastní také místostarostové a další 
kolegové ze zastupitelstva nebo pra-
covníci radnice. 

odpovídá první místostarostka PhDr. Daniela rázková (KDU-čsl) odpovídá starosta ing. David vodrážka (oDs)

Domovský stánek Cholupic

Na Praze 13 se samozřejmě také hraje fotbal…

… a radnice podporuje i sousední Motorlet.
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DAVID SNOP je členem kádru nováčka Pražská teplárenská přeboru 
mužů Újezdu nad Lesy, který spoléhá mimo jiné na jeho standardní 
situace. A ty zajímaly Jakuba Klíra, který mu předal poslední štafetový 
kolík v tomto roce.

Samotný David bez váhání přiznává, že 
standardky patří mezi jeho oblíbené dis-
ciplíny, na přímý dotaz, kolik dal branek 
z trestných kopů, ale odpovědět nedokáže: 
„Za svou kariéru jsem vstřelil docela dost 
gólů z trestňáků a je pravda, že mi docela 
jdou. Ale nepočítám je! Ne že by jich byl 
nespočet, ale doopravdy netuším,“ usmívá 
se fotbalista s brilantní kopací technikou.

TreFiT BrÁNU?
Ani kdybyste chtěli znát recept na 
jejich proměňování, u opory Újezdu 

nepochodíte. A prý to není jen o tom 
trefit bránu! „Prostě se vždy dívám, 
kde stojí gólman, jak je vysoká zeď 
a zda střílet přes ni nebo po zemi ve-
dle – nic víc za tím není,“ říká upřímně 
Snop.
To samé (žádné speciality) o penal-
tách, které má moc rád a většinou se 
mu dařily. „Ale v poslední době mi to 
tam moc nepadá,“ přiznává. A že by se 
v obou disciplínách od někoho přímo 
učil? To už vůbec ne. Má rád jen Bar-
celonu, kde je plno skvělých hráčů.

Vynikající fotbalisty potkal David lo-
gicky přímo na hřišti i během své 
kariéry a za všechny vyzdvihne dva 
z nich, byť ti samozřejmě kvalit borců 
z katalánského týmu nedosahují. 
„V době dorostu ve Spartě určitě Mar-
tin Zeman, který převyšoval všechny 
ostatní minimálně o třídu, a pak i Ro-
bert Kokoška.“

TreNÉŘi Ho rÁDi NeMajÍ
Samostatnou kapitolou v kariéře Da-
vida Snopa jsou pochopitelně i tre-
néři. Z následující odpovědi na otázku, 
kterého z koučů měl nejraději, asi po-
chopíte proč… „Nevzpomenu si na tre-
néra, který by mě měl moc v lásce, a já 
to mám asi podobně,“ říká na rovinu.

A tak aspoň zalovil v paměti a řekl 
jméno kouče, který je největším 
srdcařem. Současný trenér Horních 
Měcholup Jakub Slezáčka by prý na 
hřišti i mimo něj doopravdy nechal 
vždy všechno. „A ještě musím říct ur-
čitě Honzu Vítka, který se vrátil k fot-
balu i po velmi těžké autonehodě, po 
které doslova bojoval dlouhou dobu 
o život.“
Nejhodnějším šéfem lavičky, kte-
rého zažil, volí David velkého sran-
distu Tomáše Požára ze Sparty a Jo-
sefa Košátka z Velimi. Naopak jako 
největší „blázny“ vidí Jiřího Svátka 
ze Sparty a Jiřího Holatku z Velimi. 
A pak to s ním mají mít trenéři jed-
noduché… 

s T Ř Í D Á n Í

DAviD snoP nAvAZuje nA oTáZKy jAKubA KlírA
TexT: lukáŠ vrkOč FoTo: pavel jiřík St.

sPeciALisTA nA TresTŇÁKY

„V jakém klubu se ti nejvíc líbilo 

a kde sis užil nejvíc srandy? Je 

současný tým poslední fotbalová 

štace, nebo máš ještě nějaké 

sny – třeba zahraniční angažmá? 

Kdo je tím spoluhráčem, se kte-

rým sis nejvíc na hřišti i mimo něj 

rozuměl? Tvá největší fotbalová 

přednost a naopak slabina?“

JAN VITEK

dAVId sNop

S T Ř Í D Á N Í

David Snop v akci Obávaná pravačka opět úřaduje.
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U holiče se odjakživa semlelo všelicos. Trenér Dukly Karel Kolský se 
tak při jedné návštěvě rodných Kročehlav dozvěděl, že za kladenskou 
Lokomotivu chytá II. třídu úžasný mladý kluk. Nelenil, šel si ho okouknout 
a přivedl ho na Strahov do týmu, který právě vyhrál ligu! Kdysi bývaly 
v českém fotbalu takové objevy časté, ale na konci 50. let minulého 
století už to tak moc nefungovalo. Nové spoluhráče PAVLA KOUBY 
vyvedl nenadálý přírůstek z míry, ale stačilo pár tréninků a bylo nad 
slunce jasné, že mezi ně patří.

Brzy vytlačil z klubové branky ně-
kdejšího reprezentanta Václava 
Pavlise. Je třeba dodat, že s jeho 
nemalým porozuměním a pomocí. 
Pavlis svého nástupce doslova vy-

cepoval. Zasvětil ho do všech tajů 
brankářského umění, včetně re-
ceptu, jak zneškodňovat penalty. 
Učenlivý Kouba reprezentoval 28. 
října 1959 v Amsterdamu, kde Lví-

čata remizovala 3:3 s nizozemským  
týmem U 23.

Na vejvoDovýCH 
GalejÍCH
Po Kolském převzal otěže armád-
ního týmu jeho někdejší spoluhráč ze 
Sparty a spolužák z trenérské školy. 
„Brankáři trénovali víc než hráči,“ na-
psal Ota Pavel v knize Dukla mezi 
mrakodrapy. „Po sprintech či dálkových 
bězích je bral na konci tréninku Jaro-
slav Vejvoda do branky – mířily na ně 
stovky ran z největší blízkosti – střídal 

je v prudkém tempu po třech minutách, 
dokud se z brankoviště téměř neodpla-
zili. Neslevil ani v zimě, kdy dlaně bez 
rukavic bolely a pálily.“
Ta tvrdá, ale excelentní škola šla někdej-
šímu brankáři z II. třídy k duhu. V pohodě 
snášel i nejtvrdší dávky a rychle zrál pro 
národní mužstvo. Na letní mezinárodní 
lize v USA, kde Dukla slavila obrovské 
úspěchy, byl vyhlášen nejlepším z řady 
báječných gólmanů, kteří se tam sešli. 
Už od začátku 60. let si nahlas říkal 
o ten nejčestnější svetr se lvíčkem na 
prsou. Jeho veleslibný rozlet však zasta-

L e G e n D A

výZnAMné osobnosTi hisTorie PrAžsKého foTbAlu jAK je (Možná) neZnáTe
TexT: milOSlav jenŠík FoTo: archiv autOra

PAVeL KoUBA:  
meZi scHroJFem A ViKTorem

Dukla v časech chilského světového šampionátu: zleva 
Kučera, Šafránek, Borovička, Čadek, Adamec, Dvořák 

a Novák, před nimi Jelínek, Vacenovský, KOUBA a Masopust.

Efektní zákrok pro objektiv fotoreportéra 
z improvizovaného tréninku v newyorském Central Parku.
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DroBNÉ KlePy

Pavel KoUBa 1. 9. 1938 – 13. 9. 1993

vila smůla, kterou svého času poznali 
na vlastní kůži třeba i skvělí Pláničkovi 
reprezentační náhradníci.
Kdo někdy hrál fotbal, ví, jak těžké je 
najít si stálé místo v sestavě a ještě 
těžší si je udržet. Čím lepší tým, tím je 
to složitější. Jenže v poli je deset míst, 
kdežto v brance jediné, takže nejslo-
žitější to mají její strážci. Pomyslným 
Koubovým Pláničkou byl nejprve Viliam 
Schrojf. V té době vedl národní muž-
stvo Rudolf Vytlačil, který nerad měnil 
osvědčenou sestavu a v brance sázel 
na Schrojfa. Dokonce natolik, že i když 

s sebou na MS 1962 vzal Koubu jako 
druhého brankáře, ani jednou ho před-
tím nevyzkoušel v oficiálním mezistát-
ním střetnutí.
A tak Pavel sice při finálovém utkání 
světového šampionátu seděl mezi ná-
hradníky na lavičce, ale do zápasu ho 
trenér postavil až roku 1963. Tehdy od-
chytal své tři zápasy v reprezentačním 
áčku – třetí už pod jeho novým trenérem 
Václavem Jírou. Nedávní chilští finalisté 
všechny tři prohráli. I když na tom bran-
kář nenesl vinu, jeho ambice to určitě 
nepodpořilo. Tak už to chodívá…

Pavlův syN PeTr
Právě toho roku, kdy se narodil, se 
jeho otec zařadil do první vlny hráčů, 
kterým totalitní režim dovolil (ale až 
na samém sklonku jejich kariéry) ode-
jít do zahraničního angažmá. Jakékoli 
bližší zpravodajství o Pavlových tam-
ních výkonech a úspěších nám tehdy 
sice chybělo, ale víc než osmdesát zá-
pasů v kvalitní francouzské lize hovoří 
výmluvnou řečí.
Později vedl organizační oddělení 
fotbalového svazu. Jako člen repre-
zentační staré gardy chytal doslova 

a do písmene až do své smrti. Bylo 
mu pětapadesát let, když ho v jednom 
jejím utkání v Sezimově Ústí postihla 
náhlá nevolnost. Ještě téhož dne ze-
mřel v táborské nemocnici...
Kdyby pro český fotbal nikdy nevyko-
nal nic jiného, než že přivedl na svět 
a uvedl na brankářskou dráhu svého 
mladšího syna Petra, pozdějšího čty-
řicetinásobného reprezentanta a vi-
cemistra Evropy z roku 1996, stejně 
by toho bylo dost. Škoda jen, že nej-
většího Petrova úspěchu už se Pavel 
nedožil… 

KlUKovsKý FoTBalový 
iDol? ŽÁDNý!
Tím prohlášením překvapil v jednom 
interview. Ale byla to pravda pravdoucí. 
Na fotbalovou dráhu v té době prostě 
nepomýšlel. Zkoušel sice chytat už jako 
školák, ale v klubu se neuchytil. Stal se tedy 
z něj hokejový obránce v žactvu i dorostu 
SONP Kladno, zkoušel tenis, dokonce box. 
Do fotbalové branky se v opravdovém 
mači poprvé postavil až v šestnácti letech. 
Ale pak už to šlo ráz na ráz.

DraMaTiCKÉ sTŘÍDÁNÍ 
sTrÁŽe v BraNCe
V roce 1965, kdy Sparta po jede-
náctiletém půstu znovu vyhrála ligu, 

vyrazila z trůnu sesazená Dukla na 
jihoamerický zájezd s Koubou jako 
jedničkou v brance a s o čtyři roky 
mladším Viktorem jako dvojkou. Ně-
kde v Chile dostihla výpravu zpráva, 
která všechny ohromila: Kouba před 
odletem podepsal Spartě přestupní 
lístky! Vejvoda se strašně naštval, že 
Pavel s tím záměrem nepřišel nejprve 
za ním. V tu chvíli se prvním bran-
kářem stal Viktor. Jinak mělo Kou-
bovo rozhodnutí svou logiku: pokud 
by ho Ivo odstavil z klubové branky, 
uzavřel by mu cestu i do národ-
ního mužstva. Jenže ta už pro něho 
byla stejně zanedlouho jednou pro-
vždy zatarasená – právě Viktorem. 

Ostatně ani ve Spartě, kde s ním byl 
Antonín Kramerius, neměl nikdy nic 
předem jisté…

svěDeCTvÍ ivo viKTora
Určitě stojí za to seznámit se s ná-
zory muže, který po příchodu z Brna 
začínal na Julisce v Koubově stínu. 
Našli jsme je v knize Viktorových 
vzpomínek Můj dres číslo 1: „Pavel 
byl v té době vynikající. Měl postřeh, 
mrštnost, odhad i čich. A navíc klid-
nou, šťastnou i veselou povahu. Ně-
kdy nemohl pro samý smích ani chy-
tat a rozesmál i spoluhráče, který 
proti němu šel. Šlo to tak daleko, že 
se Vejvoda někdy i zlobil. Ale to se 

stávalo jen při tréninku. V zápasech 
bylo na Koubu spolehnutí.“

DvaNÁCTKrÁT Za 
velKoU loUŽÍ
I když v té době už nebyly přelety At-
lantiku pro naše sportovce něčím zcela 
výjimečným, málokterému se to po-
dařilo tolikrát jako Pavlu Koubovi. Po-
prvé navštívil už v zimě 1959 s Duklou 
ještě jako Pavlisův náhradník Kosta-
riku a Mexiko. S vojenským týmem byl 
v Americe několikrát, mezitím i s ná-
rodním mužstvem. Nakonec se tam 
vypravil dvakrát i se Spartou v prvním 
i posledním roce svého působení v její 
brance – v letech 1965 a 1969.

 Post: brankář

 Hráčská dráha:  1954 Lokomotiva Kladno, 1958 Dukla Praha, 1965 Sparta,  
1969 AS Angoulême (do roku 1972) 

 Bilance v lize:  11 sezon v letech 1958 až 1969, 174 utkání  
(dalších 82 zápasů ve Francii)

 Mistrovské tituly:  1961, 1962, 1963, 1964, 1967

 Mezistátní utkání:  tři roku 1963; účastník MS 1962

 Další hráčské úspěchy:  vítěz Mezinárodní ligy v USA 1961, 1962, 1963 a 1964,  
vítěz Československého poháru 1961

Pavel Kouba – hvězda první velikosti mezi 
tyčemi, byl přesvědčivým důkazem věčné 

pravdy, že obrovské talenty lze objevit 
i na těch nejskromnějších hřištích.

Triumfální návrat z americké Mezinárodní ligy...

Chvíle, které se Pavel bohužel nedožil: před finálovým zápasem ME 1996 v Londýně 
byl jeho syn Petr spolu s dalšími českými reprezentanty představen britské královně.
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� Fotbalový vzor:
Lionel Messi.
� Oblíbený klub:
Bohemians Praha 1905, fandím jim 
odmalička. Na zápasy se bohužel moc 
nedostanu, protože se kryjí s našimi.
� Neoblíbený klub:
Real Madrid, protože nemusím Ronalda. 
A tím nemyslím fotbalovou stránku.
� Poslední výsledek A-týmu mužů 
Hrdlořez v sezoně:
Rozsekali 5:0 Kunratice na jejich hřišti 
a jsou první!!!
� Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Napadají mě dva. Jeden na hostování 
v Kunicích, kdy jsme s Dubečáky po-
razili Plzeň. Ten druhý byl minulou se-
zonu s naším Spartakem. Hráli jsme na 
umělce v Horních Měcholupech a ma-
rodka nám skosila tolik obránců, že 
jsem do středu obrany musel já. Celý 
zápas jsme odolávali drtivému tlaku 
a z brejku jsme dali branku. V posled-
ních minutách zápasu soupeř nacentro-
val do našeho vápna, následovala hla-
vička do protipohybu našeho gólmana 
Big Bena… Naštěstí jsem u tyčky stál já 
a s největší námahou míč vyhlavičko-
val, bylo to o fous. V kabině jsme po vý-
hře řádili jako po vítězství v Lize mistrů.
� Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Z poslední doby Arsenal – Leicester 
1:1 z minulé sezony, viděl jsem ho 
v televizi. Premier League je hukot.
� Nejlepší spoluhráč v týmu:

Ondra Musil, můj nejlepší kámoš už 
od začátku ve Spartaku, rozumíme si 
na hřišti i mimo něj.
� Sportovní cíl:
Chtěl bych si zahrát v Bohemce, pak 
v Premier League a samozřejmě se 
dostat do repre.
� ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
Trenérem, hlavně někým kolem fot-
balu.
� Dělá i jiný sport než fotbal:
Pravidelně se věnuji jenom fotbalu, 
ale ve škole často jezdíme na různé 
školní turnaje ve florbalu, basketu 
a podobně.
� Mimosportovní zájmy:
Skoro furt jsem na fotbale, takže na 
nic jiného moc nezbývá čas, maxi-
málně tak na učení.
� Nejlepší relax a odpočinek:
Když nejsem na fotbale, tak chodím 
s klukama ven nebo se jen tak válím 
doma a hraju na PS4.
� Oblíbené jídlo:
Svíčková od maminky.
� Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Poslouchám tak různě.
� Oblíbený film:
Seriál Okresní přebor.
� Prospěch ve škole:
Nějaké dvojky a trojky tam jsou, to ne, 
že ne. (úsměv)
� Počet přátel na Facebooku:
325. 

Ač by si vzhledem k dosavadním úspěchům mohl hrát na hvězdu, když 
už ne Prahy 9, tak mládeže Hrdlořez určitě, zachoval si skromnost 
a nechodí s hlavou v oblacích. A když v tom čtrnáctiletý záložník 
a kapitán starších žáků Spartaku VLADIMÍR LIŠKA vytrvá, může to 
dotáhnout daleko. Tmelič party a vášnivý fanoušek Bohemians totiž 
disponuje mimo jiné obdivuhodným přehledem na hřišti a i přes stále 
ještě útlý věk takřka nevyčerpatelným fyzickým fondem.

� Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedl táta. Začínal 
jsem v necelých pěti letech v Bo-
hemce, kde jsem ale vydržel jen pár 
měsíců. Navíc si na to nepamatuji, 
znám to jen z vyprávění. Prý jsem 
tam většinu tréninků probulel a po-
každé jsem běhal na opačnou stranu, 
než jsem měl. (směje se) No a v šesti 
letech jsem dorazil do Hrdlořez, kde 
jsem dodnes.

� Důležité kroky v kariéře:
Zahrál jsem si první ligu. Nejprve jsem 
byl na hostování v Kunicích a sezonu 
potom v Povltavské fotbalové akade-
mii (PFA). To mi hodně dalo, byla tam 
i super parta s kluky z Dubče. Tuto se-
zonu po podzimu s Hrdlořezy vedeme 
naši skupinu.
� Nejoblíbenější trenér:
Nemohl jsem se rozhodnout mezi na-
šimi trenéry, tak uvedu Jürgena Kloppa. 
Líbí se mi, jak je aktivní na lavičce.

m L Á D e Ž

vlADiMír lišKA je KAPiTáneM A TAhouneM sTArších žáKů sPArTAKu hrDlořeZy
TexT: Štěpán Šimůnek FoTo: archiv vladimíra liŠky

nA BoHemce Jsem To ProBULeL

Starší žáci Hrdlořez



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

„Vláďa je fotbalem posedlý v tom nejlepším slova smyslu a hlavně díky tomu 
předvádí hru, jakou předvádí. Co se týče nasazení v trénincích a zápasech, ale 
i chování, jde jako kapitán ostatním klukům příkladem. I když by si mohl za 
svoje dosavadní úspěchy hrát na hvězdu, když ne Prahy 9, tak Hrdlořez určitě, 
není tomu tak. Zachoval si skromnost, pracovitost a poctivost. Je vždy mezi 
prvními, kdo pomáhá novým klukům jak fotbalově, tak s tím, aby bezproblémově 
zapadli do party. V přípravkových kategoriích hrál převážně v útoku a střílel 
hromady branek (za Hrdlořezy jich má na kontě bezmála 600), s přechodem na 
žákovské pažity se posunul do zálohy, kde zajišťuje hlavně ofenzivní složku hry 
týmu. Zvládá hru pravou i levou nohou, na svůj věk má až neuvěřitelný přehled 
o dění na hřišti a dokáže svými pasy takříkajíc udělat útočníka. Nemá problém 
s hrou jeden na jednoho a jeho fyzický fond, kdy je schopen v posledních mi-
nutách utkání přesprintovat s míčem na noze přes tři čtvrtiny hřiště, je také 
úctyhodný. Zapracovat by měl na obranné činnosti a vytkl bych mu občasné 
zbytečné hledání lépe postaveného spoluhráče namísto střelby. Celkově by měl 
častěji střílet ze střední vzdálenosti. Co se týče výhledu do budoucnosti, je to 
otevřené. Nějaké nabídky jít výš už měl, ale necháváme to na něm a nikam ho 
za každou cenu necpeme. Vláďa si vyzkoušel i štace v Kunicích a Povltavské 
fotbalové akademii, kde poznal, že se může rovnat s nejlepšími. Nesmí ale 
chodit s hlavou v oblacích a musí dál poctivě makat.“

Vladimír Liška, 
hlavní trenér mládeže TJ Spartak Hrdlořezy

roZsTŘel
sParTa nebo slavia Bohemkááááá!!!!!

roNalDo nebo Messi messi

ÚTočiT nebo BrÁNiT Útočit

BloNDýNy nebo BrUNeTy Brunetky

PreMier leaGUe nebo BUNDesliGa Premier League

Ale hlavně musí 
mít něco v hlavě.)(

Vladimír Liška

Kapitán je pravou oporou svého týmu.
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Jedinečnou příležitostí, kde spatřit profesionální trenéry a hráče na 
tréninku amatérského klubu, je projekt TOUR DE CLUB. Ten si klade za 
cíl vzájemně provázat profesionální a amatérské kluby. Čtyři pražské 
prvoligové celky navštěvují každý rok malé kluby, na jejichž půdě 
probíhají ukázkové tréninky. Jejich smyslem je představit moderní 
metody, které mají inspirovat místní trenéry, předat nové zkušenosti 
a rady a v neposlední řadě nabízejí možnost setkat se s prvoligovými 
fotbalisty, kteří se tak mohou stát vzory pro fotbalové naděje.

slavia: 
leGeNDa i NaDěje
V jarní části projektu navštívili zá-
stupci SK Slavia Praha fotbalový 
areál SK Ďáblice. Ukázkového tré-
ninku se kromě mládežnických tre-
nérů slávistické mládeže zúčastnila 
také slávistická legenda Ivo Knof-
líček, bývalý československý repre-
zentant a současný asistent tre-
néra Pavla Řeháka u juniorky klubu 
z Edenu. Společně s ním se do tré-

ninku zapojil také Oskar Fotr, nejlepší 
střelec Slavie v dorosteneckých ka-
tegoriích z roku 2013. Ten k akci 
uvedl: „Mně se to moc líbilo a myslím, 
že i děti byly nadšené. Skvěle jsme si 
společně zatrénovali.“
Na podzim přivítal slávistickou dele-
gaci klub z pražských Kobylis, FK Ad-
mira Praha. Mládežničtí trenéři vedli 
na zdejší umělé trávě modelový tré-
nink, do kterého se zapojili také dva 
slávističtí junioři a členové širšího 

kádru A-týmu Slavie Alex Král a Da-
niel Toman. „V první řadě bych chtěl 
poděkovat, že jsem sem byl vůbec po-
zván. Moc mě baví pracovat s malými 
dětmi a ukazovat jim například kličky,“ 
řekl Alex Král.
Trénink na Admiře zpovzdálí pozo-
roval také Jiří Plíšek, manažer slávi-
stické akademie a bývalý prvoligový 
trenér Teplic nebo Slovácka. „Projekt 
Tour de Club je dobrou prezentací fot-
balu. V rámci rozvoje je důležité, aby 
větší kluby spolupracovaly s těmi men-
šími. Bylo by skvělé, kdyby se tyto akce 
nekonaly jednotlivě, ale v širším re-
žimu,“ poznamenal.

sParTa: 
ŽeNy a vÁCHa
První týden v červnu 2016 se po-
prvé v historii zapojily do projektu 

ligové fotbalistky. Na hřiště FC Zli-
čín přijely v početném zastoupení 
hráčky Sparty. Na tamním hřišti 
se tak s místní mládeží proháněly 
české i slovenské reprezentantky 
pod vedením trenérského týmu 
žen. „Akce byla zábavná. Pracovat 
s malými dětmi je radost a přináší 
to mnoho úsměvných situací, které 
jsem s nimi zažívala i já,“ vyjádřila 
pocity z tréninku s mládeží FC Zli-
čín Monika Matysová, hráčka AC 
Sparta Praha a reprezentantka 
Slovenska.
V podzimní části dorazili do haly 
Sokola Lipence trenéři sparťanské 
mládeže, doplnění o Lukáše Váchu 
a vycházející hvězdu Václava Dudla. 
Zúčastnění hráči k akci pozname-
nali: „Jsem rád za každou akci, která 
je určena dětem. Těší mě, že takové 

m L Á D e Ž

KAM ZAMířili ZásTuPci velKých Klubů v ToMTo roce?
TexT a FoTo: pfS

ToUr De cLUB 2016

Přítomnost slávistů děti zaujala… … podobně jako účast sparťanek.
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projekty existují a že mohu být je-
jich součástí. Moc jsem si to dnes 
užil a doufám, že se budu takových 
akcí zúčastňovat častěji,“ uvedl Lu-
káš Vácha. Mladý spoluhráč Václav 
Dudl dodal: „Jsem rád, že mě Sparta 
do Lipenců vyslala. Byla to velká zku-
šenost, protože jsem poprvé pracoval 
s dětmi. Hodně se mi to líbilo a věřím, 
že z malých fotbalistů vyroste další 
Lukáš Vácha nebo Václav Dudl.“

DUKla:  
ZÁsTUPCi ÁčKa
Na jaře přicestovali zástupci Dukly 
na fotbalové hřiště v Březiněvsi. 
„Tým trenérů Dukly přišel se zajíma-
vostmi, které se budeme snažit apli-
kovat do našich tréninkových jednotek 
dětí,“ uvedl Tomáš Bezpalec, místo-
předseda a sekretář mládeže TJ Bře-

ziněves. Krásný příklad, jak Tour de 
Club propojuje profesionální a ama-
térský fotbal, potvrzují i další jeho 
slova: „S Duklou jsme již domluveni 
na spolupráci v příští sezoně. Vyra-
zíme na ligové zápasy na Julisku a in-
tenzivněji chceme spolupracovat i na 
trenérské úrovni.“
Druhou zastávkou Dukly se stal 
areál Spartaku Kbely. Na tamním 
hřišti se uskutečnil modelový tré-
nink přípravek pod vedením trenérů 
mládeže Dukly za účasti dvou hráčů 
A-týmu Jana Jurošky a Róberta Ko-
vaľa. „Díky tomuto projektu mohou 
hlavně trenéři vidět, jak se na Dukle 
nebo v dalších větších klubech tré-
nuje. Děti si trénink užily a bavilo je 
to. Možná byly trochu nervóznější, 
ale poslouchaly,“ uvedl trenér pří-
pravek Dukly Petr Malý.

BoHeMiaNs 1905:  
MlÁDeŽNiCKÉ HvěZDy
Svoji delegaci vyslala samozřejmě 
i Bohemians Praha 1905. V jarní 
části projektu Tour de Club navští-
vili „klokani“ areál SK Štěrboholy. 
Vršovický klub s sebou tehdy při-
vezl záložníky A-týmu Tomáše Hra-
deckého a Filipa Blechu. „Fotbal je 
v tomto věku takový bezstarostný. 
Kope se do míče a hraje pouze pro 
radost. O to krásnější bylo se dnes 
s dětmi po trávníku prohánět,“ pro-
hlásil na adresu místní mládeže Ble-
cha, devatenáctiletý talent klubu 
z Vršovic.
Do podzimního tréninku v Dolních 
Měcholupech se aktivně zapojili 
také další hráči prvoligového celku – 
mládežnické hvězdy Dominik Mašek 
a Milan Jirásek či obránce Martin 

Dostál. „Není to zase tak dávno, co 
jsem byl v roli dětí z dnešního tré-
ninku a bezstarostně se proháněl po 
hřišti. Bylo skvělé si s dětmi užít tu 
radost z fotbalu a vyzkoušet si s nimi 
různá cvičení,“ podělil se o dojmy 
z akce záložník Mašek.

jaK se PŘiHlÁsiT?
Projekt Tour de Club pro rok 2016 
uzavřel svoji pouť. Všechny akce 
proběhly v přátelském duchu a s po-
zitivními odezvami. PFS doufá, že 
i v příštím roce budeme svědky 
těchto krásných setkání, která po-
mohou v rozvoji „menších“ fotba-
lových klubů. Chcete-li váš klub do 
projektu Tour de Club zapojit, kon-
taktujte Grassroots manažera PFS 
Luboše Zákostelského na e-mail: 
zakostelsky@fotbalpraha.cz. 

Kdo koho navštívil v roce 2016
SK Slavia Praha

sK Ďáblice 
 fK Admira Praha

FK Dukla Praha
Tj březiněves 
spartak Kbely

AC Sparta Praha
fc Zličín 

Tj sokol lipence

Bohemians Praha 1905
sK štěrboholy 

sK Dolní Měcholupy

O autogram Lukáše Váchy byl pochopitelně zájem! I hráči Bohemians se zapojili do vynikajícího projektu.
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V zimním období jsou týmy přípravek na několik měsíců odkázány na 
přípravu v tělocvičnách. Řada z nich má problém sehnat vůbec nějaký 
vhodný prostor, a tak se často stává, že tréninky probíhají na různých 
místech. Trenéři každoročně řeší otázku, co nám jaký prostor nabízí a jak 
využít několik měsíců k co nejefektivnějšímu rozvoji malých fotbalistů.

Základním cílem je, abychom z přípra-
vek posílali pohybově připravené děti 
do žákovské kategorie.
Před začátkem zimy je třeba si vyhod-
notit, kolik času jsme věnovali urči-
tým činnostem, kde mají hráči rezervy 
a v čem jsou naopak silní. Většinou se 
dostaneme k tomu, že venku se vě-
nujeme více hernímu rozvoji a hrám. 
Méně se naopak dostaneme ke vše-
obecnému rozvoji obratnosti, koordi-
nace, stability, síly atd. Proto lze vy-
užít přípravu v tělocvičnách k tomu, 
abyste určité věci dohnali a posunuli 
v tomto důležitém období kluky na 
odpovídající úroveň sportovců.
Později je nepříjemné vidět, že hráči 
fotbalu jsou například horší v gymnas-
tice než kluci z jiných sportů nebo ne-
sportovci. Přitom důvod je jasný. Na 
tréninku se s tím nejspíš nesetkají a ve 
škole to pro ně může být nedostaču-
jící (větší nekázeň, nesoustředěnost, 
nízké počty opakování  atd.). V tréninku 
máme tedy možnost naučit je to po-
řádně, rozvíjet v nich odvahu tak, aby 
byli schopni zvládnout běžné činnosti, 
které nesouvisejí s kopáním do míče.
Koordinace, obratnost, rychlost a vý-
bušná síla jsou považovány za nej-
důležitější komponenty, na které by 

hráči měli zaměřit své tréninkové úsilí. 
Následují vytrvalost, flexibilita, ma-
ximální síla, rychlost reakce a dyna-
mická rovnováha. V tréninku dětí by 
měla být největší pozornost věnována 
nácviku koordinace a jejímu rozvoji. 
Jednotlivá cvičení by měla být přimě-
řeně koordinačně náročná a měla by 
být prováděna v různých obměnách 
a změnách rytmu.

KoorDiNaCe a ZrUčNosT
Koordinace je základem pro 
další možný rozvoj techniky

 �  koordinace oko – ruka – chytání, 
házení

 �  uvědomění si vlastního těla – využití 
gymnastiky – akrobacie, švihadla

 �  koordinace zraku a nohou – dráhy 
rozvíjející obratnost a překážkové 
běhy, probíhání či přeskakování to-
čícího se lana (bez míče, s míčem – 
dribling rukou,vedení nohou atd.)

 �  statická a dynamická rovnováha – 
chůze, běh po úzkých lavičkách, vy-
užití stabilizačních prvků

roZvoj sÍly
hodně hráčů má problémy se 
soubojovým chováním, učme je 
nebát se kontaktu

 �  celkový rozvoj síly – cvičení za po-
užití vlastní váhy těla: přitahování 
(překonávat lavičku vleže na břiše 
pomocí přítahů), souboje – přetla-
čování, přetahování dvojice či více 
hráčů (judo pásky), vytlačování sou-
peře z nějakého prostoru, formy zá-
pasu (dostat hráče na lopatky)

 �  rozvoj výbušnosti – skákání (tram-
polínky, bosu), házení 

Důležitou součástí fotbalu jsou osobní 
souboje a schopnost uspět v nich roz-
hoduje o další možnosti útočení a dr-
žení míče. Podporujme hráče v návyku 
umět si poradit v soubojích, kde dva 
hráči bojují o udržení míče nebo pro-
storu. Silové cvičení je krátkodobého 
charakteru. Podstata silových cvičení 
spočívá v upevnění přirozeného vývoje 
kostry a svalů, nikoli v nárůstu sva-
lové hmoty. Silový trénink dále smě-
řuje k souměrnosti svalového rozvoje 
s cílem eliminovat možné dysbalance 
v důsledku jednostranného zaměření.

roZvoj vyTrvalosTi
hrajme s dětmi ostatní 
kolektivní sporty, kde si zvyknou 
např. na ovládání míče rukama

 �  aerobní sporty jako basketbal, flor-
bal, házená, překážkové dráhy

 �  formy kruhového tréninku (rozvoj 
více složek)

Nezbytnou součástí rozvoje vytrva-
losti je sledování intenzity zatížení, 
kdy nejjednodušším a nejdostupněj-
ším ukazatelem je srdeční frekvence. 

Stanovit intenzitu v průběhu lze na zá-
kladě jednoduchého ukazatele. Děti by 
neměly být během činnosti extrémně 
zadýchané. Jejich sportovní příprava se 
zaměřuje hlavně na aerobní vytrvalost.

roZvoj iNDiviDUÁlNÍCH 
HerNÍCH čiNNosTÍ 
jeDNoTlivCe
individuální ovládání míče 
je potřeba řešit neustále 
a s důrazem na správnou 
techniku a rychlost provedení

 �  využít různé velikosti a druhy míčů 
(balonky, molitanové, tenisáky atd.)

 �  využít stěny a lavičky pro přihrávání 
a přebírání míče – mohou pracovat 
hromadně

 �  řešení situací 1na1
Myslím, že námětů do tréninku je 
dost a že velká většina se dá zvlád-
nout právě i na malých prostorách (tě-
locvičnách). Výhodou je zapojení více 
trenérů nebo rodičů, kteří mohou na-
příklad zajišťovat pomoc či bezpečnost 
dětí. Při soustavném tréninku uvidíte 
na hráčích brzy velký pokrok, a pokud 
udržíte alespoň v nějakém režimu pra-
videlnost a návaznost i po návratu na 
venkovní hřiště, můžete tak připravit 
lepší fotbalisty pro budoucnost.

roZvoj FlexiBiliTy
Protahovací a vyrovnávací cvičení 
umožňují předcházet negativním 
vlivům jednostranného zatížení 
na držení těla 

T r é n i n K

seriál o PříPrAvě MláDeže
TexT: milan titěra ilUsTračNÍ FoTo: archiv pfS

DĚTi V TĚLocViČnĚ
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roZCvičeNÍ 2

roZCvičeNÍ 1

PrůPravNÁ Hra 1

sÍla 4

věková kategorie: 
U8 – U10

Zaměření cvičení: 
koordinace, kotníkové odrazy, individuální herní činnosti

slovní popis: 
Polovina přeskoky švihadla (např. 15krát), druhá polovina 
žonglování s mezidopadem nebo ovládání míče. Po 15 
přeskocích výměna se spoluhráčem naproti.

varianty: 
upravit počet a obtížnost přeskoků – snižovat chybovost

věková kategorie: 
U8 – U10

Zaměření cvičení: 
ovládání míče, koordinace

slovní popis: 
Po narážečce o lavičku přehodit míč a přeskočit za ním. To 
samé na druhé lavičce. Vybíhají dva současně proti sobě.

varianty: 
zapojit přehození slabší nohou, kolenem, hlavou atd.

věková kategorie: 
U8 – U10

Zaměření cvičení: 
malé hry (se soupeřem) – využití laviček jako narážečů

slovní popis: 
Po jedné až dvou úspěšných narážečkách nebo přihrávkách na 
spoluhráče o lavičku lze zakončit na branku.

varianty: 
upravit pravidla a počet hráčů směrem k prostoru

věková kategorie: 
U8 – U10

Zaměření cvičení: 
síla, zpevnění těla

slovní popis: 
Štafeta dvojic – v kliku si posouvají míč hlavou kolem mety a 
zpět. Souboj dvojice o to, aby přitáhla soupeře na svoji polovinu.

varianty: 
různé pozice, využití pásku nebo jen rukama

TrÉNiNKovÉ MoDely
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Kdo by si nepamatoval tu epizodu z prvoligového jara 2003, na samé hranici 
mezi historií a současností? Chvíli poté, co Sparta v 74. minutě utkání 
28. kola 1. ligy v Ďolíčku vstřelila vedoucí gól, opilý fanoušek domácích 
přelezl plot kolem trávníku, a než se pořadatelé probrali z ustrnutí, napadl 
asistenta na čáře, který správně usoudil, že to nebylo z ofsajdu. Zápas 
byl předčasně ukončen a rudí jej pak vyhráli kontumačně.

Mistrovský titul tehdy získali o bod 
před Slavií. O dalších čtrnáct bodů 
za sešívanými a jen díky brankovému 
rozdílu před Slovanem Liberec skon-
čila třetí Viktoria Žižkov. Právě tehdy 
až po naše dny naposled vystoupily 
na pomyslné stupně vítězů domácí 
extratřídy tři pražské týmy. Mistrov-
ských vavřínů bylo od té doby až do-
dnes šest, čtyři pro Spartu, dva pro 
Slavii, ale model „tři ze tří“ už se ne-
opakoval. Věřme, že do předešlé věty 
patří ještě jedno slůvko: zatím.
Třináct let starý příběh je pro nás vý-
chodiskem k podstatně delšímu puto-
vání proti proudu času. Za ovládnutím 
medailových pozic se totiž musíme 
vrátit ještě o bezmála celá dvě dese-
tiletí, až doprostřed osmdesátých let 
minulého století.
Roku 1983 získala Bohemka konečně 
svůj jediný, ale nezapomenutelný ti-
tul. Sparta skončila třetí, Dukla pátá 
a Slavia šestá. To vůbec nebylo zlé – 
ale tím více mrzelo, že druhé místo 
utrhl Baník. Ale v elitní jedenáctce 
ankety Fotbalista roku obsadili borci 
z Prahy deset míst: od Klokanů jich 
bylo pět, ze Sparty tři a z Dukly dva 

(včetně prvenství Ladislava Vízka). To 
už se hodně blýskalo na časy…

PŘeDÁvKa jeŽeK – 
TÁBorsKý
A pak udeřil hrom! V následujícím roč-
níku pražské trio v čele pelotonu nej-
déle pronásledovali vojáci z Banské 
Bystrice. V pražském dostihu o titul 
pak první odpadli tentokrát bronzoví 
obhájci titulu z Ďolíčku. Nakonec 
to zůstalo mezi Spartou a Duklou. 
V předposledním kole Sparta pora-
zila na Letné Prešov 3:0 a mohla sla-
vit. Toho dne se její fanoušci defini-
tivně rozloučili s trenérem Václavem 
Ježkem, který byl už u vavřínů z let 
1965 a 1967. Pak už jen zpečetila své 
prvenství výhrou 3:1 v Žilině a Ježek 
předal tým svému asistentovi a ně-
kdejšímu hráčskému svěřenci Vladi-
míru Táborskému.
V lize 1984–85 si Sparta udržela pr-
venství a Praha bednu. Výrazně si po-
lepšila rok předtím až dvanáctá Sla-
via – teď třetí, i když jen díky výrazně 
lepšímu brankovému rozdílu před Ost-
ravou. Po dvou třetinách soutěže vedli 
Bohemians před Letenskými už o pět 

bodů, ale nakonec se museli spokojit 
„pouze“ s druhým místem – také jen 
o skóre. Dukla byla pátá.

ješTě o osMNÁCT  
leT ZPÁTKy
Ta dvojnásobná první tři místa si 
Praha náramně gustýrovala. Však se 
na takový triumf načekala! Naposledy 
se jí to předtím podařilo roku 1967. 
Ale to jsme si na těchto stránkách 
připomněli už před časem.
Dnes už se tomu nechce věřit ani pa-
mětníkovi, který to tehdy všechno 

prožíval – ale bylo to tak: od sezony 
1966–67 až do už vzpomenuté spanilé 
Bohemky se pohár mistrů ligy vrátil do 
metropole jen v letech 1977, 1979 
a 1982, pokaždé zásluhou „žlutého 
baletu“ z Julisky. V éře 1968 až 1975 
patřil titul jen Slovensku – pětkrát Tr-
navě a třikrát Bratislavě. A hořkou teč-
kou za těmi lety byl sestup Sparty, až 
do té doby jediného českého (i česko-
slovenského) týmu, který nechyběl v ani 
jednom z předchozích ročníků soutěže…
Jo, byly to holt těžké časy. Snad už se 
nikdy nevrátí. 

H i s T o r i e

KAPiToly Z Dějin PrAžsKého foTbAlového svAZu: ZlATá léTA TýMů Z MeTroPole
TexT: milOSlav jenŠík FoTo: archiv autOra

VŠicHni TŘi nA BeDnĚ!

Roku 1983 patřily mistrovské vavříny Bohemce, ale rok poté  
už Spartě. V ligovém duelu na podzim 1983 (1:0 pro rudé)  

se často střetávali Petr Janečka a Jozef Chovanec.

Tři Vítkovičtí – gólman Jaroslav Zápalka, Miroslav Kadlec a Stanislav 
Dostál (11) – zneškodnili v lize 1986–87 sparťana Tomáše Skuhravého, 

ale rudí zmařili jejich pokus o obhajobu mistrovského titulu.
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DoBovÉ sTŘÍPKy
všeCHNo je  
jeDNoU PoPrvÉ
V premiérovém ročníku ligy roku 1925 
byla první tři místa mužstev z metropole 
samozřejmostí hned ze dvou důvodů. 
Na pražskou elitu tehdy ještě přespolní 
neměli. Ale hlavně: všichni účastníci byli 
z Prahy! Prvním týmem zpoza hranic 
hlavního města se až v dalším ročníku 
stal SK Kladno.
Prvním mužstvem odjinud, které rozbilo 
hegemonii Pražanů na bedně, se v lize 
1932–33 stala Viktoria Plzeň, třetí za 
Slavií a Spartou. Žižkovským tenkrát na 
jejich západočeskou jmenovkyni chybělo 
jen lepší skóre… Již předtím v tom 
ročníku Plzeň udělala konec ještě jedné 
pražské výsadě: poprvé také ona – tři 
roky před Brnem, devatenáct let před 
Ostravou – měla své prvoligové derby.
Pozice mistra a vicemistra si pak 
letenská „S“ udržela ještě dalších sedm 
let, ale třetí místo bylo pro celý ten čas 
pro Prahu jako zakleté. Postupně si je 
vydobylo Kladno, brněnské Židenice (už 

tenkrát těsně spjaté se Zbrojovkou), 
dál dvakrát po sobě Prostějov, znovu 
Židenice a dvakrát SK Pardubice. 
Mimopražského vicemistra měla liga 
poprvé v sezoně 1940–41. Stal se jím 
SK Plzeň. A tehdy také metropole poprvé 
ztratila početní převahu na bedně; první 
sice byla Slavia, ale bronzová pozice 
patřila Pardubickým.
O mistrovský titul Prahu poprvé 
připravil dnešní Slovan Bratislava roku 
1949 (tehdy se o body poprvé hrálo 
v obráceném gardu jaro-podzim). A ještě 
jedna smutná premiéra: ani jedno 
z prvních tří míst nepatřilo hlavnímu 
městu (a dokonce ani Česku!) poprvé 
až v lize 1967–68. Tehdy ji vyhrála 
Trnava před bratislavským Slovanem 
a Trenčínem. Zcela naprázdno pak vyšla 
Praha ještě v letech 1971 a 1973.

čTyŘi Z PěTi –  
To UŽ je NěCo!
Od roku 1948, kdy byl ustaven ATK, 
předchůdce Dukly, se až dodnes 

v nejvyšší domácí soutěži se střídavými 
úspěchy utkávají její současní čtyři 
pražští účastníci. Ne pokaždé všichni 
čtyři; a naproti tomu se k nim tu a  tam 
někdo přidá. Ale nikdo tomu kvartetu 
neupře, že právě ono je stěžejním 
nositelem historické kontinuity. Hned 
v nedohrané podzimní lize roku 
1948 obsadilo tři z prvních pěti míst 
v tabulce a ten počet se mu podařilo 
udržet i v následujících dvou ročnících. 
Dál Praze nastaly těžké časy, takže 
se to podařilo jen tu a tam – v letech 
1955, 1957–58 a potom poprvé zase 
až v sezoně 1965–66, zato ale parádně. 
Ovšem na tehdejší plnou bednu Prahy už 
jsme v tomto seriálu vzpomínali.
Čtyři místa z prvních pěti patřila Praze – 
poprvé od roku 1933, kdy toto postavení 
ztratila – až v lize 1984–85; tehdy se mezi 
Spartu, Bohemians, Slavii a Duklu vklínila 
jen čtvrtá Ostrava. V sezoně 2001–02 
ligu vyhrál Liberec, ale za ním následovaly 
Sparta, Viktoria Žižkov (ta na čas převzala 
roli Dukly), Bohemians a Slavia.

a Co TePrve 
osMaDvaCeT 
Z TŘiaTŘiCeTi?
Kdo to pamatuje, už asi uhodl – ano, 
tady se vracíme k anketě Fotbalista 
roku z parádních pražských let 1983 
až 1985. V už zmíněném prvním 
roce za Vízkem (Dukla) následoval 
Jurkemik (Inter Bratislava), ale dál už 
jen Fiala (Dukla), Klokani Zelenský, 
Z. Hruška, Prokeš, Chaloupka a Jakubec 
a sparťané J. Chovanec, J. Berger 
a Griga. Roku 1984 byl pomyslným 
kapitánem té excelentní jedenáctky 
Berger a za ním se seřadili Prokeš, 
Zelenský, Chovanec, Mikloško (Baník), 
Knoflíček (onoho času Cheb), K. Jarolím 
(Slavia), Janečka (Bohemians), Fiala, 
Vízek a Griga. A roku 1985? Vízek, 
Berger, Chovanec, Mikloško, I. Hašek 
(Sparta), Zelenský, Lauda (Olomouc), 
Straka (Sparta), Ondra (Bohemians), 
Kubík (Slavia) a Griga. 
Ať to počítáme, jak počítáme, opravdu 
28 z 33! Zlaté časy… 

Subtilní (a tehdy ještě vlasatý) Ivan Hašek patřil v 80. letech k největším 
bojovníkům v rudém dresu. Tady se bije s Klokanem Jiřím Ondrou.

K nejvýraznějším postavám malých pražských derby patřil ve své 
době brankář Dukly Ivo Viktor, Fotbalista roku z let 1968, 1972, 

1973, 1975 a 1976. Na snímku zasahuje v utkání se Slavií.

Tady už jsme v Ďolíčku. Hlediště naproti tribuně bývalo v 80. letech daleko 
„lidnatější“ než dnes. Uhlídá letenský Vlastimil Calta vršovického Milana Čermáka?
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Kdybyste se narodili v Praze na začátku minulého století a hledali klub, ve 
kterém byste mohli začít hrát fotbal, moc možností na výběr byste neměli. 
Jednou z nich by ale byla ČECHIE SMÍCHOV. Vždyť tenhle tradiční oddíl byl 
založen už v roce 1905, dokonce ještě o pár měsíců dřív než Bohemians, 
s nimiž je pojí zeleno-bílé dresy. Klub, který paradoxně nesídlí přímo na 
Smíchově, ale na území Košíř (spadá však do katastru Smíchov), vždy cílil 
zejména na kvalitní práci s mládeží a o totéž se snaží i pod současným 
vedením. A kdo ví, třeba dá jednou českému fotbalu stejně slavného hráče 
jako legendárního Antonína Puče, jenž za něj kopal sedm let.

Historie klubu, který je, pro zajímavost, 
stejně starý jako samostatné Norsko 
nebo americké Las Vegas, se začala 
psát už v roce 1900. Tehdy pár nad-
šenců ze Smíchova založilo Sportovní 
kroužek Čechie a 25. července 1905 
vznikl oddíl oficiálně. Úředníci z ra-
kousko-uherského mocnářství sice 
nejdříve nechtěli název povolit, ale 
„Čechiáni“ si ho nakonec prosadili.
Klub našel domov na pozemku nad 
Kinského zahradou u petřínské hvěz-
dárny a postupně se rozrůstal. V jeho 
rámci vznikla mužstva házené, koší-
kové, lukostřelby či ping-pongu, která 
se však časem osamostatnila. Ač se 

v době první republiky (předtím řada 
hráčů Čechie bojovala na frontách 1. 
světové války) smíchovský klub po-
hyboval v nižších soutěžích, získal si 
nesmírnou popularitu, vždyť na jeho 
domácí zápasy chodilo i několik sto-
vek diváků.

vÍC a vÍC DěTÍ
Rozkvět však rázně uťala 2. světová 
válka, během níž nacisté popravili 
několik členů oddílu kvůli působení 
v odboji a jednoho poslali na smrt do 
koncentračního tábora. Nástup komu-
nistů v roce 1948 pak znamenal pro 
Čechii další pohromu. Byla začleněna 

pod TJ Sokol Smíchov, takže přišla ne-
jen o historické jméno, ale i o samo-
statnost. Není divu, že to velká část 
členů neskousla a odešla.
Klub byl navíc vyhnán ze svého domá-
cího areálu a v 50. letech mu reálně 
hrozil zánik. Díky obětavosti hráčů, 
trenérů i bafuňářů ale všechna pro-
tivenství přečkal a v 60. letech do-
konce občas nakoukl do přeboru. V té 
době se rovněž přestěhoval na kopec 
na Skalce a v tomto koutě Prahy na 
pomezí Smíchova, Košíř a Břevnova 
má svůj domov dodnes.
I novodobá historie Čechie byla po-
znamenána strachem o přežití. „Byly 
tu existenční problémy, které spočívaly 
hlavně v tom, že se neuměly čerpat do-
tace. Ale v době, kdy jsem sem před 
nějakými pěti lety přišel, byli ve vedení 
kluci, kteří dokázali klub zachránit před 
zánikem,“ vzpomíná předseda Miloslav 
Mrštík, jehož v té době členové vedení 
požádali, aby jim s granty pomohl. 
Souhlasil a postupně se propracoval 
na nejvyšší klubový post.

Společně s kolegy se snažili navá-
zat na to, na co se soustředili jejich 
předchůdci – na práci s mládeží. „Sice 
máme dva týmy mužů, ale prioritou 
jsou pro nás děti. Zaměřujeme se na 
to, aby jich bylo co nejvíc a aby měly 
k dispozici prostory na úrovni. A vě-
řím, že se nám to celkem daří,“ tvrdí 
předseda a pohled na počet mládež-
nických týmů mu dává za pravdu. Za-
plněny jsou totiž všechny kategorie 
od mini přípravky až po starší do-
rost. A klub navíc stále přijímá nové 
a nové hráče.

aPel Na roDiče
V Čechii se tedy soustředí hlavně 
na mládež, ovšem A-tým rozhodně 
není na druhé koleji. A v aktuální se-
zoně se mu daří, v C skupině II. třídy 
přezimuje na první příčce, na níž je 
o skóre před Písnicí. „Jsem přesvěd-
čen, že kádr máme minimálně na B 
třídu, leckteří kluci mají i na víc. Na 
druhou stranu nemají takové spor-
tovní ambice a fotbal pro ně není až 

K L U B

TrADiČní sMíchovsKý Klub ZruČně PrAcuje s MláDeží A ZKrášluje Areál
TexT: Štěpán Šimůnek FoTo: pavel jiřík St.

VYcHoVÁ ČecHie noVéHo PUČe?

V Čechii se chlubí vskutku bohatou historií.

Střídačky působí skromněji, svému účelu ale poslouží.
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tak velká priorita. Dělají ho spíš pro 
radost. Ale věřím, že letos postoupí,“ 
doufá Miloslav Mrštík.
Krátkodobý cíl je jasný – postup. A co 
ty dlouhodobější? „Nikdy nebudeme 
žádný profesionální ani poloprofesio-
nální klub. Nechystá se sem žádný me-
cenáš, který by do Čechie nalil miliony,“ 
usmívá se. „Jde nám o to dělat fotbal 
pro lidi a hlavně pro děti. Chtěli bychom 
i zkvalitnit trenérskou práci a trenéry 
finančně motivovat, k čemuž nám po-
máhají trenérské granty.“
Jakousi obecnou klubovou filozofii pak 
předseda shrnuje následovně: „Chceme 
vytvořit stabilní, ekonomicky soběstačný 
oddíl, který, i když třeba rok nebo dva ne-
dostane žádné dotace, dokáže, byť ve 
skromnějších podmínkách, existovat dál. 

Snažíme se fungovat transparentně a vě-
říme, že to přinese zpětnou vazbu.“
Právě nedostatečná zpětná vazba šéfy 
Čechie trochu trápí. „Byli bychom moc 
rádi, kdyby třeba sami rodiče přišli s něja-
kým nápadem, návrhem, pomocí, zkrátka 
kdyby se jakkoliv zapojili. Zatím je to totiž 
spíš tak, že fungujeme jako jakýsi servis, 
do kterého přivedou děti na trénink a pak 
si je zase odvedou,“ apeluje předseda.

CHyBějÍ sTaroUseDlÍCi
Ne úplně ideální součinnost s rodiči 
dokládá i účast na občasných bri-
gádách. „Většinou se tu sejdeme my, 
co jsme ve výboru, k tomu pár hráčů 
a třeba tři rodiče. Což je vzhledem 
k tomu, že rodičů tu máme v podstatě 
stovky, trošku smutné,“ líčí sekretář 

David Anděl, ale jedním dechem do-
dává: „Na druhou stranu to není nic ne-
obvyklého. Znám kluky z různých oddílů 
a všude je to podobné.“
Zlepšení kooperace samotného klubu 
a lidí s ním nepřímo spojených však 
dávají pánové z vedení čas. „Asi je to 
hodně dané i tím, že rodiče dětí, kteří 
sem chodí, v této části Prahy nevyrostli. 
Nejsou to starousedlíci, kteří jsou spjati 
s klubem odmala. Věřím, že to, jak se tu 
nastartovala mládež, se časem projeví 
i na přílivu lidí do klubu. A třeba i do vý-
boru, protože to už roky kroutíme v pár 
lidech,“ přemítá Miloslav Mrštík.
Potenciální budoucí členové vedení 
by se stali členy oddílu, který pro tu-
zemský fotbal vychoval jednoho z nej-
lepších hráčů historie Antonína Puče. 

Druhý nejlepší střelec reprezentační 
historie (po Janu Kollerovi), který za 
nároďák nasázel 34 gólů a má stří-
bro z mistrovství světa, však není jedi-
ným hráčem, který prošel líhní Čechie 
a prosadil se ve velkém fotbale.
Za zeleno-bílé kopal i Antonín Perner, 
který za reprezentaci v letech 1920 
až 1931 odehrál 28 zápasů a účastnil 
se i olympijských her. Z těch pozděj-
ších lze jmenovat Tomáše Hrdličku, 
člena jedenadvacítky, která v roce 
2002 vyhrála EURO, nebo součas-
ného záložníka Dukly Praha a ná-
roďáku do 21 let Daniela Tetoura. 
A nikdo neví, jestli se i teď na hřišti 
SK Čechie Smíchov neprohání capart, 
který zmíněné hráče jednou dorovná 
nebo rovnou trumfne… 

sK čeCHie sMÍCHov

Rok založení: 1905

Vývoj názvu klubu: SK Čechie Smíchov, 
TJ Sokol Smíchov, Sokol Škoda Smíchov, 
Spartak Smíchov Škoda, Spartak Strojírny 
Wilhelma Piecka, Naftové motory, SK Čechie 
Smíchov

Úspěchy: účast v I. A třídě

Současnost: II. třída, skupina C

Počet týmů: dva mužské („A“ – II. třída, 
skupina C, „B“ – III. třída, skupina A), starší 
dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší 
žáci, starší přípravka, mladší přípravka, 
mini přípravka, stará garda

Areál Čechie leží v těsném sousedství ragbyové Tatry Smíchov. Už na první 
pohled je zřejmé, že kolegové se šišatým „pumlíčem“ disponují honosnějšími 
prostory, jimž vévodí hřiště s elegantními, moderními tribunami. Ovšem 
kdybyste sem zavítali před nějakými pěti lety, rozdíl by byl ještě mnohem 
markantnější. Na Čechii totiž udělali, co se zvelebování areálu týče, za 
poslední dobu obrovský kus práce a rozhodně nemají v plánu s tím končit.

Až do roku 2003 trvala na Čechii 
„doba škvárová“. Travnaté hřiště tu 
před třinácti lety vyrostlo ještě pod 
minulým vedením. A to současné ve 
„zkomfortňování“ prostor v Podbělo-
horské ulici pokračuje. „Všechno, co tu 
vidíte, se udělalo za posledních pět let,“ 
prozrazuje předseda Miloslav Mrštík 
v útrobách rekonstruované budovy, 
v níž kromě útulné hospůdky najdete 
i nové čtyři šatny, sklad, zázemí pro 
rozhodčí, sprchy…
„… zateplení, podhledy, fasáda, roz-
vody,“ vypočítává předseda, co vše 
bylo nutné znovu vybudovat a do-
dává: „Všechno putovalo z peněz z do-
tací a grantů, které jsme se naučili čer-
pat. Ať už jsou to prostředky z městské 
části, které nám zásadně pomohly, 
nebo z tzv. Velké Prahy, PFS, potažmo 
z ministerstva školství a mládeže. Sna-
žíme se zkrátka čerpat všude.“
Zásadním bodem bylo i vystavění 
menšího hřiště s umělým povrchem. 
„To hodně pomohlo hlavně mládeži. 
Dětí máme dost a díky tomu, že je 

k dispozici umělka, nemusejí přes zimu 
trénovat jen v tělocvičnách,“ upozor-
ňuje sekretář David Anděl. „Není to ale 
jen o umělce, snažíme se poskytnout 
dětem hezké, čisté zázemí, do kterého 
se budou rády vracet a do kterého je 
rodiče budou rádi vodit.“
Zázemí pro fotbalisty se změnilo 
k nepoznání, teď se vedení chce sou-
středit na zázemí pro fanoušky. „Ko-
lem hřiště bývá rozeseto pár laviček, 
které si lidé různě přenášejí. Chtěli by-
chom diváky koncentrovat na jedno 
místo, tedy na tribunu. Už máme za-
koupené nové střídačky a mezi ně by-
chom ji příští rok rádi umístili. Měla by 
kapacitu asi třicet lidí, byla by krytá 
a představovala by jakousi dominantu 
hlavního hřiště,“ hledí do nedaleké bu-
doucnosti předseda.
Tribuny jsou dominantou hřiště jen 
o pár metrů dál v areálu zmíněné 
ragbyové Tatry Smíchov. Jak spolu 
vlastně dva kluby zastupující dva od-
lišné sporty vycházejí? „Obecně toho 
nemáme moc společného, ale určitá 

forma spolupráce existuje. Známe se, 
respektujeme se, občas si vypomůžeme. 
Třeba si navzájem půjčujeme parkovi-
ště. Myslím, že oni by měli zájem se 
u nás realizovat i víc, jenže problém 
je v tom, že ragby je dost náročné 
na hrací plochu. Když tu udělají pár 
mlýnů, tak jsme dva měsíce bez hřiště,“ 
usmívá se Miloslav Mrštík. „Obecně lze 
říct, že fungujeme jako dobří sousedé,“ 
doplňuje David Anděl.
Co se týče zásadních zásahů do are-
álu, visí ve vzduchu jedna hrozba. „Po-

zemky, na nichž leží, patří Praze, která 
nám je pronajímá. Ale určité části hřiště 
vlastní skupina restituentů, která nám 
je rovněž pronajímá. Bohužel nám hrozí, 
že se na Skalce bude realizovat develo-
perský projekt, a v tom případě by nám 
byly ty zmíněné části hřiště odebrány, 
čímž by nám vznikl velký problém. Hři-
ště by se totiž muselo otočit, což je 
investice několika milionů,“ objasňuje 
předseda. „Ale nikdo neví, kdy a jestli 
vůbec se ten projekt bude realizovat. 
Nebudeme to radši přivolávat.“ 

s rAGBisTY TATrY JsoU DoBŘÍ soUseDé

areÁl sK čeCHie sMÍCHov
Název: Sportovní areál SK Čechie Smíchov
Adresa: Podbělohorská 55, Praha 5, Praha 5 – Košíře, 155 00
Dopravní spojení: dvě minuty pěšky od autobusové zastávky Spiritka (linka 149) 
a pět minut pěšky od autobusové zastávky Podbělohorská (linky 191 a 149)
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedno (menší) s umělým povrchem, ví-
ceúčelová travnatá plocha

I nějaké ty poháry mají…
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Rubriku, v níž můžete nahlédnout do civilního života pražských fotba-
listů a ve které hráče představujeme optikou jejich profesí a koníčků, 
máme ve Speciálu od chvíle, kdy začal vycházet. Za celých šest a půl 
let(!) v ní přitom ani jednou nepadla zmínka o hobby, které pojí snad 
všechny fotbalisty – hraní na konzoli. Tenhle „restík“ si teď díky JIŘÍMU 
HOLÍKOVI můžeme umáznout. Záložník Horních Měcholup, který měl 
nakročeno do velkého fotbalu, ale dal přednost zaměstnání, však 
není jen nadšencem do herní klasiky jménem FIFA, ale i kamarádem 
slavných útočníků Jana Kollera a Václava Kadlece.

Hraní her se pro Jirku, s nímž se celý 
život táhne přezdívka Holas, rovná 
hraní nejznámější fotbalové „pařby“. 
A nutno dodat, že výhradně na konzoli. 
Té japonské. „Jako malý jsem na konzoli 
předminulé generace hrával Pro Evolu-
tion Soccer. Vždycky jsem ho prosazoval, 
oproti Fifě mi přišel hratelnější, živější, 
realističtější. To, že chyběly licence, mi 
vůbec nevadilo,“ vzpomíná s tím, že 
i s novější konzolí vytrval u fotbalového 
simulátoru od firmy Konami.

PosleDNÍ PlaTÍ večeŘi
Jenže pak najednou přišla změna. 
„Prostě jsme s kamarády jednoho dne 

otočili a začali jsme hrát výhradně 
Fifu,“ líčí a dodává, že s kumpány po-
řádají regulérní turnaje. „Sejde se nás 
třeba deset, každý má jeden tým a hra-
jeme. Patří k tomu i sázky a různé heco-
vačky, aby to bylo zajímavější. Logicky 
pak nechybějí nadávky, emoce, pak to 
bývá jako ve skutečném fotbale. Sice 
je to jenom hra, ale jak my se u toho 
dokážeme zhádat,“ směje se.
Poslední dobou hraje Holas s kama-
rády i mini ligy. „Začali jsme tak, že si 
každý z nás koupil ve stejný den Fifu 
a měl týden na to zabudovat nějaký 
tým. Potom jsme začali hrát s tím, že 
je určitý počet zápasů, které mezi se-

bou během jednoho týdne musíme ode-
hrát,“ vysvětluje. „Pravidla jsou nasta-
vená tak, že ten, kdo skončí poslední, 
platí celkovému vítězi večeři.“
Ač dřív preferoval konkurenci, dnes 
nedá na hru od EA Sports dopustit. 
„Fifa byla dřív dost kostrbatá, tuhá. 
Nešel tam obejít gólman, nešlo po-
řádně udělat kličku hráči, jediné plus 
byly vlastně koupené licence. Ale bě-
hem let se ohromně zlepšila, dozrála. 
Samozřejmě se vždycky najde nějaká 
chyba, ale podle mě je bezkonku-
renčně nejlepší.“
Členem Holíkovy „pařanské party“ je 
i útočník Sparty Václav Kadlec. Od út-
lého dětství jsou totiž dobrými kama-
rády. „Na Žižkově jsme bydleli naproti 
sobě, chodili jsme spolu do školky i na 
základku. Trávili jsme spolu v podstatě 
všechen volný čas a vlastně jsme spolu 
začínali hrát i na konzolích,“ prozra-
zuje s tím, že sparťanský útočník mu 
ve Fifě dává na frak. „Těžko se to při-
znává, ale Vašek je lepší. Přesněji ře-
čeno je z nás všech jasně nejlepší. Pár-

krát jsem ho sice porazil, ale většinou 
nemám šanci,“ směje se.

U Kollera 
v DorTMUNDU
Holas se však fotbalu věnuje v první 
řadě aktivně, tedy na hřišti. Do ba-
lonu začínal kopat v jihočeské Sme-
tanově Lhotě. Ano, v té Smetanově 
Lhotě, kterou proslavil nejlepší re-
prezentační střelec Jan Koller. Do 
vesnice se třemi stovkami obyvatel 
totiž Jirka jezdil s rodiči na chalupu 
a přes tátu, který za místní, dnes už 
slavný mančaft odmala kopal a s Ko-
llerem jsou dobří kamarádi, se sezná-
mil i s „Dinem“.
V době, kdy hrál za Dortmund, se za 
ním dokonce Jirka jel podívat a pár 
dní u něj pobyl. „Taťka za ním jezdil 
na všechny štace, ať už to bylo v Bel-
gii, ve Francii nebo v Rusku. Vždycky 
ho tam zval společně s jejich dalšími 
společnými kamarády. A když je po-
zval do Německa, jel jsem taky. Byl to 
úžasný zážitek, na Westfálském sta-

Věk: 23

Klub: SK Horní Měcholupy

Post:  střední záložník

c i V i L

jiřího holíKA Z horních MěcholuP Poráží ve foTbAle nA KonZoli jeho slAvný KAMAráD
TexT: Štěpán Šimůnek FoTo: pavel jiřík St.

mUsÍm UZnAT, Že VAŠeK KADLec Je LePŠÍ

jiŘÍ HolÍK

Vyhlášený „pařan“ Jirka Holík

V dresu Horních Měcholup
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dionu jsem měl oči navrch hlavy,“ vy-
bavuje si. „Později jsem byl i za Vaš-
kem Kadlecem ve Frankfurtu, ale na 
Borusii to byl asi můj největší zážitek 
spojený s fotbalem.“
Ve Smetanově Lhotě si Jirka dodnes ob-
čas kopne, jeho fotbalovým domovem 
jsou však už pár let Horní Měcholupy. 
Do těch se přesunul z Viktorky Žižkov, za 
kterou kopal od žáků až do dospělých. 
A zhruba půl roku byl i členem A-týmu. 
„Bylo to před třemi lety, v době, kdy tam 
působil Roman Nádvorník. Druhou ligu 
jsem si ale nezahrál. Byl jsem sice na la-
vičce, ale šanci jsem bohužel nedostal.“
Čím to, že na Žižkově nevydržel, ob-
zvlášť když fotbalového talentu má na 
rozdávání? „Neměl jsem na to hlavu, dá 
se říct, že jsem při zápasech byl trémi-
sta. Když jsem byl uvolněný, tak jsem 
všechny bavil, ale jakmile jsem se do-
stal pod tlak, byl jsem najednou po-
loviční. Nad vším jsem zbytečně pře-
mýšlel a tím pádem kazil. I proto mi 
říkali, že jsem spíš tréninkový hráč,“ 
usmívá se.

Mladým klukům, kteří se třeba jednou 
dostanou do podobné situace, proto 
radí: „Fotbal je strašně moc o hlavě. 
Hráč by měl na hřišti být nechci říct 
přehnaně sebevědomý, ale měl by si 
hodně věřit. Jinak snadno znervózní, 
začne se schovávat, nechce být tolik 
na balonu a neprodá to, co umí. Pak 
to logicky nemůže dotáhnout daleko,“ 
vzkazuje.

PŘeBor se HoDNě 
ZlePšil
Jakmile Jiří Holík zjistil, že velkou kari-
éru asi neudělá, začal přemítat, kudy 
v životě dál. „Došlo mi, že bude asi 
lepší najít si pořádnou práci a fotbal 
odsunout na druhou kolej. Přerovnal 
jsem si to v hlavě,“ líčí. „Probral jsem 
to s rodinou a rozhodl se jít cestou nor-
málního zaměstnání. A myslím, že jsem 
dobře udělal.“
Nejdřív si vyzkoušel džob ve firmě 
svého táty. „Rozvážel jsem gastro 
produkty do restaurací, což jsem dělal 
asi dva roky,“ vzpomíná s tím, že pak 

dostal nabídku od rakouské firmy En-
gel, která dělá stroje na vstřikování 
plastů. „To jsou obrovské mašiny, které 
se používají k výrobě plastových sou-
částí v nejrůznějších odvětvích. Napří-
klad palubní desky a další plastové díly 
do aut. Ale nejen do aut, je to vlastně 
všechno, co je z plastu. Víčka, lahve…“ 
vypočítává.
Jeho pozice je v oddělení s náhrad-
ními díly. „Řeším objednávky a na-
bídky právě na ty mašiny. Vzhledem 
k tomu, že ve výrobních linkách, na-
příklad v automobilkách, jedou prak-
ticky čtyřiadvacet hodin denně, tak je 
logické, že často odcházejí. A jakmile 
se něco porouchá, řeším to já,“ vy-
světluje.
Práce Holase baví, ovšem fotbal pro 
něj dál znamená hodně. „Ono je to 
svým způsobem pořád stejné, nebo 
alespoň podobné. V Měcholupech tré-
nujeme čtyřikrát týdně, tedy jako ve 
vyšších soutěžích, a přebor má podle 
mě hodně vysokou úroveň,“ přemýšlí. 
„Hrál jsem ho už před lety za béčko 

Viktorky, takže mám možnost porov-
nání. A za tu dobu se kvalitativně 
hodně zvedl.“
Střední záložník Měcholup se do-
konce nebojí srovnat úroveň pře-
boru s divizí, kterou si rovněž vy-
zkoušel. „Líbí se mi jeho prezentace 
a všechny ty věci, které se okolo něj 
motají. Třeba webové stránky, články 
a rozhovory, které k tomu patří, se-
střihy utkání, prostě celkové promo, 
které se mu dělá. Když jsme odehráli 
zápas v divizi, tak měl člověk pomalu 
problém najít výsledky a tabulku. 
S přeborem se to nedá srovnat,“ po-
chvaluje si.
„Kdyby bylo na mně, hrál bych ho furt,“ 
dodává s úsměvem. „Navíc jsem v Mě-
cholupech ohromně spokojený. Jsme 
mladé, stmelené mužstvo a máme vy-
nikající partu,“ uzavírá. 

inzerce

Za Spartu jako kamarád Kadlec sice neválí, ale přebor se mu líbí.

„Holas“ v civilu… … a v plném zápřahu jako kapitán svého klubu.
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Aktuální zpravodajství z fotbalu v hlavním městě a kompletní 
archiv Speciálu najdete na internetových stránkáchatraktivní  

web pfS
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neZnáMý Muž v beZProsTřeDní blíZKosTi ZbrAslAvsKého hřišTě AbsoluTně nejevil ZájeM  
o Přeborový foTbAl, PřesTože nA TrávníKu válel TeleviZní exPerT A bývAlý ligisTA MArTin hysKý.  

co MyslíTe, lADil roMAnTiKu Pro MAnželKu, nebo bArcelonu?
aUTor: pavel jiřík St. FoCeNo: během utkání přebOru mezi zbraSlaví a králOvicemi

FoTBAL? neZÁJem!
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. TEcHnická ZPráva 

. oDborný PErSonáL

.  široký výběr ve všech 
cEnovýcH úrovnícH

.  individUální řešení slev

.  SPoLUPrácE S oDbornýMi 
montážními firmami

.  dodávka zboží zdarma

STUDIA KOUPELEN V PRAZE
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Bezpečné teplo vašeho domova
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