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Vážení fotbalisté,

i v novém roce se můžete těšit na pravidelné pročítání Pražského fotbalového speciálu a tedy zajímavostí 
z dění na stadionech v hlavním městě. Mimochodem začínáme už osmý ročník!

Jednou z velmi interesantních zpráv je ta, že i nadále rapidně stoupá členská základna mládeže PFS. Za 
poslední čtyři roky vzrostla o 116 procent! A to je údaj, který nemá v domácím fotbalu konkurenci. Díky 
projektům, které zástupci svazu vytvářejí a neustále rozvíjejí, se tak daří naplňovat jeden z hlavních cílů 
předsedy Dušana Svobody.

Ten se na březnové Volební valné hromadě PFS bude ucházet o tuto pozici již potřetí s jasnou vizí pokra-
čovat v rozdělané práci. Že jde o kvalitu, potvrzuje výše zmíněné číslo, jež doplňuje obecně velmi pozitivní 
vnímání Pražského fotbalového svazu. Vždyť kromě toho celorepublikového hokejového je prý nejlepší 
i z pohledu členů Magistrátu hl. m. Prahy. A to je skvělá vizitka!

Úspěšné finále zimních příprav přeje

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor
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R O z H O V O R

Jan WebeR žongLuJe se vŠím oD bonbonů Po boWLingovou kouLi. své TRiky učí  
i FoTbaLisTy – věří, že Jim mohou PomocT

TEXT: raDim truSina FOTO: pavel Jiřík ml., archiv J. Webera

NEDVĚD NEVĚŘiL, CO JE mOŽNÉ DĚLaT S mÍČEm

Smáli se mu, když jako náctiletý snil o tom, že jednou ve světě prorazí 
v žonglování s malým háčkovaným míčkem, jemuž se říká hakysak – a už 
sedmkrát se stal mistrem světa. Před lety se tak styděl, že ani nemohl 
promluvit do mikrofonu – dnes se částečně živí moderováním. Co si 
JAN WEBER usmyslí, to se mu daří. I proto je pozitivní, že pro Pražský 
fotbalový svaz moderuje besedy s dětmi, které jim mají představit 
fotbal. A zároveň je k němu nalákat. „Ten koncept se mi hrozně líbí,“ 
říká 30letý Weber, jenž se od roku 2010 zaměřuje hlavně na freestyle 
fotbal, tedy efektní triky s balonem.

 J Jak moc je freestyle fotbal 
spjatý s klasickým fotbalem?
Hodně. Za mě je freestyle součástí 
fotbalu. Můj smělý odhad je, že do 
deseti let – u nás možná do pat-
nácti – bude freestyle nedílnou sou-
částí fotbalových tréninků. Už tré-
nuji jednoho kluka z dorostu Sparty. 
Děláme kontrolu míče, jemný dotyk, 
dotyky ve zkřížených pozicích nohou, 
aby člověk neztrácel čas otočkou, tak 
balon zpracuje třeba za tělem. Když 
se zaměříte na Ronalda a Messiho, 
což jsou takové dva symboly dneš-
ního fotbalu, uvidíte, že triky s mí-
čem umějí. Messi je fantastický na 
triky vsedě, Ronaldo zase ve výskoku. 
Freestyle je součástí každého fotba-
listy, který ve světě něco znamená. 
(usmívá se)

 J Zmiňoval jste jemnou techniku. 
Můžete to rozvést?
Základem jsou kopy špičkou, míč 
často fotbalistům při žonglování létá 
od pasu k hlavě, což je z pohledu fre-
estylisty špatně. Je to jemný dotyk 
palcem, míč by neměl vyletět výš než 
ke kolenu. Tím získáváte ten dotyk, 
když se naučíte ovládat tuhle tech-
niku, tak žonglovat s míčem dvě ho-
diny, aniž by vám spadl, není vůbec 
žádný problém. Je to samozřejmě 
hodně namáhavé, ale z technického 
hlediska se nenadřete, jako když ten 

míč budete někde honit mezi koleny 
a hlavou. Zpracování se stává o pa-
desát procent jednodušší, cit pro míč 
neuvěřitelně roste. S tím souvisejí 
další kopy: placírka, šajtle, halfvo-

lej, volej. Nejde to hned, ale když se 
naučíte základy, tak je to cítit. Po 
dvou letech freestylového tréninku, 
jednou až dvakrát týdně, je to ne-
srovnatelné.

 J Učíte svěřence ze Sparty i ně-
jaké triky, nebo jen jemnou tech-
niku?
Už umí nakombinovat pět až šest 
jednoduchých obtočení kolem nohy, 

zvládne základní triky ve vzduchu, kdy 
vykopnete míč a otočíte se o 360 
stupňů a zase ho zpracujete. Tohle 
třeba zlepšuje orientaci.

 J Vrcholový fotbal je v dnešní 
době hodně i záležitost marke-
tingu. Umět freestylové kousky 
hodně pomáhá, ne?
Je to tak. Porovnat fotbalisty na hři-
šti není jednoduché. Jde o to, v ja-
kém jsou týmu, jaký mají den, kde 
se hraje, jaké je počasí. A tahle ma-
ličkost může hodně pomoct. Free-
stylem jde fotbalista štěstí hodně 
naproti.

 J Mluvíte o tom, že freestyle jed-
nou bude součástí běžného fotba-
lového tréninku, to samé už před 
lety říkal váš kolega Václav Klouda. 
Cítíte, že se věci hýbou, že je pro-
pojení freestylu a fotbalu v trénin-
kovém procesu na vzestupu?
Je to na vzestupu, ale jde to pomalu, 
protože Češi obecně nejsou průkop-
níky, spíš se čeká na světový boom, 

pak se to tady kopíruje. Pár kluků už 
jsem trénoval a říkali, že jim to po-
mohlo. Časové vytížení mi neumož-
ňuje, abych vedl třeba pět fotbalistů, 
tři jsou maximum, pak mám k tomu 
kroužky na školách. Nikoho do ničeho 
netlačím, chci pracovat s lidmi, kteří 
v tom sami cítí přínos, ne že je do 
toho někdo nutí.

 J Už se vám ozval nějaký klub, že 
byste pomohl v jeho týmech?
Ozval, bohužel to nebylo v Praze, 
takže by to bylo složité skloubit 
s mými dalšími aktivitami. Jednal 
jsem s Olomoucí, chtěli, abych se za-
pojil do tréninku jejich mládežnických 
mužstev.

 J Kterého z fotbalistů freestylová 
komunita uznává?
Jednoznačně Brazilce Ronaldinha, 
který svými triky v reklamách před 
lety vstoupil hodně do povědomí. On 
freestyle pochází z cirkusového pro-
středí, existují primitivní záznamy 
z dvacátých let, kdy žongléři balan-
cují s míčem na různých částech těla. 
K cirkusu se řadíme neradi, raději 
jsme spojovaní s fotbalem. K Ronal-
dinhovi mám pěknou historku: když 
přicházel do AC Milán, vzali se místní 
dva freestylisté a měli společně udě-
lat show. Ronaldinho po pěti minu-
tách ukázal na produkční, ať to ukončí 
a neponižují ho. Předvést něco před 
lidmi není tak jednoduché, jako když 
natáčíte reklamu a máte nespočet 
opakování.

 J Jakou váhu má podle vás fre-
estyle ve fotbalovém prostředí?
Setkal jsem se se dvěma přístupy: 
buď se to líbí, fotbalisté nás obdivují, 
nespustí z nás oči. Nebo pohrdavě 
říkají, že to není fotbal. Neuráží mě 
to, je to jejich názor. Jsem ale pře-

Dělat trik a ještě pózovat, to je kumšt!
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svědčený o tom, že freestyle může 
fotbalistům pomoct. Když Chomutov 
otevíral nový stadion a přijela tam 
Sparta, tak jsem o poločase vystu-
poval před střídačkami. Všichni spar-
ťané se přestali rozcvičovat a dívali 
se na mě – včetně trenéra Lavičky. Na 
konci jsem sklidil neuvěřitelný potlesk. 
Ten měl pro mě ještě větší váhu tím, 
že Spartě fandím. Mám i to štěstí, že 
natáčím s fotbalisty různá videa, na-
prostá většina má pro to, co dělám, 
respekt a obdivují to.

 J Kdo z české špičky by mohl být 
dobrým freestylistou?
Jsou to spíš ti mladší, pak jsem zkou-
šel pár věcí s Lukášem Váchou, šlo mu 
to, byl zdatný. S každou generací ta-
kových hráčů bude víc a víc a bude na 
to kladený větší důraz. To je můj tip. 

 J Vy jste do patnácti let chytal. 
Neurazte se, ale brankáři bývají 
spíš méně technicky zdatní. Ne-
čekal bych, že se z gólmana stane 
žonglér vašeho formátu.
Tak třeba Manuel Neuer by mohl být 
výjimka, ne? Chvilku jsem chytal za 
Spartu… (odmlčí se) Krč. (směje se)  
Pak za Větrušice, ale v těch patnácti 
mě naplno pohltil hakysak. Díky dob-
rým reflexům jsem nebyl špatný bran-
kář, pokud bych se tomu věnoval víc, 
kdo ví, možná z toho mohla být divize. 
(zase se směje) Uznávám, že bran-
kář a žonglér je nečekané spojení, ale 
i díky reflexům jsem se dal na tohle. 
Skoro každý míč se dá zachránit, ka-
ždý zlomek vteřiny hraje roli. Stejně 
jako v brance.

 J Začínal jste s hakysakem, 
s nímž jste sedminásobným mi-
strem světa. Proč jste pak přešel 
k míči? Napadá mě, že se díky tri-
kům s ním lépe prodáte. Je to tak?

Je to tak. Díky míči mi v komerční 
sféře přibylo hodně vystoupení. Triky 
s balonem jsem zkoušel odjakživa, ale 
začal jsem s ním, až když freestyle 
fotbal zaznamenal boom. Souhlasím, 
že je to s míčem atraktivnější. Přece 
jen se hakysak neodráží od země, je 
to jiná technika.

 J S kterými fotbalisty jste už to-
čil?
Začínal jsem s Mariem Holkem, po-
stupem času přibyly hvězdy jako Ne-
dvěd, Berger, Baroš, nedávno to byl 
Rosický, ale tam jsem nic nepokou-
šel, aby se mu nic nestalo. (směje se)

 J Jak si vedl Pavel Nedvěd?
Když jsme se poprvé potkali na před-
stavení míče pro mistrovství světa 
2014, už při mém rozcvičení nemohl 
uvěřit, co je možné s balonem dělat. 
Pak jsme si lehce kopli.

 J Brankář z Větrušic a vítěz Zla-
tého míče, pěkné.
Pro mě to byl neuvěřitelný zážitek, sle-
doval jsem ho celou kariéru a najednou 
stojíte vedle něj, kopete si a bavíte se 
o freestyle fotbalu. Zkoušeli jsme pár 
triků, ale měl na sobě kalhoty, běžnou 
obuv a nebyl rozcvičený. To je úplně 
jiné než po rozcvičce, v dobrých bo-
tách a ve sportovním oblečení. Pavel 
má výborný kontakt s míčem, takže mu 
to šlo. Kolikrát mě fotbalisté překvapí, 
že mají kromě nohou výbornou kont-
rolu míče i na hlavě, což bych nečekal. 
Často umějí parádní věci, aniž by ně-

kdo tušil, že to dokážou. Při zápasech 
je neukážou, čas je jen na tréninku, ale 
tam je zase nevidí fanoušci.

 J Fotbalisté tedy neberou špatně, 
že toho „nějaký“ Honza Weber 
umí s míčem násobně víc než oni?

Myslím, že ne. Velké osobnosti to be-
rou s respektem, projeví obdiv. Někdo, 
kdo si není sebou tak jistý, to může 
zpochybňovat. Asi tak jsem to za ta 
léta vypozoroval.

 J Vystupujete se svou show, kte-
rou si sám moderujete, a zdá se, 
že se vůbec nestydíte. Měl jste to 
tak odjakživa?
Jedenáct let zpátky bych do mikro-
fonu nepromluvil. Prostě ne.

 J Opravdu?
Začínali jsme tenkrát dělat vystoupení 
s hakysakem, bylo nás pět, měli jsme 
show na pár minut, při které se nemu-
selo mluvit. Pak jsme se rozpadli, ne-
byla jiná možnost než se naučit mlu-
vené slovo, pokud jsem u toho chtěl 
zůstat. Začátky byly krkolomnější, ale 
nechal jsem si poradit, snažil jsem se, 
zlepšuje se to. Za deset let to snad 
bude perfektní. (usmívá se)

 J Nebuďte skromný. Už dnes se 
částečně živíte moderováním 
společenských akcí.
To je zajímavé, že? Lidi se smáli 
mým cílům, když jsem jim říkal, že 
chci závodit s hakysakem na světové 
úrovni. Vysmáli se mi a já se stal 
úspěšným. Chtěl jsem naučit fotba-
listy pořádně s fotbalovým míčem, 
což se rozjíždí. A když jsem pronikl 
do mluveného slova, protože si mo-
deruji vystoupení, proč bych nemohl 
uvádět i jiné akce? Pokládám se za 
spolehlivého člověka s nadhledem, 
umím moderovat i bez míče či ha-
kysaku. Dělám pro olympijský výbor, 
pro golfovou tour. Už je to tak, že 
mi zavolají, jestli bych jim nějakou 
akci moderoval a k tomu přidal vy-
stoupení. Není to opačně, že chtějí 
vystoupení a k tomu, ať jim ještě 
moderuji.

„Kolikrát mě fotbalisté překvapí, že mají 
kromě nohou výbornou kontrolu  

míče i na hlavě.“

Z kouzel s míčem se dá udělat 
i umění. To Honza Weber dobře ví…
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 J Jak na vaše vystoupení s míčem 
reagují lidé, kteří mají k fotbalu 
daleko?
Umějí to ocenit, ale je důležité, jak jim 
to podáte. Když dám jen tříminutovou 
sestavu bez mluvení, tak mi zatles-
kají, bude se jim to líbit. Ale nepřijde 
mi to dostatečné. Mám už vystoupení 
s vtipným úvodem, je to taková stand 
up comedy, do triků je uvedu zábav-
nou formou. Lidé jsou pak do toho 
vtažení. Začínám nejlehčími triky, dě-
lám fóry, jak je to náročné a těžké. 
Pak zvyšuji náročnost. Jsou pak udi-
vení, co se s míčem může dělat.

 J Ale nežonglujete jen s míčem, že?
Oblíbené jsou malé věci, jako bonbon 
z tic tacu, mince, fenomén je mobil. 
V poslední době jsem přibral i bowlin-
govou kouli, což nedělá nikdo jiný na 
světě, protože je to fakt nebezpečné. 
Házím si ji i za hlavu na krk. Když se 
vám to nepovede, tak to hodně bolí.

 J A co když se vám nepovede trik 
s mobilem? Půjčujete si drahé 
přístroje od lidí z publika, že?
Stane se... Úspěšnost je tak devět 
z deseti, když už mobil padá, aspoň 
ho nohou zbrzdím, takže maximální 
výška pádu je z deseti centimetrů. 
Většinou si beru telefony s gumovým 
krytem, aby se nic nestalo. Jednou na 
silvestra, je to asi osm let, jsem měl 
vystoupení v jedenáct večer. Měl jsem 
nějaké pivo, přišel člověk, ať udělám 
triky s jeho komunikátorem od Nokie, 
tenkrát stál asi 35 tisíc. Já nechtěl, 
ale on na tom trval, že neodejde, do-
kud to nezkusím. To jsem se hodně 
bál. Co si budeme povídat, pivo má 
na koordinaci vliv, riziko bylo obrov-
ské, byl to velký adrenalin. Naštěstí se 
všechno povedlo. Lidi se ptají, jestli 
jsem při vystoupeních ve stresu. Nor-
málně ne, dostavuje se jen při živých 
přenosech a právě při téhle příleži-
tosti. (usmívá se)

 J V čem je živý přenos jiný? Před 
lidmi na akci také vystupujete 
živě.
Před pár lety jsem vystupoval třeba 
na vyhlášení Fotbalisty roku. S dal-
šími dvěma kluky jsme měsíc na-
cvičovali show s využitím UV světel, 
které odrážely speciální pásky na no-

vých dresech pro reprezentaci. Den 
předem, na kamerové zkoušce, lidé 
z televize řekli, že to nevypadá dobře, 
a já tam zůstal jediný, plus mi vzali ta 
UV světla. Za den jsem měl připravit 
novou show, neměl jsem svoje boty, 
svoje oblečení, do obličeje mi svítila 
prudká světla, aby to dobře vypadalo 
na kameru. To byl stres! A taky úleva, 
že to vyšlo bez jediného spadnutí.

 J Jak často vám míč padá?
Někdy míč spadne, uděláte vtip a jede 
se dál, nic se neděje. S hakysakem se 
mi to nestává, to je tak jednou z deseti. 
S míčem je to častěji, lehce vám od-
skočí, ale zase je výhoda, že se odráží, 
zařadím operativně driblink podrážkou 
nebo lýtkem, když jsem vsedě. Chyba 
se dá elegantně zamaskovat, mám 
připravené únikové varianty. Akorát se 
vám balon nesmí odkutálet z pódia...

 J Jak často trénujete?
Každý den, jednu až dvě hodiny, jak 
to vyjde. Dřív to bylo třeba i šest 
hodin denně, to jsem ani nemohl 
dojít domů. Dřív byl pro mě vším 
technický trénink, teď se hodně sou-
středím na fyzickou stránku a kon-
dici. Byť technická stránka není už 
tolik trénovaná, zlepšuji se, fyzicky 
jdu nahoru. Jsem na dobré cestě 
vydržet dalších deset až patnáct 
let. Někdy se mi taky nechce, pak 
jdu do fitka, protože tam mě trenér 
donutí. Snažím se část odtrénovat 
na rozcvičkách před vystoupeními. 
Přijedu dřív a snažím se to skloubit. 
To je ideální.

 J Kolik vlastně uděláte nožiček?
Tak osm až devět hodin bych balon 
ve vzduchu udržel. Hodně teď běhám 
s míčem, trénoval jsem, jestli bych 

zvládl s balonem desetikilometrový 
běh, ale zatím ne. Dávám tak tři ki-
lometry.

 J Jak na vás reagují lidé, když ko-
lem nic žonglujete v běhu?
Ti, co mě potkávají pravidelně, si už 
zvykli, ale obecně platí, že se každý 
otočí.

 J Proč byste vlastně po osmi či 
devíti hodinách přestal žonglo-
vat? Co se musí stát, aby mistr 
jako vy zkazil?
Opadne koncentrace a zkazíte. Spíš 
jde o fyzickou únavu. Ale světový re-
kord je kolem 18 hodin.

 J Vy máte nějaký rekord zapsaný 
v Guinnessově knize rekordů?
Ne, stojí to 10 tisíc liber (asi 310 ti-
síc korun) plus je nutné splnit další 
podmínky. Nikdy jsem si nedal práci 
s tím, abych si nějaký rekord nechal 
zapsat, ale v opakování určitých triků 
by to s hakysakem nebylo nic slo-
žitého. Mám asi dvacet zapsaných 
českých rekordů, nezapsaných kolem 
stovky. Nebyl by problém vybrat si trik 
a počtem opakování ten rekord na-
stavit. Zkoušel jsem různé kuriozity, 
žonglování s vařeným vajíčkem, ať je 
to pro lidi zajímavé, ale není to má 
hlavní náplň.

 J Cítíte se jako nástupce legen-
dárního českého žongléra Jana 
Skorkovského?
Honza bydlí kousek ode mě, hodně mi 
na začátku pomohl. Své kejkle dělal 
do 60 let, pak už si řekl, že je toho 
dost. Chtěl bych být jeho nástupce. 
Když se mu někdo ozve, přesměruje 
ho na mě, čehož si vážím. Děláme po-
dobné věci, i když on spíš držel míč ve 
vzduchu, já k tomu přidávám triky. Ale 
podobnost je tam velká.

 J Co nejbláznivějšího jste kdy 
zkusil?
Hodně bláznivé bylo, když jsem to-
čil reklamu na Nissan pro Ligu mi-
strů. Připoutali mě ocelovými lanky 
na korbu náklaďáku a za jízdy jsem 
měl dělat triky. Auto se rozjelo asi 
čtyřicítkou, změny směru, nebyl jsem 
schopný ani stát, natož něco před-
vádět. Tak říkám: Díky moc, potřebo-
val bych asi dřívější zpáteční letenku, 
jsem tady zbytečně. Oni na to, že to 

Narodil se 28. srpna 1986, vystudoval VŠE v Praze, je inženýrem ekonomie 
a hospodářských dějin. Chytal za Spartu Krč a Větrušice, ale brzy propadl 
kouzlu footbagu – v tricích s míčkem zvaným hakysak se stal sedmkrát 
mistrem světa. „Na závodech s oblibou začínám tím nejtěžším trikem, co 
umím. Taková první rána šampiona, ať si ostatní moc nevyskakují,“ usmívá 
se muž, který třeba s hakysakem natočil amatérské video od bazénu 
a na sociálních sítích mělo sedm milionů zhlédnutí. Postupem času se 
začal víc věnovat freestyle fotbalu – v něm je zatím jeho maximem páté 
místo z mistrovství světa v jedné z vedlejších disciplín. Přeorientoval se 
i kvůli větší atraktivitě vystoupení s fotbalovým míčem v komerční sféře. 
„Zkoušel jsem mít agenta, ale moc to nefungovalo. Manažerskou práci zvlá-
dám sám, navíc mě lidi lehce najdou na internetu. Klienti už mi volají sami,“ 
těší ho. Pro Pražský fotbalový svaz moderuje besedy s dětmi. Více o Janu 
Weberovi se dozvíte na jeho oficiálních stránkách: www.honzaweber.com.

KDO JE JAN WEBER?

„Osm až devět hodin bych balon ve vzduchu udržel.“

Stačí trocha tréninku a můžete být jako on.



byl jen vtípek a chtěli mě vystrašit. 
Točilo se při jízdě v rovné lajně a ná-
klaďák jel dvacítkou až třicítkou, což 
se může zdát v pohodě, ale sranda to 
není. Jednou jsem spadl, takže štěstí, 
že jsem měl ty karabiny. Pár triků se 
mi ale povedlo, jednou jsem jel i bez 
připoutání, protože mě ta lanka do-
cela limitovala. To bylo hodně ex-
trémní.

 J Myslíte, že jste známý?
Ne. Občas mě někdo pozná, ale málo. 
Dost pozornosti mám spíš v zahraničí. 
Byl jsem třeba na charitativní akci To-
nyho Hawka v Beverly Hills. Tam mě 
lidé zastavovali.

 J Jak se kluk z Prahy dostane na 
charitativní akci slavného To-
nyho Hawka, což je americká 
skateboardová legenda?
Spolupracoval jsem s jednou znač-
kou bot a ta se snažila dostat haky-
sak jako mezihru do jedné jeho po-
čítačové hry. Manažerka té firmy šla 
k němu domů a volala mi ve tři ráno: 
Že neuhádneš, kde jsem? U Tonyho 
doma v kinosále a společně s jeho 
manželkou a dětmi se koukáme na 
tvoje videa. To jsem se rychle pro-
budil, jeho hry jsem miloval. Dokonce 
jsem pak opravdu natáčel nějaká vi-
dea pro tu novou hru, ale moc se to 
nechytlo. Každopádně to byl jeden 
z mých největších zážitků. Hakysak 
a skateboard, to jsou dva docela 
blízké světy. Přirovnal bych to k tomu, 

jako kdyby začínající fotbalista před 
dvaceti lety potkal Pelého.

 J Pojďme ze světa domů. Pro 
Pražský fotbalový svaz moderu-
jete besedy s dětmi. Jak jste se 
k tomu dostal?
Pro Český olympijský výbor mode-
ruji sportovní odpoledne, kde se děti 
setkají s olympionikem a je pro ně 
připravený sportovní program, takže 
k tomu mám blízko. Koncept besed je 
jiný, taky tam probíhá fotbalový tré-
nink, který je před a po povídání. Na 
to chodí fotbalové osobnosti, které 
dětem představují fotbal. Bavíme se 
o tréninkové části, o pozdější hráč-
ské kariéře. Otázky dětí jsou různé, 
třeba i takové, jak jsou velké branky. 
Je zajímavé sledovat fotbalisty, jak se 
s tím vypořádají. Prokládám to triky 
s míčem. A taky dávám hlasovat, jestli 
mají děti radši Messiho či Ronalda. 

 J Jak to dopadá?
Většinou vyhrává Messi.

 J Ale vy byste oba „vysekal“, jak 
se říká ve vašem sportu, ne?
Co se týče triků, tak myslím, že jo. 
Na hřišti už by to byl jiný příběh. 
(směje se)

 J Formát fotbalových besed se 
vám líbí?
Hrozně moc. Je super, když přijde 
někdo, kdo ukáže, jak létají sokoli 
a káňata, ale z nějakého perspektiv-
ního hlediska je super, že dětem ně-
kdo představí fotbal, obecně sport, 

v tak útlém věku. Nevím, co bych dal 
za to, kdyby před lety přišla známá 
fotbalová osobnost na mou školu 
a viděl bych k tomu i triky s míčem... 
I proto jsem do toho nadšený, je to 
věc, u které chci být. Na dětech se 
navíc pozná, jestli člověk dělá svou 
práci dobře.

 J Cítíte z nich zájem o fotbal, fre-
estyle fotbal nebo to nerozlišují?
Myslím, že to mají spojené. Občas se 
na něco zeptají, často mi děti píšou, 
kam by mohly chodit na pravidelné 
tréninky. Valnou většinu musím bo-
hužel odmítat. Pokaždé je autogrami-
áda a tam jim dávám takový návod, 

jak s freestyle fotbalem začít. O tom, 
že je to ideální skloubit s fotbalem, 
už řeč byla.

 J S fotbalem děti začínají kolem 
pěti let. Co s freestylem?
Ideální věk je kolem deseti let. Nej-
těžší jsou začátky – proto tam je dů-
ležitá mentalita. Nenechat se odradit, 
překousnout úvodní nezdar, hecnout 
se. Řekněme, že po třech týdnech se 
už člověk zlepšuje rychle. Základní 
rada je: vydržet! Je to sport pro kluky 
i pro holky. Na děti triky fungují, při-
táhne to jejich pozornost k fotbalu 
obecně. I proto by oba sporty měly 
spojit síly. 

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

Honzu kromě míče živí i práce s mikrofonem.
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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 Vi.

mĚSTSKÁ ČÁST PRaHa 14

 J Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se na-
chází na Praze 14?
V Praze 14 funguje Tělovýchovná jed-
nota Kyje a FC King.

 J Jak se vaše městská část staví ke 
spolupráci s fotbalovými oddíly?
Městská část se snaží maximálně 
podporovat jak neziskové organizace, 
které zajišťují volnočasové vyžití pro 
různé věkové kategorie a další ve-
řejně prospěšné aktivity, tak místní 
sportovní kluby a oddíly, včetně těch 
fotbalových. Organizace podporujeme 
především prostřednictvím dotačních 
programů, které městská část každo-
ročně vyhlašuje, zároveň se snažíme 
pomáhat s propagací. O některých 

fotbalových utkáních informujeme 
zejména na webu a Facebooku Prahy 
14. Samostatnou kapitolou jsou pak 
drobnější fotbalové akce, které po-
řádá či spolupořádá přímo městská 
část. Těmi jsou například amatérské 
fotbalové turnaje o pohár starosty.

 J Jaké finanční prostředky ročně 
vynaložíte speciálně na fotbal?
Co se týká fotbalu, o dotace MČ 
Praha 14 pravidelně žádá TJ Kyje. 
Ročně je díky tomu takto podporo-
vána částkami 15 až 50 tisíc korun, 
v loňském roce to bylo 30 tisíc ko-
run. TJ Kyje zároveň již čtvrtým ro-
kem dostává od městské části na-
víc dotaci ve výši 190 tisíc korun na 
obnovu majetku (sprchy, domy, soci-

ální zařízení, šatny a podobně). Co se 
týká roku 2017, zatím nemůžeme výši 
příspěvku předjímat, v tomto období 
organizace teprve podávají žádosti o 
dotace. Jimi se posléze bude zabývat 
hodnotící komise a následně Zastupi-
telstvo MČ Praha 14.

 J Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Jsou aktivní v rámci vlastní činnosti, což 
je přesně to, co od nich městská část 
očekává. Zajišťují zázemí pro sportovní 
vyžití místních dětí a dospělých a po-
máhají utvářet čtrnáctku plnou pohybu. 
Díky nim mají obyvatelé možnost vyra-
zit za sportem, protáhnout tělo.

 J Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?

Jak bylo řečeno výše, městská část 
do oblasti sportu přináší finanční pro-
středky a kluby a oddíly nabídku. Je 
to příjemná symbióza, jejímž cílem a 
zároveň přínosem jsou kvalitní služby 
pro místní obyvatele. Mohu říci, že 
si velmi ceníme dobrých vztahů jak 
se sportovními kluby, tak s neziskov-
kami. Jedině na dobrých vztazích se 
dá postavit příjemná a hlavně efek-
tivní spolupráce.

 J Kolikrát jste v minulém roce 
byla na fotbalové akci?
Přiznám se, že na fotbale jsem v uply-
nulém roce nebyla. Přestože velmi ob-
divuji talent, píli a nasazení všech, kteří 
hrají a chtějí hrát dobrý fotbal, nejsem 
typickým fanouškem tohoto sportu. 

odpovídá radní Mgr. Irena Kolmanová (TOP 09)

V soužití klubů a MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ panuje příjemná symbióza, protože je založena na dobrých vztazích, jež jsou nezbytné. Tak si spolupráci 
s fotbalovými oddíly na svém území pochvalují na Praze 14. A jak vidí soužití se „svými fotbalisty“ na Praze 15? Dočtete se v další části 
rubriky Městská část a fotbal.
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mĚSTSKÁ ČÁST PRaHa 15

 J Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se na-
chází na Praze 15?
V Praze 15 se nacházejí dva fotbalové 
kluby, a to SK Hostivař a SK Horní 
Měcholupy.

 J Jak se vaše městská část staví 
ke spolupráci s fotbalovými oddíly?
Městská část podporuje fotbalové 
kluby formou jejich účastí v progra-
mových dotacích vyhlašovaných MČ 
Praha 15.

 J Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
minulý rok?
V roce 2016 bylo na fotbal poskyt-
nuto cca 550 tisíc Kč.

 J Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?
Ano, účastní se pořádání sportovních 
i kulturních akcí formou poskytování 
sportovišť svých klubů.

 J Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?
Ano, hlavní přínos je společné za-
jišťování sportovního vyžití občanů 
Prahy 15 se zvláštním zaměřením 
na mládež.

 J Kolikrát jste v minulém roce byl 
na fotbalové akci?
Vzhledem k tomu, že se aktivně věnuji 
spíše jinému sportovnímu odvětví, na-
vštívil jsem v roce 2016 jen dvě fot-
balové akce. 

odpovídá předseda Výboru volnočasových aktivit a vnějších 
vztahů Ing. Karel Strnad (ČSSD)
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Momentka z Horních Měcholup…

… a areál Hostivaře.
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Před čtyřmi roky byl Dušan Svoboda jediným kandidátem na post před-
sedy Pražského fotbalového svazu – a vyhrál se stoprocentní podporou. 
Podobný scénář se očekává i teď: 4. března proběhne VOLEBNÍ VALNÁ 
HROMADA PFS. A pokud se nestane něco neočekávaného, Svoboda by 
měl nadále zůstat v čele pražského fotbalu. „Rád bych byl předsedou 
další čtyři roky. Dál nevidím,“ říká 42letý Svoboda.

 J Myslíte, že budete mít proti-
kandidáta?
Nevím, ani se po tom nijak zvlášť ne-
pídím. Svaz se pod mým vedením vy-
dal nějakou cestou, která je možná 
trochu jiná než v ostatních krajích. 
Preference ve fungování máme na-
stavené primárně takto: zásadní 
je otázka růstu členské základny 
a zkvalitňování podmínek a zabezpe-
čení amatérských klubů. Vše se dá 
vždycky realizovat rychleji a lépe, ale 
v zásadě je to směr a téma, které 
snad lidé kolem fotbalu v Praze oce-
ňují. Rád bych v tom ještě pokračoval. 
Jestli přijde někdo s jinou vizí, třeba 
i lepší, to je otázka. Je ale jedna věc, 
kterou nechci.

 J A to?
Aby se volby v Praze staly zdrojem 
svárů a rozporů. Budu chtít před vol-
bami obejít kluby, které jsou z mého 
pohledu ty zásadní. Neznamená to 
kluby, které hrají ligu nebo mají spor-
tovní úspěchy, ale ty, které mají nej-
širší členskou základnu a intenzivně 
se věnují práci s mládeží. Chtěl bych 
slyšet jejich názory. Když mi řeknou, 
že nejsou s prací mojí a současného 
výkonného výboru spokojené, vezmu 
to jako zpětnou vazbu a zařídím se 
podle toho. Fungování svazu je za-
loženo na práci, ne na politice, je to 
amatérský fotbal, nejde tady o peníze 
nebo o nějaký vliv. Nechci, aby byly 
nějaké předvolební mítinky a podobné 

věci. To mi přijde až komické. Někdo 
může vnímat jako konfliktní, že jsem 
z profesionálního klubu, že některé 
věci nemůžu třeba cítit tak jako lidé 
z menších klubů, což je legitimní ná-
zor. Jsem rozhodnutý kandidovat na 
post předsedy, ale ne za každou cenu.

 J Kde po sedmi letech ve funkci 
předsedy Pražského fotbalového 
svazu při vašem vytížení, protože 

jste zároveň předsedou Ligové 
fotbalové asociace, člen Výkon-
ného výboru FAČR i člen vedení 
Sparty, berete chuť a čas stále 
řídit fotbal v Praze?
Za těch sedm let se staly věci, které 
mě nabíjejí. Vytvořil se kolem mě ur-
čitý tým lidí, se kterými můžu realizo-
vat své nápady. Máte pravdu, že moje 
časové vytížení je velké, ale tým mých 

spolupracovníků už ví, jak přemýšlím, 
jaké věci jsou pro mě důležité. A to mi 
usnadňuje život. Udělali jsme něko-
lik projektů a mám pocit, že výsledky 
nám dávají odpověď, že dávají smysl. 
Mám v hlavě další dvě až tři věci, 
které bych chtěl zrealizovat a posu-
nout je dál. Proto bych ještě jedno 
volební období rád pokračoval, abych 
mohl naplnit vize, které mám.

 J Pouze jedno volební období?
Nemyslím si, že je prospěšné, když je 
někdo v jedné funkci 30 let, to bych 
nechtěl. (usmívá se) V tomhle směru 
před sebe vidím na další čtyři roky, 
dál ne – pak se spousta věcí může 
změnit.

 J Kde pořád berete energii vy-
mýšlet a realizovat nové pro-
jekty? Praha jich je plná.
O jednu věc se chci dál výrazným 
způsobem starat – a to o projekty, 
které povedou k rozšiřování členské 
základny mládeže. Opravdu si my-
slím, že fotbal je pro děti geniální 
sportovní aktivita. Je dostupná jak 
infrastrukturou, protože nemusíte 

v Praze nikam daleko dojíždět, hři-
ště jsou všude, tak to není finančně 
náročný sport. V tomhle ohledu se 
dřív něco zanedbalo, obecná snaha 
dostat děti ke sportu byla podhodno-
cená. Teď vidíme, že je to možné, že 
to dává smysl. Díky databázi FAČR, 
která je exaktní, vidíme výsledky. To, 
že jsme nejrychleji rostoucí ze všech 
krajů v počtu mládeže, mi říká, že 
jsme na správné cestě. Přiznávám, 
že mě to hodně uspokojuje. Pak jsou 
tady další věci, třeba snaha prostředí 
mládežnického fotbalu kultivovat, jak 
by se měli a neměli zapojovat rodiče. 
Tohle téma jsme uchopili a je třeba 
v něm pokračovat.

 J I na úrovni Pražského fotbalo-
vého svazu se točí slušné peníze, 
když vezmeme granty z Magist-
rátu hlavního města Prahy, které 
tyto projekty výrazně podporují, 
že?
Ano, je to zhruba 50 milionů ko-
run na rok, které se podle jasného 
klíče distribuují do všech pražských 
klubů, které pracují s mládeží. Grant 
na rok 2017 je už schválený, při-
pravují se programy a projekty na 
rok 2018. Není to nároková složka, 
vždycky záleží na rozhodnutí poli-
tické reprezentace Prahy, ale pro-
kázali jsme – a čísla nám dávají za 
pravdu –, že jsou to dobře investo-
vané peníze.

 J Zdá se, že se Praha ztotožnila 
s vašimi vizemi. Souhlasíte?
To uvidíme ve volbách. (směje se) 
Doufám, že ano.

 J Jak si vlastně stojí svazové fi-
nance?
Finanční rezervy máme větší, než 
jsme měli dřív. Můžu říct, že svaz je 

T É m a

DuŠan svoboDa Je PřeDseDou PRažského FoTbaLového svazu už seDm LeT. na začáTku  
března Jsou voLby PRo DaLŠí čTyřLeTý cykLus

TEXT: raDim truSina FOTO: archiv

mÁm DaLŠÍ VizE a NÁPaDY, RÁD BYCH POKRaČOVaL

Koná se v sobotu 4. března 2017 na Vysoké škole ekonomické v Praze, 
Ekonomická 957, 148 00 Praha 11 – Jižní Město. Prezence je od 9.15, 
jednání od 10 hodin. Za každý klub se zúčastní pouze jeden delegát 
s platným mandátem. Návrhy kandidátů na předsedu PFS, členy VV PFS 
a členy ORK mohou kluby podávat dle Stanov PFS čl. 16 bod 2. Návrhy 
musí být podány a doručeny na PFS nejpozději týden před konáním VH 
(nejpozději v pátek 24. února 2017), a to písemnou formou. Jejich sou-
částí musí být vždy písemný souhlas kandidáta s kandidaturou, čestné 
prohlášení kandidáta o bezúhonnosti nebo výpis z trestního rejstříku – 
ne starší než tři měsíce.

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA PFS
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finančně stabilizovaný. Kdyby do-
šlo k čemukoliv, pár let by vydržel. 
Když jsme u financí, tak mě těší, 
že máme vyřešenou otázku finan-
cování fotbalu v jeho masovosti. 
Chceme z fotbalu udělat fenomén 
pro mládež, chceme, aby to byla 
nejdostupnější aktivita, což se musí 
finančně zajistit, a nám se to my-
slím povedlo. Chtěl bych ještě vy-
tvořit projekt a vnést určitou sys-
témovost do oblasti péče a rozvoje 

o talentovanou mládež. Začínáme 
o tom debatovat.

 J Souvisí to nějak s vybudováním 
pražského sportovního střediska, 
které jste chtěl stihnout už v pře-
dešlém volebním období?
Úplně to nesouvisí, ale rozhodně 
jsem od toho záměru neustoupil. Je 
to jedna z věcí, proč bych chtěl mi-
nimálně ještě v jednom volebním ob-
dobí pokračovat. Začíná se to nějak 
zhmotňovat, projekt dostává kon-

krétní obrysy. Chtěl bych ho dotáh-
nout. Abychom měli vlastní fotbalovou 
infrastrukturu, kterou bude zastřešo-
vat Pražský fotbalový svaz. Rád bych 
vytvořil středisko, které bude k dispo-
zici pro kluby, co se z nějakých dů-
vodů dostanou do problémů, i pro 
jednotlivce a případně nefotbalové 
subjekty, které budou mít zájem se 
věnovat fotbalu.

 J Jak důležité pro vás je, aby vý-
konný výbor zůstal v podobném 

složení, jako byl v posledních le-
tech?
Se složením výkonného výboru jsem 
spokojený, většina kolegů asi bude 
znovu kandidovat, ale jsem dalek toho, 
abych někomu říkal, koho má volit. 
Hlavní pro mě je, aby ve výkonném vý-
boru seděli lidé z klubů. A to jak z klubů 
menších, tak i větších. Právě oni znají 
problematiku pražského fotbalu nejvíc. 
Chci, aby si fotbal v Praze řídily kluby, 
to je pro mě nejdůležitější. 

Důrazné zaměření na mládež se Pražskému fotbalovému svazu vyplácí: 
ze všech čtrnácti krajských svazů je právě hlavní město s velkým 
náskokem nejúspěšnější, co se týče nárůstu členské základny pod 
18 let. Za čtyři roky stouply celkové počty o 116 procent, což je číslo, 
které nemá konkurenci.

V době, kdy se stále častěji mluví 
o tom, že děti nechtějí sportovat, je 
Pražský fotbalový svaz v kladných čís-
lech. Za poslední sezonu je ve sta-
tistikách zapsaný posun u nových 
nezletilých členů o 7 procent, druhý 
nejúspěšnější kraj se dostal na 3 pro-
centa. Pokračuje tak trend nastavený 
už před lety: od roku 2012 se počet 
fotbalistů pod osmnáct let v Praze 
zvýšil z 5 491 členů na 11 895. Tedy 
skok o 116 procent!
„Jsme v tomhle směru hodně aktivní 
a tohle je naše odměna. Jsem rád, že 
ta čísla jsou taková, jaká jsou,“ pochva-
luje si předseda Pražského fotbalového 
svazu Dušan Svoboda. „Snažíme se na 
kluby vytvářet tlak, pracovat s nimi, mo-
tivovat je k získávání nových členů. Ale 

není možné zapomenout ani na aktivitu 
Fotbalové asociace ČR. Pak je to už na 
jednotlivých krajských organizacích, jak 
její podporu využijí. A nám se to daří.“
Ač roste i většina dalších krajů, žádný 
z nich se nedostal za poslední čtyři 
roky přes sto procent. Praha tak 
v tomto směru jasně udává tempo. 
Navíc poměr mládeže a dospělých 
je 61,7 % ku 38,3 %, což jsou slibná 
čísla i pro budoucnost. Jen Morav-
skoslezský kraj drží vyrovnaný poměr, 
jinde převažují dospělí.
Nejvíce členů v Praze má FC Tempo 
Praha: z 806 registrovaných lidí je 
678 dětí! Druhá je Sparta se 630 
osobami, přes šest stovek se do-
staly i třetí Háje JM (606). Celkově je 
v hlavním městě 19 277 členů.

„O tom, jak přitáhnout děti k fotbalu, 
hodně přemýšlíme. Investujeme pe-
níze do různých projektů, které se 
nám daří realizovat. A to díky lidem, 
které mám kolem sebe. To je ten roz-
dílový faktor, protože jedna věc je mít 
nápady, druhá je pak všechno správně 
dotáhnout. Proto bych chtěl poděko-
vat i lidem ze sekretariátu PFS – bez 
nich by se nestalo nic,“ oceňuje Svo-
boda. „Nic z toho by se ovšem nedalo 
zrealizovat ani bez podpory Magist-
rátu hlavního města Prahy. Tam patří 
velký dík, v podmínkách České repub-
liky je podpora od města velmi uni-
kátní a významná.“
Ročně se takto do pražských klubů 
rozdělí kolem 50 milionů korun. 
„Všechny peníze směřují k podpoře 
mládeže a daleko větší dostupnosti fot-
balu v Praze. Daří se nám držet rozsáh-
lou infrastrukturu, což je věc, ve které 
chceme pokračovat,“ plánuje Svoboda.
Stejně tak dál běží speciální projekty, 
které už jsou v Praze velmi dobře 

známé. V lednu začal další ročník 
Dětského fotbalového poháru pro 
žáky a žákyně I. a II. tříd, Můj první 
klub a Měsíc náborů se zaměřují na 
náborové akce, Neberte nám naši hru 
na výchovu rodičů, trenérů a funkci-
onářů – za cíl si klade zlepšit atmo-
sféru na pražských stadionech bě-
hem utkání dětí a mládeže. Projekt 
Tour de club propojuje profesionální 
a amatérské kluby v Praze po všech 
stránkách, Létající trenéři se zamě-
řují jen na tréninkovou část. Odstar-
tovaly také Školní fotbalové besedy, 
které mají zpopularizovat fotbal ve 
školách. Výraznější podporu mají 
i reprezentační výběry PFS.
„Jsem přesvědčený, že růst počtu mlá-
deže může pokračovat i v příštích le-
tech. V Praze vidím obrovský potenciál. 
Nemůžeme chtít vychovávat nové Ro-
sické, to ani není role PFS, důležitější je 
v první fázi přivést děti vůbec ke sportu. 
A fotbal je pro ně vhodný ve všech smě-
rech,“ myslí si Svoboda. (red)

za čTyři Roky zvýŠiLa PočeT mLáDežníků o 116 PRocenT

PRaHa UDÁVÁ TEmPO

Dušan Svoboda hovoří o svých vizích. Dostane důvěru pro další období?
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Dvacet. Tolik ročníků již má za sebou největší fotbalová liga firem ve 
střední Evropě pod názvem Golden Tour. Ten jubilejní dvacátý je stále 
v plném proudu. Na dva tisíce hráčů, mezi nimiž nechybějí ryzí amatéři, 
fotbalisté z klubů v hlavním městě, ale ani futsaloví reprezentanti, 
rozehrálo tento ročník v první polovině ledna.

Organizátoři se v letošním roce mu-
sejí činit, protože liga probíhá sou-
běžně hned v šesti městech. Čtyři 
česká (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) 
a dvě slovenská (Bratislava a Košice) 
města sledují souboje téměř stovky 
firemních týmů. A to je pro ročník 
2018 v plánu uvedení dalších dvou 
domovů ligových mužstev. 

PRIZE MONEy VE HŘE
Pojďme ale zpět do současnosti a do 
naší metropole. Konkrétně pražské 

PRE Golden Tour se letos účastní 40 
týmů rozdělených do tří výkonnost-
ních levelů. Nejvyšší Superliga, dvě 
druhé ligy a  nejnižší třetí liga. Ka-
ždá soutěž je obsazena deseti týmy, 
které se v průběhu sezony, již tvoří 
pět hracích dnů, utkávají každý s ka-
ždým dvakrát. Kromě postupů a se-
stupů hrají týmy o hodnotné ceny, 
prize money a především pak o po-
stup na závěrečný turnaj EURO Gol-
den Tour, na kterém se představuje 
24 nejlepších týmů ze všech ligových 

měst. Toto mezinárodní finále je mezi 
týmy velmi oblíbené nejen díky kva-
litě soupeřů a zajištění, ale také proto, 
že se každý rok koná v jiném městě 
a hráči si tak užívají pořádnou víken-
dovou jízdu! Na podzim tohoto roku 
bude turnaj EURO Golden Tour hostit 
po dlouhých letech Brno, které nabízí 
skvělé zázemí v hale VUT.
Prozatím poslední finálový turnaj hos-
tila Praha na konci roku 2016, z ví-
tězství se radoval mistr z Košic s ná-
zvem Zlato Lux. Skvělé druhé místo 
pak uhrál výběr FAČR pod vedením 
předsedy komise futsalu FAČR Ota-
kara Mesteka. Součástí turnaje byla 
i oslava 20. výročí ligy spojená mimo 
jiné s koncertem Pavola Habery a ne-
smělo chybět ani obchodní setkání 

manažerů významných společností 
zapojených do projektu.

FOTBAL V SRDCI
Pražská část ligy letos zazname-
nala několik novinek. Jednou z hlav-
ních je nová domovská hala, kterou 
se stala hala Jedenáctka na praž-
ském Chodově. Druhou významnou 
novinkou je vstup nového hlavního 
partnera s projektem Fotbal v srdci. 
Díky němu mohou hráči Golden Tour 
využívat zajímavých akcí spojených 
s českou fotbalovou reprezentací, 
mimo jiné se podívat na některý ze 
zápasů či tréninků národního týmu. 
Více o tomto projektu stejně jako 
o celé lize firem naleznete na strán-
kách www.goldentour.info. 

E x T R a

Liga manažeRů PoD názvem goLDen TouR se PyŠní DLouhou hisToRií
TEXT A FOTO: i.S.c. SportS

PODVaCÁTÉ

Golden Tour byla ozdobena i společenskou událostí.



Tuhé boje, zábava i koncert Pala Habery. To 
jsou dvacáté narozeniny Ligy firem, jíž se 
účastní i řada fotbalistů z hlavního města.
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Kdepak, žádné otázky na tělo nečekejte. Ve střídání JANA VÍTKA, jenž 
hrál naposledy za Újezd Praha 4, za Davida Snopa půjde o ohlédnutí 
za kariérou a obecné otázky. Rozhodně však ne nezajímavé, což 
potvrzuje následující minirozhovor a zejména jeho finále…

 J V jakém klubu se ti nejvíc líbilo 
a kde sis užil nejvíc srandy? 
Klubů jsem prošel spousty a nerad 
bych na nějaký zapomněl. Jednak 
bych chtěl zmínit FSC Libuš, kde mě 
naučili kopnout do balonu a strávil 
jsem tam svá nejlepší počáteční fot-
balová léta. A asi nejvíc v paměti mi 
pak utkvěla další dvě angažmá. To 
první bylo mimopražské v Sokolově, 
kde jsem poznal spoustu nových lidí, 
kamarádů i velmi dobrých fotbalistů. 
Bylo mi pouhých 18 let a musel jsem 
se začít starat sám o sebe a do toho 
se živit fotbalem. Byla to velmi zají-
mavá část mého života, rád vzpomí-
nám na to, když jsem chodil trénovat 

třeba s Petrem Jiráčkem, který teď 
hraje ligu v Jablonci, nebo s dalšími 
dobrými fotbalisty jako David Čada 
či Jakub Frohna. Vážně fajn angažmá. 
A to druhé zajímavé bylo právě s Da-
videm Snopem ve Velimi. V tomto 
klubu jsem poznal také spousty dob-
rých kamarádů a fotbalistů. V paměti 
mi utkvěly zejména cesty na tréninky 
a zápasy z Prahy s Davidem, kdy jsme 
po cestě přes Úvaly nabírali dalšího 
spoluhráče, bombarďáka, střelce On-
dru ,,Boogie“ Brusche, který běžně 
chodil pozdě, i když jsme ho nabírali 
před jeho domem. Vždy jsme se pak 
na oplátku do něj trefili nějakou sran-
dou a o víkendu se na vše zapomnělo, 

když vstřelil branku, na kterou mu Da-
vid nahrál. A slavili jsme vítězství.

 J Je poslední klub tvoje poslední 
fotbalová štace, nebo máš ještě 
nějaké fotbalové sny? Co zahra-
ničí?
O zahraničním angažmá asi ani neu-
važuji, jsem už na to dost starý někam 
cestovat, a hlavně bych se rád usadil 
tady v Praze a založil třeba rodinu, 
takže mám myšlenky někde jinde. 
I když vlastně poslední dobou řešíme 
s přítelkyní, která je ze Slovenska, že 
bych si mohl zahrát i tam u nich na 
dědině v Šarišských Michaľanoch. Je 
tam hezky a i na stadionu jsem byl 
a vypadá to fajn, takže vlastně i za-
hraniční myšlenky mám.

 J Jmenuj spoluhráče, se kterým 
sis nejvíce na hřišti i mimo něj 
rozuměl. A naopak neoblíbený 
protihráč?

Narazil jsem na výborné fotbalisty, se 
kterými jsem si rozumněl jak po fot-
balové stránce, tak i mimo hřiště. Kon-
krétně budu jmenovat pár jednotlivců, 
a to Davida Snopa (společné angažmá 
ve Velimi, Zápech, Újezdu nad Lesy), 
Michaela Volfa (Chodov JM), Jakuba 
Frohnu (Sokolov) a takhle bych mohl 
pokračovat na dalších několik stran. 
Ohledně neoblíbeného protihráče si 
bohužel teď nevzpomenu, ale jsou to 
určitě fotbalisti, od kterých to po spo-
lečném souboji bolí, a dále ti, kteří jsou 
šikovní na míči, že mě obejdou a zamo-
tají mi hlavu, že ani nevím, jak to doká-
zali. Konkrétně je ale nebudu jmenovat.

 J Jaká je tvá největší fotbalová 
přednost a slabina?
Má přednost byla asi hra hlavou, kte-
rou jsem určitě dal i pár gólů a ubránil 
spousty útoků. A slabina? Tu žádnou 
nemám. (směje se) 

S T Ř Í D Á N Í

Jan víTek navazuJe na oTázky DaviDa snoPa
TEXT: lukáš vrkoČ FOTO: archiv J. vítka

SLaBiNa? TU NEmÁm…

„Nic originálního mě nenapadá, 

tak se zeptám i já tebe na to, 

v jakém klubu se ti nejvíc líbilo, 

kteří spoluhráči ti byli nejbližší 

a jaké jsou tvé největší fotbalové 

přednosti a silné stránky. A pak 

mi řekni, kam to chcete s Chodo-

vem letos dotáhnout…“

MICHAEL VOLF

JAN VITEK

S T Ř Í D Á N Í
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Honza Vítek v akci Hra hlavou je prý jeho silnou stránkou.
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Když hodnotil své mimořádně úspěšné šestileté působení u národního 
mužstva, jehož vrcholem bylo vítězství na evropském šampionátu, řekl: 
„Pokud jde o výsledky, předčily mé očekávání. Hlavně titul mistrů Evropy 
a dlouhá série bez porážky. Pokud jde o herní projev, nesplnily se vlastně 
moje představy nikdy.“ Takový VÁCLAV JEŽEK byl. Náročný, neúprosně 
kritický k hráčům i k sobě. Měl vizi a šel za ní umíněně a vytrvale. Mířil 
vysoko. Nejvýš.

Čech, který se narodil ve slovenském 
Zvolenu, začal s fotbalem v Banské 
Bystrici. Později zběhal v regionál-
ních soutěžích spoustu hřišť čes-
kého severovýchodu. Hrával vět-
šinou ve středu zálohy. V Úpici se 
potkal s někdejším skvělým halvem 
Sparty i reprezentace Karlem Kol-
ským, který tam po odchodu z velké 
scény nějaký čas působil jako hrající 

trenér. Václav Ježek obdivoval nejen 
jeho brilantní míčovou techniku, ale 
také – a ještě víc – taktické a stra-
tegické schopnosti, důslednost a pří-
močarost jednání. Snad se bezděčně 
inspiroval i Kolského uzavřeností do 
sebe a zdrženlivostí v osobních vzta-
zích. A trenérovi neunikla hráčova 
bystrost, přemýšlivost a dychtivost 
poznání.

V říjnu 1963 ohromila fotbalovou veřej-
nost zpráva o novém trenérovi Sparty. 
Tábor jejích fanoušků byl vzhůru no-
hama. Kam paměť sahala, působili v té 
roli vždy někdejší skvělí plejeři: Angličan 
Johnny Dick, Ferenc Szedlacsek, Jaroslav 
Burgr, Josef Kuchynka, Erich Srbek… Co 
jméno, to velký příběh, a teď najednou 
trenér z neznáma! Až v souvislosti s tím 
pověřením se většina čtenářů sportov-
ních stránek dozvěděla, že jde o do-
savadního hlavního trenéra mládeže 
v pražské Dukle. Ale kde se vzal? Jen 
pár zasvěcenců vědělo, že roku 1955 
dovedl dorostence libereckého Tatranu 
k druhému místu v mistrovství republiky 
a potom v městě pod Ještědem krátký 
čas trénoval také druholigovou Jiskru.

Domníváte se, že pouhou náhodou byl 
Václav Ježek povolán právě do Dukly, 
jejíž mistrovský tým trénoval Kolský? 
A myslíte, že po něm další náhodou 
o čtyři roky později sáhla Sparta, od-
kud Kolský právě odcházel do krakov-
ské Wisly?

SVěDECTVÍ STARÉHO 
INTERNACIONÁLA
V oněch dnech si mladý sportovní re-
daktor povídal s legendární hráčskou 
i trenérskou legendou Emilem Sei-
fertem, který tehdy vedl žáky Dukly, 
a nadhodil i otázku, která zaznívala 
ze všech stran: nebude ten úkol nad 
síly trenéra, který jakživ nesehrál ani 
jediný mač v lize, natož pak na mezi-

L E G E N D a

významné osobnosTi hisToRie PRažského FoTbaLu Jak Je (možná) neznáTe
TEXT: miloSlav Jenšík FOTO: archiv autora

VÁCLaV JEŽEK:
PaN TRENÉR z NEzNÁma

Sparta z roku 1965: zleva stojí Vojta, Kotas, 
Tichý, Kos, JEŽEK, Táborský, Kollár, Potměšil, 

Kramerius a Gůra, sedí Pospíchal, Mráz, 
Kvašňák, Mašek, Dyba, Vrána a Kraus.

Václav Ježek s asistentem Jozefem 
Venglošem v závěrečných bojích 
mistrovství Evropy v roce 1976.
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DROBNÉ KLEPy

VÁCLAV JEŽEK 1. 10. 1923 – 27. 8. 1995

národní scéně? Seifert s odpovědí ne-
zaváhal: „Jsem bezmála o čtvrt století 
starší než on a právě tak to s ním má 
i Jura Tožička, který tu pracuje s doros-
tem. Svého času jsme oba dlouhá léta 
křižovali Evropou, Jura hlavně s hoke-
jem, já s fotbalem. A přitom je Václav 
náš šéf. Nemáme s tím žádné problémy. 
On to má v hlavně náramně srovnané. 
Ví, co chce a jak na to jít.“
Brzy se to potvrdilo. Nováček na ligové 
scéně si poradil s ostřílenými mata-
dory a našel společnou řeč s nefor-
málním lídrem týmu Andrejem Kvaš-
ňákem. Sparta, která v letech 1959 až 
1963 s jedinou výjimkou stále bojovala 
o přežití v nejvyšší soutěži, už v prvním 
roce Ježkovy vlády skončila v lize šestá 

a vybojovala Československý i Středo-
evropský pohár! Rok nato jí po jede-
náctiletém půstu znovu patřily ligové 
vavříny, roku 1966 jí unikly jen vinou 
horšího skóre, ale v dalším ročníku je 
získala zpátky. 
Po šesti letech na Letné se Václav 
Ježek vydal na svou první zahraniční 
stáž – do Nizozemska. Donedávna 
bezvýznamná fotbalová země se 
rychle proměňovala ve světovou vel-
moc. Jedním z tvůrců zázraku zva-
ného holandský totální fotbal byl 
trenér její reprezentace, český po-
únorový exulant dr. František Fadr-
honc. Holandský styl hry v neustálém 
vysokém tempu a s prolínáním všech 
řad Ježkovi učaroval.

VE ZNAMENÍ LVA
Po návratu do vlasti mu svěřili ná-
rodní mužstvo. Hned v prvním utkání 
v srpnu 1972 jej na Spartě vedl právě 
proti „oranjes“. Po prohře 1:2 napsala 
Mladá fronta: „Musíme vzít zavděk ne-
jen milosrdným výsledkem, ale i velkým 
poučením.“ Zápas potvrdil oprávně-
nost Ježkova názoru, že je třeba od 
základu změnit systém hry a najít pro 
něj ty pravé hráče. Někteří kolegové 
se mu smáli – prý chce náš fotbal 
poholandštit… 
„Jsou dva typy trenérů, jeden pro rychlé 
úspěchy, druhý pro trpělivou systema-
tickou činnost. K těm prvním rozhodně 
nepatřím,“ prohlásil po bělehradském 
triumfu. Naši se probojovali do závě-

rečné čtverylky ME 1976 v Jugoslávii. 
Už to znamenalo veliký úspěch. Když 
tam v záhřebském lijáku porazili Ho-
lanďany v prodloužení 3:1, londýnský 
Daily Express napsal: „Bylo to explozivní 
semifinále. Skvělý výkon týmu Českoslo-
venska, zejména v prodloužení.“ A po in-
farktovém finále s týmem SRN, které 
až po remíze i v prodloužení rozhodl 
penaltový rozstřel s fantastickou po-
intou „vršovického dloubáku“ Antonína 
Panenky, vysekl mužstvu a především 
jeho trenérovi hlubokou poklonu ně-
mecký Kicker: „Československo vneslo 
do stylu a pojetí totálního fotbalu novou 
dimenzi, otevřelo nové možnosti.“
Bělehrad a Záhřeb, to byla koruna vel-
kého trenérského díla Václava Ježka. 

JAK METLO NOVÉ KOŠTě
Když se poprvé stal trenérem Sparty, 
přenechal Ježek zprvu na krátký čas otěže 
mužstva svému předchůdci Jaroslavu 
Štumpfovi, odchovanci smíchovské 
Čechie a někdejšímu univerzálnímu 
ligovému borci Bohemians, Náchoda 
a Sparty, a sám se věnoval budování 
základů své příští stavby. Především 
hned prosadil přechod na dvoufázový 
trénink, který zatím v Praze znala jen 
Dukla. V prvních letech jeho působení 
se rudí mocně posílili špičkovými hráči 
jiných předních týmů. Dokonce dokázali 
přetáhnout do svých řad i dva z aktérů 
finále MS 1962 v Chile: z Ostravy 

Tomáše Pospíchala, z Bratislavy Jiřího 
Tichého – to ale byl odchovanec dejvické 
líhně Josefa Čiháka. Z Bohemky získali 
jejího tvůrce hry Vladimíra Kose. Kolem 
těch přestupů byl nemalý rozruch, doba 
věřila klapzubovským pohádkám. Ale 
Ježek byl pevně přesvědčen, že vrcholové 
týmy se budují jinak. Znal ligový terén 
a věděl, koho chce a proč.

KROK ZA KROKEM 
K VRCHOLU
Na podzim 1972 sehrálo národní muž-
stvo pod Ježkovou taktovkou – ještě ale 
ne s hráči podle jeho představ – tři zá-
pasy a ve všech podlehlo. Roku 1973 

už vyhrálo tři ze šesti, rok poté devět ze 
třinácti. Roku 1975 sice jen čtyři z je-
denácti, zato bez jediné prohry! A roku 
1976 ve dvanácti utkáních zakusilo 
hořkost porážky až v tom posledním, 
v hannoverské odvetě za vítězné běle-
hradské finále (0:2).

NÁVRATy PO BěLEHRADU
Roku 1978 Ježek předal národní muž-
stvo asistentovi Jozefu Venglošovi a za-
mířil znovu do Holandska. Vrátil se na 
Spartu, na rok si odskočil do Švýcarska, 
ale hned zase byl zpátky u své životní 
lásky na Letné. Roku 1990 byl jako Ven-
glošův asistent na světovém šampio-

nátu v Itálii u postupu do čtvrtfinále, kde 
mužstvo zastavili Němci jediným gólem 
zápasu z penalty.
Proto explodovalo jako bomba, když 
roku 1991 následoval bohatého čecho-
amerického mecenáše Korbela k červe-
nobílé konkurenci! Chtěl ho přivést na 
Letnou, ale tam nebyl zájem.
I poslední trenérská štace Václava Ježka 
byla návratem, tentokrát k reprezentaci: 
v dubnu 1993 převzal už po rozdělení 
původního státu dočasný společný tým 
Česka a Slovenska v rozehrané kvalifi-
kaci světového šampionátu. Ale to byl 
jen záskok na šest utkání. Bylo mu už 
sedmdesát let… 

 Post: trenér

 Hráčská dráha:  Slávia Banská Bystrica, Jaroměř, Dvůr Králové, Sparta Úpice, Hradec Králové, ČSSZ 
(původně Slavia, následně Tatran) Liberec, Dukla Brno

 Trenérská kariéra:  Tatran Liberec – dorost, Jiskry Liberec – dorost a později dospělí, Lokomotiva Česká 
Lípa, 1959 Dukla Praha – mládež, 1963 Sparta, 1969 ADO den Haag, 1972 národní 
mužstvo, 1978 Feyenoord Rotterdam, 1983 Sparta, 1984 FC Zürich, 1986 Sparta, 
1990 národní mužstvo – asistent na MS, 1991 Slavia - manažer, 1993 znovu trenér 
národního mužstva, ale už jen záskok na šest utkání

 Trenérské úspěchy:  1976 mistr Evropy, od října 1974 do listopadu 1976 22 zápasů národního mužstva 
bez porážky, 1964 vítěz Středoevropského poháru, 1965, 1967, 1984 a 1987 mistr 
ligy, 1964 a 1984 vítěz Československého poháru, 1984 a 1985 Českého poháru, 1980 
Nizozemského poháru; 1965 postup do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí

Příběh Václava Ježka je důkazem, že ani pro 
vrcholovou trenérskou práci není předchozí 

hráčská sláva nezbytnou podmínkou.

Andrej Kvašňák byl mozkem, motorem 
a ve všem všudy lídrem Ježkova 

prvního sparťanského týmu.

Na lavičce Sparty s hráči a pozdějšími  
trenéry Tomášem Pospíchalem 

a Tadeášem Krausem.

Snímek ze souboje Mariána Masného 
s van Hanegemem dokresluje atmosféru 

zmoklé záhřebské bitvy s Holanďany.
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Jeho přednostmi jsou rychlost, kterou má zakódovanou v genech díky 
mamince-atletce, a vytříbená levačka. O talentu VOJTĚCHA BARTOŠKA 
nejlépe svědčí fakt, že si ho oťukává Sparta, s níž podstupuje opakované 
„námluvy“! K velké kariéře je ale potřeba mít i dobré spoluhráče. A ty 
třináctiletý Vojta zatím má, vždyť SK Střešovice 1911 momentálně 
okupuje horní příčky přeboru mladších žáků.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedl kamarád ze školy.

 J Důležité kroky v kariéře:
Pravidelná účast ve výběru PFS a tré-
nování na Spartě včetně zápasové 
účasti.

 J Nejoblíbenější trenér:
Mirek Rothe, Zinédine Zidane.

 J Fotbalový vzor:
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

 J Oblíbený klub:
Real Madrid CF.

 J Neoblíbený klub:
Nemám neoblíbený klub.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Střešovic v sezoně:
Vyhráli 2:1 proti SK Union Vršovice.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Finále turnaje za výběr PFS, fajn parta 
i hráči.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Bayern Mnichov – Stuttgart živě 
v Allianz Areně.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Ondřej Pelda + spousty jiných.

 J Sportovní cíl:
Real Madrid nebo jiný profesionální klub.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
Cokoliv spojené se sportem – spor-
tovní management.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:

Rád sportuji, ale pořádně jen fotbal.
 J Mimosportovní zájmy:

Fotografování.
 J Nejlepší relax a odpočinek:

U moře v Řecku s kamarády.
 J Oblíbené jídlo:

Zeleninové sushi.
 J Oblíbená hudba (skupina, in-

terpret):
Melodický rock – Twenty One Pilots.

 J Oblíbený film:
Rocky.

 J Prospěch ve škole:
Vyznamenání – pár dvojek tam je.

 J Počet přátel na Facebooku:
Přiměřeně.

m L Á D E Ž

voJTěch baRToŠek má nakRočeno k Tomu, aby se sTaL osobnosTí sTřeŠovického FoTbaLu
TEXT: štěpán šimůnek FOTO: pavel kubiČka

NÁmLUVY SE SPaRTOU

To je ona, vytříbená levačka! Obejít soupeře? Žádný problém…



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

„Fotbal je pro Vojtu bodem, okolo kterého se vše otáčí! Pokud nemáme trénink 
nebo zápas, volá spoluhráčům z týmu, aby si šli kopat do Střešovic třeba jen 
tak na bránu. Takových kluků tvořících skvělou partu, kterou s mými kolegy 
trenéry (Věchtík, Lada, Frank) vedeme (ročníky 2004 a 2005), je u nás dost. 
Snad právě proto dvakrát vyhráli soutěž starších přípravek a letos okupují horní 
příčky přeboru mladších žáků přesně podle zásady, že dobrý kolektiv posune 
vpřed výborného jedince a ten se zase neobejde bez dobrého kolektivu. Z Voj-
tových předností bych vyzdvihl rychlost (má ji v genech po mamince atletce) 
a jeho vytříbenou levačku (pravačka taky není špatná). Před více než rokem 
byl na námluvách ve Spartě, ale s rodinou jsme se rozhodli pro jeho přirozený 
vývoj ještě u nás. Snad to nebylo na škodu, protože za tu dobu stihnul vyhrát 
finále výběru krajů, kdy reprezentoval PFS, a během jara Vojta zkusí sparťanský 
restart! Kam se však bude ubírat jeho kariéra, záleží na jeho pracovitosti, pokoře 
(něco u nás v klubu dostal do vínku), hodně na zdraví, na štěstí a také na tom, 
aby kolem sebe měl dobré lidi. Doufám, že by mohl být tím, kdo vzejde zase do 
budoucna z této generace jako jedna z osobností střešovického fotbalu, i když 
nakročeno kolem něho má z této party hodně spoluhráčů…“

Miroslav Rothe, 
trenér mladších žáků SK Střešovice 1911

ROZSTŘEL
SPARTA nebo SLAVIA Sparta

RONALDO nebo MESSI Ronaldo

ÚTOČIT nebo BRÁNIT Útočit

BLONDÝNy nebo BRUNETy Jak kdy… oboje.

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA Premier League

Kam to Vojta ve fotbale dotáhne?
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Dalším z rozhodujících faktorů během hry je přesnost. Pokud již dojde 
k situaci, kdy si hráč dobře vybere místo, přebere míč a vybere správné 
řešení, máme skoro vyhráno. Bohužel častokrát následuje nepřesná 
přihrávka, která mohla znamenat ohrožení branky či přípravu slibné 
útočné akce. Jak jsem od mládí slýchával od trenérů poučení, že přihrávka 
je základ fotbalu, tak v tomto případě má tato věta své opodstatnění.

Naučme co nejlepší technické zá-
klady již v přípravce. Technika je to-
tiž základním předpokladem úspěš-
ného hráče. Její zvládnutí vyžaduje 
časté opakování. Zaměříme-li se na 
přihrávání, tak je třeba, aby se hráči 
dozvěděli, jak má správná přihrávka 
vypadat a proč. Na co se lze u při-
hrávek zaměřit?

 J   Výběr druhu kopu
 J   Přesnost přihrávky
 J   Razance přihrávky
 J   Timing přihrávky

Druhy nejčastěji používaných kopů 
(přihrávek či střel)
1. Přímý nárt
2. Volej – přihrávka ze vzduchu 
3. Vnitřní nárt – placírka
4. Vnější nárt – šajtle
5.  Dlouhá přihrávka s boční nebo 

spodní rotací
Na jednotlivé druhy přihrávek se po-
díváme podrobněji…

PŘIHRÁVKy PŘÍMÝM 
NÁRTEM
Začínáme s nimi od nejmladších ka-
tegorií z důvodu přirozeného pohybu 
a fyziologie.
Klíčová místa úspěšného provedení:

 J   Příprava míče na stranu kopající 
nohy

 J   Postavení stojné nohy – vedle míče
 J   Švihová noha – po kopu pokračuje 
v pohybu vpřed

 J   Tělo směřuje za míčem (ne do zá-
klonu)

 J   Zpevněný kotník při kopu do míče
 J   Práce rukou – zajišťují rovnováhu

PŘIHRÁVKy Z VOLEJE 
Na začátku je lepší, když nahazuje 
míč trenér. Pokud si již hráči jsou 

schopni dobře nahazovat míč, mů-
žeme cvičení provádět ve dvojici či 
trojici. V technice hlídáme zejména 
odhad vzdálenosti od míče během 
odehrání, zpevněný kotník a úder 
nohy do míče. U volejů využíváme 
opět různé způsoby natočení nártu – 
přímý, vnější, vnitřní.

PŘIHRÁVKy VNITŘNÍM 
NÁRTEM
Ve starších kategoriích nejvíce po-
užívané. I přestože nabízejí vysokou 
přesnost, tak se hráči dopouštějí řady 
chyb.
Nejčastější příčiny nepřesnosti jsou:

 J   Záklon – míč nesměřuje po zemi, 
ale nahoru

 J   Nesprávné vytočení nohy (dovnitř 
nebo ven)

 J   Stojná noha před míčem – kopa-
jící má míč pod nohou či za sebou

 J   Stojná noha za míčem – míč je moc 
vepředu a je zasažen slabě a pouze 
na okraji

PŘIHRÁVKy VNěJŠÍM 
NÁRTEM
Náročné na koordinaci a správné na-
točení těla směrem k míči a směru 
přihrávky. Efektivně využívat ji umí 
jen málo hráčů. Slabší nohou téměř 
nikdo. Výhodou je nečekaná (skrytá) 
přihrávka i během rychlého vedení 
míče.

DLOUHÉ PŘIHRÁVKy
V kategorii starší přípravky a mlad-
ších žáků již můžeme s hráči nacvičo-
vat základy delší přihrávky vzduchem. 
Ve starších kategoriích by měli hráči 
ovládat oba typy dlouhých přihrávek. 
Kop nártem se spodní rotací a kop 
s boční rotací – využívaný zejména 
při centrech.

ZÁVěREM
Forma nácviku techniky je vždy na 
výběru trenéra. Hodně opakování ve 
stálých podmínkách zajistí drilová 
průpravná cvičení. Doba provádění 
závisí na zájmu a soustředěnosti 
hráčů na dané cvičení. Pokud zájem 
opadá, lze změnit podmínky či zvolit 
nějakou soutěž. Druhou možností je 
nacvičovat dovednost v herních pod-
mínkách. 

T R É N i N K

seRiáL o PříPRavě mLáDeže
TEXT: milan titěra ILUSTRAČNÍ FOTO: pavel Jiřík St.

JaK NaUČiT SPRÁVNOU TECHNiKU PŘiHRÁVEK?

Bez přihrávky se v souboji jeden na tři (asi) neobejde…
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průpravnÉ cviČení  
TECHNIKA PŘIHRÁVEK 1

průpravnÉ cviČení  
TECHNIKA PŘIHRÁVEK 2

průpravná hra  
TECHNIKA PŘIHRÁVEK 3

průpravná hra  
TECHNIKA PŘIHRÁVEK 4

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
kvalita daného způsobu přihrávky

Slovní popis: 
Hráči stojí proti sobě a přihrávají si skrz branku soupeře. 
Například přímý nárt, placírka atd. Mohou si počítat úspěšné 
pokusy oproti soupeři – soutěž.

Varianty: 
Upravit vzdálenost a velikost branek dle schopností hráčů – 
zachovat úměrnou obtížnost.

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
přesnost přihrávky po převzetí a odskočení

Slovní popis: 
Po odskočení od tyče (obránce) přebírá hráč míč do směru další 
přihrávky a vrací se do výchozího postavení.

Varianty: 
Zapojit různé způsoby převzetí i odehrání. Přidat obránce – 
pasivní nebo aktivní.

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
bago 4 na 2

Slovní popis: 
Bagovka s cílem udržet míč díky přihrávkám proti dvěma 
obráncům.

Varianty: 
Upravit velikost prostoru.

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
průniková přihrávka

Slovní popis: 
Hráči krajního týmu si mohou mezi sebou přihrávat míč až do 
okamžiku, kdy se někdo rozhodne přihrát míč mezi obránci na 
druhý krajní tým. Při zachycení míče si mění pozice.

Varianty: 
Obránci jsou jen ve svém prostoru nebo může jeden napadat 
u soupeře.

TRÉNINKOVÉ MODELy
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Když roku 1976 naši reprezentanti vyhráli mistrovství Evropy, první 
jedenáctka ankety Fotbalista roku byla logicky složena ze samých 
členů zlatého týmu. Jedenácté místo tehdy patřilo Františku Veselému, 
šesté Antonínu Panenkovi, páté Zdeňku Nehodovi. A KRÁLEM roku se 
nemohl stát nikdo jiný než nejlepší hráč kontinentálního šampionátu 
Ivo Viktor. Domácí primát mu tehdy patřil už popáté!

Anketu vyhlásil sportovní týdeník Sta-
dion poprvé roku 1965 a jejím premi-
érovým vítězem se stal stoper Slo-
vanu Bratislava Ján Popluhár. Praha 
obstála se ctí: pozice od druhého do 
šestého místa obsadili Josef Maso-
pust (Dukla), Jan Lála, František Ve-
selý (oba Slavia), Pavel Dyba (Sparta) 
a Bohumil Smolík (Slavia). A Svato-
pluk Pluskal (Dukla) byl osmý. Metro-
poli tedy patřila nadpoloviční většina 
jedenáctky oceněných.
V oněch časech byl nepochybně česko-
slovenským hráčem číslo jedna Maso-
pust, držitel evropského Zlatého míče 
z roku 1963 (a později Český fotbali-
sta 20. století). Rok zrození ankety se 
mu nevydařil ve stylu těch předcháze-
jících. Ještě si povíme proč… V násle-
dujícím roce však už mu prvenství neu-
niklo. V pětatřiceti letech se stal prvním 
českým vítězem ankety v její českoslo-
venské éře. A hlásila se už nastupující 
generace: druhé místo obsadil další 
borec z Dukly, čtyřiadvacetiletý Viktor.

PRAŽANÉ ZE 
SLOVENSKA
I v roce 1966 si hlavní město v „top 
eleven“ ankety udrželo šest míst. Pátý 

byl Lála, devátý Veselý, poslední dvě 
místa elitní sestavy patřila borcům 
Dukly a Sparty se slovenskými kořeny. 
Ján Geleta vyrostl v Partizánském, An-
drej Kvašňák přišel na Letnou už jako 
hvězdička Košic. Jejich umístění bylo 
prvním signálem blížící se několika-
leté hegemonie slovenského fotbalu. 
V následujícím ročníku přišel ještě 
výraznější: čtyřiadvacetiletý Geleta 
obsadil první místo! Také do třetice 
měla Praha svou těsnou většinu.
Roku 1968 ji ztratila. Královskou ko-
runu si poprvé nasadil Ivo Viktor, jenže 
mezi dalšími deseti už bylo možné najít 
pouze tři hráče z českých zemí, z toho 
dva pražské – už jmenované slovenské 
krajánky. Další tři roky (1969 až 1971) 
trůn ovládala Trnava! Nejprve se do-
stal na špici ankety Ladislav Kuna, po 
něm dvakrát Karol Dobiaš. A Praha? 
Roku 1969 byl Viktor druhý, Kvašňák 
pátý a Veselý devátý, rok poté skončili 
druhý a třetí sparťané Václav Migas 
a Josef Jurkanin, sedmý Viktor a desátý 
Veselý. (Z Čech ještě devátý Pavel Stra-
til.) A 1971? Stratil druhý, z hráčů praž-
ských klubů Viktor pátý, jeho klubový 
kolega a jedenadvacetiletý rodák z Mo-
ravy Zdeněk Nehoda devátý, slávista 

Jan Mareš desátý a Vladimír Táborský 
ze Sparty jedenáctý. Jinak samí plejeři 
ze Slovenska.

VIKTOR – SLOVENSKO 4:3
Král je král. Jen díky dvěma dvojspře-
žím čtyřnásobného prvenství Viktora 
nejprve z let 1972 a 1973 a potom 
z dvouletky 1975 a 1976 – oproti 
dvěma primátům Dobiaše a jednomu 
Jána Pivarníka z Košic – se mohlo na 
první pohled zdát, že Praha má i v 70. 
letech v hráčských vrcholech česko-
slovenského fotbalu stále navrch. 
Obsazení dalších míst prozrazovalo 
pravý stav věcí.
Většina roku 1972 naznačovala ná-
vrat do lepších časů. Jenže dva muži 
z onoho půltuctu byli z Teplic (vedle 
pátého Stratila desátý Zdeněk Kou-
bek) a jeden z Plzně (devátý Franti-
šek Plass); Prahu v elitní jedenáctce 
zastupovala vedle Viktora už jen st-
operská dvojice z Dukly Václav Samek 
(šestý) a Karel Dvořák (jedenáctý). 
Metropole si polepšila o rok později, 
kdy se kromě vítězného „Víti“ v jede-
náctce umístili třetí Samek, pátý Ne-
hoda a šestý Antonín Panenka.
Znovu měly ve výhni ankety dvě že-
lízka Teplice, vedle sedmého Přemy-
sla Bičovského i jedenáctého Stratila. 
Roku 1974 za Pivarníkova kralování 
skončil Bičovský druhý, z Pražanů 
Viktor pátý, František Knebort z Ďo-
líčku osmý a Dvořák devátý. Poprvé se 
umístili hráči klubů z Moravy a Slez-

ska: desátý Ostravan Lubomír Knapp 
a jedenáctý Brňan Karel Kroupa.
O roce 1976 byla řeč už v úvodu. Slo-
vensku patřilo sedm míst, Praze čtyři. 
Vynahradila si to napřesrok, kdy za 
kanonýrem Zbrojovky Kroupou byl 
druhý Jan Fiala z Dukly, čtvrtý Dobiaš 
(to už jako klokan), šestý Nehoda, 
na posledních třech hodnocených 
místech Miroslav Gajdůšek (Dukla), 
Zdeněk Prokeš (Bohemians) a další 
import ze Slovenska Peter Herda 
(Slavia). Sedmý byl další Brňan Karel 
Jarůšek, Slovensko zastupovali pouze 
třetí Anton Ondruš, pátý Koloman 
Gögh a osmý Jozef Barnoš.

PANENKŮV PRŮLOM
V letech 1978 a 1979 kraloval Zdeněk 
Nehoda. V prvním případě byl čtvrtý 
Gajdůšek, šestý další hráč Dukly Fran-
tišek Štambacher, sedmý Panenka. Ve 
druhém byl Panenka druhý, Ladislav 
Vízek z Dukly čtvrtý, Dobiaš šestý 
a Gajdůšek jedenáctý; mimořádně se 
tehdy prosadil český fotbal – se Slo-
venskem to měl 8:3. 
Šestnáctý ročník ankety v roce 1980 
znamenal významný předěl, proto jím 
galerii předních hráčů pro dnešek 
ukončíme. Již podesáté obsadil první 
místo pražský borec - ale poprvé pat-
řily metropoli všechny tři „medailové“ 
pozice. Třetí byl Nehoda, druhý Vízek. 
A pražský fotbalista roku poprvé ne-
byl z Dukly. O ten průlom se postaral 
klokan Antonín Panenka! 

H i S T O R i E

kaPiToLy z DěJin PRažského FoTbaLového svazu: za PRažskými FoTbaLisTy Roku PRoTi PRouDu času
TEXT: miloSlav Jenšík FOTO: archiv autora

PĚTKRÁT ViKTOR

Skvělého gólmana Ivo Viktora už jsme slovem 
i obrazem připomněli nejednou. Ale co takhle snímek 

jedné z jeho mnoha úspěšných robinzonád?
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DOBOVÉ STŘÍPKy
JEDENÁCTKRÁT VE  
ZLATÉ JEDENÁCTCE
Od roku 1966, kdy se do ní zařadil 
poprvé (a hned na druhou pozici!), 
ji Ivo Viktor neopustil až do konce 
svých brankářských dnů. Roku 1967 
skončil znovu druhý, roku 1968 
anketu poprvé vyhrál, v dalších letech 
byl postupně druhý, sedmý, pátý, po 
druhém a třetím prvenství v letech 
1972 a 1973 znovu pátý, ale pak 
hned zase v letech 1975 a 1976 
počtvrté a popáté první. Tomu se 
tedy říká série! A nepochybně mohla 
ještě pokračovat, kdyby Ivo hned po 
záhřebském a bělehradském triumfu 
ve čtyřiatřiceti letech nebyl nucen ze 
zdravotních důvodů ukončit skvělou 
kariéru.

EUSEBIO JEN  
KROUTIL HLAVOU
Na jaře 1965 v kvalifikaci světového 
šampionátu proti Portugalcům 
v Bratislavě byl sice Masopust (do 
toho dne 61 mezistátních zápasů) 
mezi šestnácti vyvolenými, ale jako 
jediný z nich neseděl ani na lavičce 
mezi náhradníky. Proč? Jemu ani jeho 
mnohonásobným spoluhráčům se nikdo 
neobtěžoval to vysvětlit. A superhvězda 
soupeřů Eusebio když to zjistil, jen 
kroutil hlavou nad týmem, který může 
mít, a přesto nemá v sestavě takového 
borce… Prohráli jsme 0:1 a v dalším 
duelu s Rumuny byl Masopust najednou 
z nouze dobrý. Kdo by se mohl divit, 
kdyby se omluvil? Nastoupil, nezklamal 
a teprve potom požádal o uvolnění 

z reprezentace. I tak mu v anketě po 
zásluze patřilo druhé místo. Dres se 
lvíčkem poté oblékl už pouze jednou, 
v květnu 1966 při loučení s dlouhodobým 
kapitánem Ladislavem Novákem. Toho 
jara byl předčasně zatracený a stále 
teprve pětatřicetiletý mozek a motor 
Dukly a podle fotoreportéra Stadionu 
Jaroslava Skály „docent fotbalu“ 
mimo jakoukoli pochybnost největší  
osobností ligy…

POPRVÉ A NAPOSLEDy
Roku 1973 se mezi jedenáct 
nejúspěšnějších hráčů roku poprvé 
zařadil tehdy pětadvacetiletý Antonín 
Panenka. Nepochybný vliv na to, že se 
nedočkal dříve, měly osudy Bohemky, 
jeho životní lásky, která strávila léta 

1970 až 1973 ve II. lize. Však také jen 
se klokani vrátili do nejvyšší soutěže, 
otevřela se mu cesta do reprezentace 
i na šesté místo v anketě. V následujícím 
roce v ní neuspěl, roku 1975 byl devátý, 
v „bělehradské“ sezoně pátý. Záhadou 
byl a zůstává rok 1977: týdeník Gól, 
o jehož odbornosti nebylo možné 
pochybovat, ho zařadil do vybrané 
jedenáctky ligy, ale v anketě se dělil až 
o 29. až 30. místo… Roku 1978 skončil 
sedmý a pak to přišlo: nejprve druhé 
místo a po něm prvenství! Celé Vršovice 
i jeho obdivovatelé odjinud je Tondovi 
ze srdce přáli, stejně jako v následujícím 
létě svolení k odchodu do vídeňského 
Rapidu – jenže ten mu napříště v duchu 
dobové „zásady“ uzavřel vstup do 
československé výběrové jedenáctky… 

Ještě jednou Viktor, tentokrát v portrétu 
s vyznačenými místy zranění v obličeji, která 

mnohdy bývají brankářskou daní z nebojácnosti.
Josef Masopust, český Fotbalista 20. století, se roku 1966 
stal prvním českým Fotbalistou roku československé éry.

Zcela vlevo je na snímku ze semifinále Poháru mistrů evropských 
zemí v roce 1969 Karol Dobiaš ještě v trnavském dresu, zcela 

vpravo Johannes Cruyff, klenot Ajaxu i holandského totálního fotbalu.
Antonín Panenka v obklíčení tří islandských protihráčů 
v kvalifikaci světového šampionátu v Bratislavě (6:1).

Zdeněk Nehoda ještě bez apartního knírku v době, 
kdy se teprve dral mezi naši fotbalovou šlechtu.
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Tradiční, skromný a v dobrém slova smyslu obyčejný klub. Takový je FK 
SPARTA KOŠÍŘE, oddíl z Prahy 5 s téměř stodesetiletou historií. Právě 
na ni tady mohou být pyšní, vždyť na přelomu padesátých a šedesátých 
let hrávali dokonce druhou ligu. Jen z minulosti ale v Košířích živi nejsou, 
a proto se dnes soustředí hlavně na mládež. A ta se zde, i díky nejrůznějším 
akcím typu dětských dnů, celkem úspěšně rozrůstá.

Oddíl, který byl založen v roce 1908 
pod názvem Sportovní klub Sparta 
Košíře, si prošel dvěma slavnými 
etapami. V té první, prvorepublikové, 
hrál sice nižší soutěže, ale v Evropě 
jeho jméno znali, protože úspěšně 
šířil povědomí o českém fotbale. 
Zahraniční spřátelené kluby ho totiž 
zvaly na přátelské zápasy, a tak jez-
dil do Německa, do Maďarska nebo 
Švédska. Na začátku třicátých let 
dokonce absolvoval „turné“ po se-
verní Africe.

NÁVRAT DO 2. LIGy
Po poválečných reorganizacích re-
publikových soutěží i názvů klubu 
(Sparta jich vystřídala několik, od Děl-
nický přes Sokol až po Meopta Ko-
šíře) se oddíl stabilizoval, jeho člen-
ská základna i popularita dál rostla 
a přiblížilo se jeho doposud nejslav-
nější období. To začalo v roce 1957, 
kdy postoupil do druhé ligy. Vydržel 
v ní dvě sezony, ale hned po sestupu 
ovládl třetí nejvyšší soutěž a na další 
tři roky se vrátil.
S druhou ligou se Košíře definitivně 
rozloučily po sezoně 1962–63. Po 
několika hubenějších letech, kdy 
klub spadl do divize, se povedl 
návrat do třetí ligy a v ročníku 
1970–71 dokonce chyběly jen dva 
body na opětovný posun do druhé 

nejvyšší soutěže. Pak ale začal po-
stupný sesun.
Asi nejlépe to charakterizuje tato pa-
sáž z klubových archivů z roku 1977: 
„Po dvouletém pobytu v přeboru si muž-
stvo vybojovalo zase divizní příslušnost. 
Bylo to však již poslední zvonění slav-
ným dobám našeho oddílu kopané, 
protože po další dvouleté divizní pří-
slušnosti přichází pokles ve výkonnosti 
mužstva trvalejšího charakteru.“

LEGENDA KAREL 
KOROSTENSKÝ
Velkou klubovou personou byl až do-
nedávna i Karel Korostenský, před-
seda, sekretář a správce v jedné 
osobě. Košířím věnoval půlku života 
a pod jeho vedením hrál klub I. A třídu. 
V létě 2012 bohužel v necelých še-
desáti letech zemřel. Momentálně 
se „áčko“ pohybuje v klidném středu 
C skupiny II. třídy.
V současnosti je předsedou Sparty 
Košíře Tomáš Peterka, jenž v klubu 
působí už od roku 1999. Na starosti 
má kromě A-mužstva, které koučuje 
místní odchovanec a pamětník „zla-
tých časů“ Karel Fajferlík, i dva týmy 
přípravek. „Ale ty ještě nehrají soutěže, 
zatím pouze trénují a účastní se růz-
ných turnajů. Od příští sezony alespoň 
jeden tým přípravek přihlásíme do sou-
těže,“ plánuje předseda.

Právě na zmíněnou mládež kladou 
v Košířích největší důraz. „Jednou z věcí, 
jež jsme si s novým výborem, který pře-
vzal vedení po zesnulém Karlovi Koros-
tenském, dali za cíl, bylo, že sem chceme 
vrátit mládež, která tu v té době nebyla. 
Přitom tu dlouhé roky fungovala, to už 
je ale hodně dávno, vždyť z ní vzešli ta-
houni minulých let jako Šulc či Urbanec.“ 
popisuje Tomáš Peterka.

OSLAVy 110 LET
„Samozřejmě to nešlo hned, ale po-
stupně se mládež začala zvolna tvořit. 
Momentálně máme nějakých dvaadva-
cet dětí. Jeden tým už jsme chtěli do 
soutěže přihlásit loni, ale ještě jsme si 
na to netroufli. Jde hlavně o to, aby si 
rodiče zvykli, že děti budou chodit na fot-
bal i o víkendech, protože teď trénují jen 
v týdnu,“ vysvětluje předseda.

Počet nejmenších fotbalistů, které má 
z pozice trenéra na starosti Martin 
Hemer, ve Spartě prý nadále roste. 
„Během uplynulého roku jejich počet 
celkem slušně narostl. Jak díky tomu, 
že jsme dělali nábory, tak i proto, že 
děti sem berou své kamarády.“
Příští rok uběhne od založení Sparty 
Košíře už 110 let a vedení už teď 
plánuje důstojné oslavy. „Chtěli by-
chom to uspořádat po konci sezony, 
stejně jako oslavy sta let založení, 
které tu proběhly před devíti lety,“ líčí 
předseda. „Plánujeme to udělat for-
mou turnaje. Asi si zahrajeme i my 
starší, ale hlavně chceme zorgani-
zovat turnaj pro děti. Chceme udě-
lat i výroční odznak a pozvat starší 
pány, kteří tu hrávali před lety. A sa-
mozřejmě nebude chybět grilování 
a pivo,“ usmívá se. 

K L U B

Fk sPaRTa koŠíře PůsobiL i ve 2. Lize, Dnes se sousTřeDí hLavně na mLáDež
TEXT: štěpán šimůnek FOTO: pavel Jiřík St., archiv klubu

SLaVNÁ HiSTORiE, OTEVŘENÁ SOUČaSNOST

Klubová legenda Karel Korostenský zanechala ve Spartě Košíře významný odkaz.
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FK SPARTA KOŠÍŘE

Rok založení: 1908

Vývoj názvu klubu: Sportovní 
klub Sparta Košíře, Dělnický SK 
Sparta Košíře, TJ Sokol Košíře, 
Meopta Košíře, FK Sparta Košíře

Úspěchy: účast ve 2. lize

Současnost: II. třída, skupina C

Počet týmů: jeden mužský 
(II. třída, skupina C), dva týmy 
přípravky

Areál v ulici Pod Kotlářkou má FK Sparta Košíře pronajatý od TJ Košíře 
a spolupráci si nemůže vynachválit. „Funguje to bezvadně,“ pokyvuje 
předseda Tomáš Peterka. „Doufáme, že jsou spokojeni, že se tu o to staráme, 
a my jsme zase rádi, že se vždy snadno a rychle na všem dohodneme.“

Klubové prostory jsou sice celkem 
skromné, ovšem udržované a vedení 
si zatím vystačí jen s drobnými, dílčími 
úpravami. I když do jedné podstatné 
věci se bude potřeba pustit. „Problém 
je střecha na budově s kabinami a zá-
zemím. Je totiž z roku 1962 a už potře-
buje opravit. Ale existuje jedna zásadní 
komplikace, a to likvidace odpadu. Ceny 
za ni se totiž pohybují v řádu statisíců,“ 
vysvětluje. „Zatím střechu opravujeme 
provizorně a nezatéká nám sem, takže 
to ještě nějakou dobu vydrží.“
Co se zápasových návštěv týče, není 
to prý žádná sláva. Do areálu, v němž 
najdete jedno travnaté hřiště (a ele-
gantní hospůdku, která je součástí bu-
dovy s kabinami), si moc diváků cestu 
nenachází. Výjimkou je snad jedině 

derby s Čechií Smíchov. „To sem při-
jde nějakých čtyřicet lidí, obzvlášť když 
je pěkně. Ale jinak se to pohybuje v řádu 
jednotek. Při jednom podzimním zá-
pasu jsem napočítal tři diváky,“ směje 
se předseda.
Jinak ale vedení v areálu s úspěchem 
pořádá nejrůznější mimofotbalové 
akce pro děti. „Slavily se tu Veliko-
noce, kdy tu děti běhaly do lesa a hle-
daly schovaná vajíčka, děláme tu i pá-
lení čarodějnic a dětský den. Ten byl 
minule perfektní, pan hostinský zajistil 
skákací hrad, pro děti byly nachystané 
různé soutěže, měli jsme to spojené 
i s náborem. Za veškeré akce patří díky 
novému nájemci hospody a doufáme, 
že se nám to letos podaří zopakovat,“ 
naznačuje Tomáš Peterka. 

STŘECHa zaTÍm DRŽÍ

STADION FK SPARTA KOŠÍŘE
Název: Areál Pod Kotlářkou
Adresa: Pod Kotlářkou 7, Praha 5, 150 00
Dopravní spojení: dvě minuty chůze od autobusové zastávky Weberova  
(linka 167), tři minuty chůze od autobusové a tramvajové zastávky Kotlářka  
(linky 9, 10, 15, 16 a 21)
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté

Skromné podmínky zasněženého stadionu

Dobové fotky jsou jasným důkazem, 
že má Sparta bohatou historii.
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Fotbalově je věrný Modřanům, za něž hraje už více než dvacet let. 
Profesně zase prémiové německé automobilce, pro kterou pracuje šest 
roků. Obránce JAN PRZYCZKO, jenž sám sebe trefně charakterizuje 
úslovím o „hlavě otevřené“, má pozoruhodné zaměstnání a stejně tak 
i záliby. Věnuje se totiž surfingu a snowboardingu, u něhož vyhledává 
i dobrodružný freeride. Je zřejmé, že k tomu, aby ležel doma na gauči 
a nudil se, má hodně daleko.

Jan Przyczko je modřanským patriotem. 
Z tamního SK si sice během kariéry 
dvakrát odskočil (do Cholupic a Podolí), 
jinak je ale tradičnímu klubu z Prahy 4 
věrný. „Jsem rodilý Modřaňák a do ně-
jakých čtyřiadvaceti jsem v Modřanech 
i žil. S fotbalem jsem tam začínal v de-
víti letech ještě na škváře, takže patřím 
k těm, kteří stihli zažít škváru v kolenou. 
Nedávno jsem koukal do sjetiny regis-
trací a zjistil, že loni uběhlo dvacet let 
od mé registrace v Modřanech. Docela 
mě pobavilo, že už jsem taková fosílie,“ 
vysvětluje s úsměvem bek, který umí 
zaskočit i na kraji zálohy.

29LETÝ VETERÁN
Zmíněné kariérní odbočky, po nichž 
se vždy vrátil tam, kde ho fotbalově 
vychovali, proběhly ještě v mládežnic-
kých kategoriích, konkrétně v dorostu. 
„Důvod byl prostý, neměli jsme v Mod-

řanech zaplněnou věkovou kategorii. 
Na základě dohody s Podolím a Cho-
lupicemi jsme ještě s několika dalšími 
hráči působili formou hostování pod 
nimi. Rok tam a rok zase tam.“
Po návratu do Modřan zažil Jan Przy-
czko to, co potkalo mnoho dalších mla-
dých hráčů: komplikace spojené s pře-
chodem z mládežnického do dospělého 
fotbalu. „Nebylo jednoduché skloubit 
fotbal se školou, ale i dalšími aktivitami 
souvisejícími s věkem,“ usmívá se. „Ale 
pokud máte nějaké návyky, jste zvyklý 
dvakrát třikrát týdně trénovat a víte, že 
víkend máte rozbitý zápasem, tak vám 
najednou něco chybí. A mně fotbal začal 
chybět,“ popisuje, proč se opět vrátil do 
kolotoče tréninků a zápasů.
„Se spoluhráči se shodujeme na tom, 
že je to možná až trochu sebemrskač-
ské. Ke konci sezony se každý těší, až 
bude mít volný víkend, až nebude mu-

set jít do hnusného počasí trénovat, 
ale pak, jak se blíží sezona, začínáme 
koukat, kdy startuje příprava, kdy jsou 
první mistráky, a těšíme se, až to zase 
vypukne,“ tvrdí. „Jsem opravdu hodně 
rád, že jsem u fotbalu zůstal,“ dodává.
Ač v SK Modřany načal už třetí de-
setiletku, za živoucí legendu klubu se 
nepovažuje. „Legendu tam máme ji-
nou, spoluhráče Milana Šídla „Arčiho“ 
z béčka. Tomu bude snad padesát let 
a pořád za Modřany válí. Ale je pravda, 
že jsem koukal na soupisku áčka 
a jsem v mužstvu jednoznačně nej-
starší,“ hlásí devětadvacetiletý hráč.

S „TERÉňÁKEM“ DO HOR
Do fotbalové budoucnosti Jan Przy-
czko příliš nehledí. „Přece jen tím, že se 
jedná o amatérský sport, a tak k němu 
i přistupuji, se moc plánovat nedá. Na 
prvním místě je pro mě práce a tu není 
úplně snadné skloubit s fotbalem, byť 
na téhle nižší úrovni. Ale pokud zdraví 
vydrží, tak budu samozřejmě rád hrát 
dál,“ přemítá.
Práci už naťukl. Jak se tedy k zaměst-
nání u známé německé automobilky 
se sídlem ve Stuttgartu dostal? „Už 
na vysoké škole – bakalářskou část 

studia jsem absolvoval na České ze-
mědělské univerzitě a magisterskou na 
VŠE – jsem měl několik brigád a jedna 
z nich byla i pro Mercedes-Benz. Ten 
tehdy sháněl velký počet lidí do promo 
týmu na tzv. road show, tak jsem to zku-
sil. Ještě před dokončením vysoké školy 
jsem  přešel z úvazku studentského na 
úvazek plný a od té doby jsem tady,“ 
vrací se o šest let zpátky.
Zatímco na hřišti je mu dlouhé roky 
vlastní role obránce, v práci už vy-
střídal řadu postů. „Nejprve jsem jez-
dil jako spolujezdec a zákazníkům vy-
světloval, zjednodušeně řečeno, jak se 
to auto ovládá, co umí a proč by si měl 
právě tento produkt koupit,“ líčí. „To byl 
tehdy pro mě jako pro mladého stu-
denta splněný sen.“
Po nástupu na plný úvazek měl Jan Pr-
zyczko na starosti kooperace a spon-
zoring. „Byl jsem u sestavování smluv, 
dohlížel jsem na to, aby byly plněny 
podmínky mezi partnerským subjektem 
a námi,“ nastiňuje. „Zhruba po roce mi 
bylo nabídnuto povýšení a dostal jsem 
se do pozice, v níž jsem byl zodpovědný 
za všechny akce. Výstavy, koncerty, road 
show, národní uvedení nových modelů 
aut, ale třeba i expedice a tréninky ři-

Věk: 29

Klub: SK Modřany

Post:  obránce

C i V i L

Jan PRzyczko, kTeRý koPe už DvaceT LeT za sk moDřany, sPoJiL PRoFesní  
živoT se známou německou auTomobiLkou a má zaJímavé záLiby

TEXT: štěpán šimůnek FOTO: pavel Jiřík ml., archiv J. przyczka

LEGENDa? TO SPÍŠ KLUBOVÁ FOSÍLiE

JAN PRZyCZKO

Řekli byste do Honzy, že je fotbalista? A tady s tím „prknem“?
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dičů. Takto jsem se podíval s terénními 
vozy třeba do Rumunska, kde jsme jezdili 
v horách. Jezdíte divočinou a nikoho celý 
den nepotkáte.“

OSLABUJE SOUPEŘE
Tato pozice souvisela také s motor-
sportem. „Organizoval jsem jízdy na 
okruzích, byli jsme několikrát na Masa-
rykově okruhu v Brně nebo na Slovakia-
ringu. Zákazníky jsme učili, jak správně 
řídit supersporty a jak se chovat na 
závodním okruhu. Jindy tyto tréninky 
probíhaly na zamrzlém jezeře s cílem 
zvládnout projet daný okruh stylem 
drift neboli řízeným smykem. Prostě 
práce a zároveň zábava,“ usmívá se 
sympaťák, z jehož slov logicky vyplývá 
i to, že musí být dobrý řidič. „To jsou 
silná slova. Ale asi ano, troufnu si říct, 
že jsem dobrý řidič.“
Současná pozice modřanského patri-
ota se jmenuje manažer marketingové 
komunikace v kategorii užitkových 
vozů. „Jsem, laicky řečeno, zodpovědný 
za komunikaci značky. Jedná se přede-
vším o televizní reklamu, tiskoviny, on-
line komunikaci a spolupráci. Oproti 
dřívějšku sedím daleko víc v kanceláři 
a neustále plánuji,“ shrnuje.

Profese Jana Przyczka je rozhodně 
zajímavá. A neméně zajímavé jsou 
i koníčky, kterým se vedle fotbalu 
věnuje: snowboarding a surfing. 
„Fotbal je kolektivní sport svázaný 
taktikou, proto si ho doplňuji individu-
álními sporty,“ objasňuje. „Nejdřív jsem 
si našel surf, to bylo asi před třemi 
lety. Někdo si možná řekne, že jsem 
blázen, když se chci věnovat sportu, 
který nejde dělat v Česku, protože tu 
nemáme vlny. Ale na surfu je hezké 
právě to, že díky němu cestuji. Ať už 
je to jih Francie, Srí Lanka nebo Bali, 
mám díky surfu možnost poznat země 
a jejich kultury.“
Ke sjíždění vln se dostal i díky kama-
rádovi, někdejšímu spoluhráči z Mod-
řan Pavlu Vodrážkovi, který dnes hraje 
za Lipence. „Vždycky jsem si chtěl sur-
fing vyzkoušet a Pavel mi jednou ří-
kal, že pojede na surfový kemp a jestli 
nechci jet s ním. A od té doby spolu, 
dnes už i s našimi přítelkyněmi, jezdíme 
se surfem po světě,“ prozrazuje s tím, 
že tenhle koníček se občas promíchá 
i s fotbalem.
„Několikrát se nám stalo, že jsme byli 
někde na surfu a nestihli jsme první 
mistrovský zápas, který shodou okol-

ností hrály Modřany s Lipencemi. Takže 
Pavel chyběl za ně a já za nás. Což vždy 
prezentuji jako naši velkou výhodu, pro-
tože on je jednoznačně nejlepší hráč 
Lipenců a já tak vlastně oslabuji sou-
peře,“ směje se.

KOPEČKy V JAPONSKU
Déle než surfingu se věnuje snow-
boardingu. „K tomu jsem se dostal ve 
čtrnácti letech. Tehdy u nás byla vlna 
filmu Snowboarďáci, kdy každý píchnul 
lyže do jahod a začal jezdit na prkně. 
Ale když ta vlna odešla nebo spíš když 
se vrátila vlna lyží, já jsem u snow-
boardu zůstal a hledám si různé způ-
soby, jak si tenhle koníček oživit.“
Ono oživení spočívá – podobně jako 
u surfingu – v cestování. Například 
den poté, co vznikal rozhovor, jenž je 
základem pro tento článek, odjel Jan 
Przyczko na hory do Japonska. „Každý 
se mě ptá, proč zrovna tam, jestli je to 
nějaký manýr. Ale tak to není. Pokud 
nechcete jet na Aljašku, kde utratíte 
spoustu peněz, měli byste jet do Japon-
ska, které se Aljašce vyrovná. Každý rok 
tam, konkrétně na Hokkaidu, napadne 
osmnáct metrů sněhu a vždy máte té-
měř jistotu, že budete jezdit prašanem. 

A zpáteční letenku do Česka, i když je 
to přes půl světa, koupíte za deset tisíc 
korun,“ vysvětluje.
Vyrazit na hory do Japonska tak prý 
vyjde levněji než vydat se do Švýcar-
ska. „Chcete ušetřit? Leťte do Japon-
ska,“ směje se a dodává, že i na této 
exotické destinaci ho láká poznávání 
odlišného stylu života. „Jsem hlava 
otevřená a rád poznávám jiné kultury. 
A tady je to navíc doplněné o adrenalin 
kombinovaný s extrémní zátěží. V Ja-
ponsku nás totiž nečeká klasické lanov-
kové ježdění tak, jak ho každý asi zná. 
Plánujeme freeride, tedy jízdu volným 
terénem. Takže tam budeme chodit 
ve sněžnicích, s lavinovým vybavením 
a budeme si sami vynášet kompletní 
výbavu, abychom si kopec v rámci mož-
ností mohli bezpečně sjet,“ specifikuje 
a s úsměvem přidává další pojítko 
s fotbalem. „Trenér bude rád, protože 
staví zimní přípravu na běhání a přímo 
miluje kopečky. A já si budu dávat dob-
rovolně kopečky v Japonsku.“ 

inzerce

Z fotografie je zřejmé, že se Jan Przyczko věnuje automobilům.

Adrenalin, to je jeho…

S tímhle by do oblíbených hor (asi) nedojel.



www.fotbalpraha.cz

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