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Milí čtenáři,

první březnový víkend mohl být pro dění v pražském fotbale velmi důležitý. Nakonec nebyl, stávající 
předseda PFS Dušan Svoboda nenašel do 21. volební valné hromady protikandidáta a se stoprocentní 
podporou hlasujících už pro třetí období obhájil svůj post.

Tím vůbec nechci říct, že není důležité, kdo svaz povede. Naopak. Setrvání stávajícího šéfa je základem 
a zárukou pro pokračování rozjetých projektů zejména na podporu mládeže. Pokud by se stalo cokoliv 
jiného, mohl by mít fotbal v hlavním městě problém. Ale k tomu bylo (naštěstí) na hony daleko…

Za sebe přeji předsedovi a jeho kolegům z výkonného výboru, jenž dostál jen minimální změny, energii 
a elán do další práce, která dělá fotbalové hnutí v Praze lepším.

A vám přeji povedený start do jarní části!

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor

EDITORIAL

Bezpečné teplo vašeho domova

www.ptas.cz



zima 20172

R O z H O V O R

lukáš zilvAR, hRAjící legenDA uhelných sklADů, vypRáví o své  
neskuTečné RychlosTi i oDMíTnuTí ligové nABíDky

TEXT: radim trusina FOTO: paveL Jiřík st.

RÁD TROCHU PROVOKUJU

Pozor na Zilvara! Kdo hrál v posledních deseti letech Pražská teplárenská 
přebor proti Uhelným skladům, zná tuhle větu velmi dobře. Na LUKÁŠE 
ZILVARA se můžete připravovat jak chcete, můžete ho zdvojovat, 
ztrojovat, ale přesto se velmi těžko brání. Co se týče rychlosti, nemá 
v soutěži konkurenci. Nejen tím je však zajímavý: od roku 2004 je klubu 
věrný, odmítl i ligovou nabídku z Českých Budějovic. Navíc soupeři 
zírají, když si před nimi pár minut před zápasem zapálí cigaretu. I to 
je 35letý útočník.

 J Kdy jste si uvědomil, že jste 
rychlý?
Tohle jsem si uvědomil velmi brzo. 
Už v šesti letech, když jsem začínal 
s fotbalem, jsem utíkal jak svým vrs-
tevníkům, tak starším klukům. Když 
jsme pak na základní škole běhali 
různé sprinty, byl jsem vždycky první, 
a stejně tak i na gymnáziu, kde doteď 
držím několik rekordů, včetně trati na 
šedesát či sto metrů. Že jsem docela 
rychlý, tedy bylo jasné už tehdy. 

 J Máte dispozice k rychlosti třeba 
po rodičích?
To bych neřekl, nebo si toho alespoň 
nejsem vědomý, ani jeden z mých 
rodičů se totiž běhání či atletice zá-
vodně nevěnoval. Pro svou rychlost 
sice mám jedno vysvětlení, ale my-
slím, že je trochu scestné.

 J Zkuste.
Jako malý píďa jsem hrozně rád 
a velmi často běhal z kopce. Vždycky 
jsem se rozběhl střemhlav dolů, 
všichni se z toho hroutili, báli se, jak 
to dopadne, jestli si někde nenabiju, 
ale já nepadal, kmital jsem nožičkama, 
co to jen šlo, a zřejmě mi to zůstalo. 
To je moje vysvětlení. (usmívá se) 

 J Proč jste se tedy nedal na at-
letiku?
Nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Fot-
bal miluju odmalička, vytvořil jsem si 
k němu vztah už jako malý kluk. Je to 
pro mě hrozně krásná hra. Do míče 
můžete kopnout třiceti různými způ-

soby a pokaždé poletí jinak. A běhání? 
Jen běžíte. To je celé. Navíc si ani ne-
myslím, že bych byl dostatečně rychlý 
na to, abych mohl uspět na republi-
kové úrovni.

 J Takže vás běhání nebaví, i když 
z něj maximálně těžíte?

Sám o sobě mě běh nenaplňuje. Co 
mě nebaví, a myslím, že mi to ani nic 
nedává, to je vytrvalostní běh. Ačkoliv 
jsem vyhrával i takové běhy a jedná 
se zároveň o nedílnou součást fotba-
lové přípravy, nikdy jsem si tohle příliš 
neužíval. Dobíhám obvykle mezi prv-

ními, přesto se ale necítím být nějak 
extrémně vyčerpaný. Fyzicky mi dá ur-
čitě víc, když hrajeme tři na tři v krat-
ších intervalech a pořád se sprintuje. 
Běhání bez balonu je prostě o ničem, 
ale když je tam míč, tak mě motivuje, 
abych se rozběhl.

 J Slyšel jsem, že vám někteří 
lidé ve fotbale přezdívají Forrest 
Gump. Jak vám to zní?
Tohle přirovnání myslím není úplně 
přesné. Samotný film je opravdu velmi 
krásný, bezesporu jeden z nejlepších, 
ale ta část, kde Forrest běžel, je vlastně 
úplně marginální. Navíc Forrest nebyl 
výjimečný jen tím, že oběhl Ameriku.

 J Ale stal se jakýmsi symbolem 
běhání a běhu obecně, ne?
Jasně. Sebral se a běžel napříč Ame-
rikou. To já bych ale nikdy neudělal. 
(usmívá se)

 J Když jsme u Forresta Gumpa, 
máte s ním něco společného? On 

byl svůj, vy se taky něčím po-
měrně vymykáte.
Určitě nejsem úplně konformní člověk. 
Jestli tam jsou nějaké společné znaky, tak 
asi altruismus, ochota pomáhat a nezišt-
nost. V tom se myslím celkem podobáme.

 J Taky jste asi častokrát slyšel 
spojení „Zilvar z chudobince“, což 
je postava z knihy Bylo nás pět. 
Co to s vámi dělalo?
Ano, to jsem slýchával a stále ještě 
slýchávám poměrně často. Když jsem 
byl menší, tak jsem se tím možná 
i trochu trápil, pak jsem se ale za-
čal v jedné životní fázi zajímat o svůj 
rodokmen a zjistil, že rod Zilvarů je 
ve skutečnosti rodem šlechtickým. 
Do Čech přišel už v 11. století z ně-
meckých Cách, usadil se v Krkonoších 
a tam vlastnil stříbrné doly. Od slova 
silber (německy stříbro) je mimo jiné 
odvozeno i samotné jméno Zilvar. Do-
dnes je u Trutnova zřícenina hradu 
Břecštejn, což je původní Silberstein. 
Na své jméno a svůj rod jsem tedy 
hrdý. Pocházím z Východočeského 
kraje a tam je Zilvarů docela hodně. 
V Rychnově nad Kněžnou je dokonce 
pivovar, který dělá pivo Zilvar. Desítku. 
Mimochodem celkem dobrou.

 J Teď už vás narážky na Zilvara 
z chudobince neotravují?
Postupem času jsem si z toho začal 
dělat legraci. Aspoň je moje jméno 
známé. Jak už jsem zmínil, hlavně dřív 
mě netěšilo, že je moje jméno spojo-
vané s chudobincem, ale ve finále jsou 
lidi, kteří nemají takové štěstí a mate-
riální prostředky, a proto v chudobinci 
vyrůstají. To ale přece neznamená, že 
to nejsou plnohodnotní lidé!

 J V Uhelných skladech jste už od 
roku 2004. Jak se za tu dobu fot-
bal na téhle úrovni z vašeho po-
hledu vyvinul?

„Zilvar z chudobince? Ano, to jsem slýchával 
a stále ještě slýchávám poměrně často.“
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Na vrcholové úrovni se fotbal vyvíjí 
do rychlosti, to bez debat. Ale že bych 
podobný trend pozoroval i na úrovni 
přeboru, že by se tady významně 
zrychlilo, to úplně říct nemůžu.

 J Což je vaše výhoda, protože vy 
na rychlost sázíte odjakživa.
Rychlost je jednoznačně moje největší 
deviza. Jenže s tím je spojené i to B, 
že se mi balon občas plete pod no-
hama. Samozřejmě je to ale výhoda, 
když je fotbalista rychlý, zejména po-
kud se hraje na brejky, pak má při-
daná hodnota ještě stoupá. 

 J Dodává vám rychlost sebevědomí?
Je to tak, ale sebevědomí mi asi nikdy 
nechybělo. Nemyslím si, že jsem pře-
hnaně sebevědomý, v tomhle směru 
si ale věřím. Asi nikdy v životě se mi 
nestalo, že bych nepředběhl obránce. 
Fakt ne. Ne vždycky se to samozřejmě 
podaří, protože když běžíte s míčem, 
je to něco jiného než běžet bez něj, 
takže jsem jako útočník v určité ne-
výhodě, přesto se mi v tomhle ohledu 
pořád celkem daří.

 J Jaký je to pocit, když vás ostatní 
už roky marně nahánějí? Myslím, 
že vaše jméno padne na přípravě 
každého vašeho soupeře.
To mě těší a lichotí mi to. Jsem si 
toho moc dobře vědomý, že si na mě 
soupeři kvůli rychlosti dávají větší 
pozor. Nechci, aby to vyznělo příliš 
nafoukaně, ale asi je těžké mě ubrá-
nit, obzvlášť pokud dostanu balon do 
běhu. Pak obránci kromě faulu moc 
možností nezbývá, to je prostě fyzi-
kální zákonitost.

 J Není náhodou moment, kdy 
předbíháte obránce, lepší než 
ten, kdy dáte gól?
A to zase ne. Pořád mě potěší víc, 
když dám gól třeba z malého vápna 
do prázdné branky, než když někomu 

uteču a s míčem se zastavím u roho-
vého praporku.

 J Vážně jste pro rychlost nikdy 
nedělal nic speciálního?
Ne, nikdy. Ani teď rychlost nijak netré-
nuju. Je to prostě dar od boha.

 J Nevadí vám ani to, že jste už 
léta kuřák?
Zase nejsem nějaký vášnivý kuřák, 
moc toho denně nevykouřím, a přes-
tože na to nejsem zrovna pyšný, tak 
jsem se jednoduše ještě nerozhodl, 
že přestanu. Že by mě to ale ve fot-
bale nějak významně omezovalo, to 
si nemyslím. Na rychlost to podle mě 
nemá vliv vůbec žádný, na celkovou 

fyzičku pak asi trochu jo, ale pokud 
má člověk natrénováno, tak se to ani 
nepozná. Dost vrcholových sportovců 
kouří, akorát se o tom příliš nemluví. 
Dnes je totiž moderní nekouřit, a tak 
je to správně. Ke mně to ale alespoň 
prozatím tak trochu patří, dalo by se 

říct, že je to součástí mé image. Na-
víc rád trochu provokuju, když je to 
v mezích normy.

 J Můžete to rozvést?
Hrozně mě baví dát si třeba cigárko 
v dresu na střídačce chvíli před zápa-
sem. Soupeři si na mě ukazují, jestli 
jsem se nezbláznil, a já jim pak uteču, 
dám gól, dva nebo tři. Oni jsou pak 
hrozně konsternovaní, jak si může Zil-
var dát cigáro před zápasem a pak 
tam takhle řádit. To mě baví. (usmívá 
se) Ale vím, že to není dobrý příklad 
pro mladé lidi. Kouřit by se nemělo. 
Škodí to zdraví. (důrazně)

 J Když jsem před dvěma roky dě-

lal rozhovor s jiným útočníkem, 
Chrisem Nwogu, tak říkal, že mu 
tak rychlý nepřijdete. Zazname-
nal jste to?
Zaznamenal. Bylo to vtipné, protože 
asi čtrnáct dní po tom, co ten článek 
vyšel, jsme hráli právě proti Nwogovi 

a já ho v jeden moment přesprintoval. 
Po zápase pak za mnou přišel a za to, 
co o mně tehdy v tom článku řekl, se 
mi omluvil.

 J Koho v přeboru vlastně z hle-
diska rychlosti uznáváte vy? Asi 
se s vámi chce poměřovat dost 
hráčů. Vy jste jednou na tréninku 
musel závodit s bývalým parťá-
kem Ondřejem Hnátem, který vás 
vyzval na délku hřiště.
Ondra nevěřil tomu, že jsem rychlejší. 
Museli jsme to prokázat tímhle sou-
bojem, který jsem vyhrál o celé velké 
vápno. Ono je těžké dokazovat, že 
jste rychlejší, když je to během zá-
pasu. Pokud se s těmi hráči nepomě-
řím na stanovené trati face to face, je 
to opravdu složité. Co se přeboru týče, 
tak byl vždycky hodně rychlý Honza 
Fíček z Meteoru, pár rychlých kluků 
je v Královicích, ale nijak extra to ne-
řeším. Že bych se trápil tím, kdo mě 
kdy běžecky překoná, to ne.

 J Měřil jste si vlastně někdy 
stovku?
Naposledy na střední škole na kraj-
ských závodech. 

 J A čas?
Stovka z bloků na atletické dráze 
v tretrách za 11,03. Asi bych doma 
ještě našel i diplom. Možná jsem 
stovku někdy běžel i rychleji, ale to-
hle je poslední oficiální záznam.

 J To jste mě překvapil, vždyť 
český rekord je 10,23.
To ani nevím. Ale Bolt to běhá za 9,58.

 J Ten je úplně někde jinde. Váš 
čas se mi zdá na amatéra skvělý.
Kdybych se věnoval atletice, tak bych 
se zřejmě dostal na zajímavější čas. 
Teď už se na něj každopádně nedo-
stanu, jsem za zenitem. Věk nezasta-
víte. Pozoruju na sobě, že delší dobu 
regeneruju, už po hřišti neběhám tak 

„Asi nikdy v životě se mi nestalo, že bych 
nepředběhl obránce.“

Kontakt tam byl!
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jako dřív. Dost často to z mé strany 
bylo neefektivní: kde byl balon, tam 
jsem běžel. Teď už se víc šetřím, fy-
zička už holt není taková, jaká bývala.

 J Přejděme od běhu k Uhelným 
skladům. Vy k nim už neodmys-
litelně patříte a přijde mi, že se 
vždycky hledal vhodný parťák 
k vám do útoku. Bral jste to tak?
Pár kluků se vedle mě vystřídalo, 
třeba David Filinger, Ondra Hnát, 
Zdeněk Zmeškal, teď čerstvě je tam 
Venca Klán. Těžko říct, jestli vedení 
hledalo parťáka ke mně. Spíš šlo o to, 
že jsme potřebovali nějakého útoč-
níka, a jedině dobře, pokud jsem se 
s ním dokázal vhodně doplňovat. Ji-
nak ale nevěřím příliš tomu, že existují 
osudové dvojice, které by podávaly vý-
jimečné výkony.

 J A co třeba Koller – Baroš?
Pravda, s tím souhlasím, ti se doplňo-
vali výborně. Ale můžou se doplňovat 
i dva rychlí hráči. I vysoký a rychlý. 
Nemyslím si, že se někdy hledal ty-
pologicky hráč k Zilvarovi, spíš šlo 
o to, co trh dal a kdo byl do Uhelek 
ochotný přijít.

 J I přesto: kdo z bývalých par-
ťáků vám seděl nejvíc a proč?
Nejvýjimečnější fotbalista, se kte-
rým jsem kdy hrál, byl asi David Fi-
linger. Neskutečně technický hráč, co 
ten předváděl za věci... Pro mě těžko 
uvěřitelné. Na hřišti byl trochu grázlík, 
ale měl fantastické fotbalové myšlení. 
S ním jsem si rozuměl možná vůbec 
nejvíc, ale už je to vážně spousta let. 
Určitě je v tom i trochu nostalgie, 

ale byly to prostě skvělé časy a já na 
celou tu éru za trenéra Myslivečka 
a asistenta Pauříka opravdu hrozně 
rád vzpomínám, byť to celé tak tro-
chu paradoxně začínalo sestupem 
z divize. V přeboru jsme se pak po-
měřovali s týmy jako Přední Kopanina, 
Meteor, Admira a já se postupně do-
stával do povědomí pražské fotbalové 
veřejnosti. V porovnání s divizí se totiž 
jedná o extrémně sledovanou soutěž, 
již tehdy se tady psaly referáty ze zá-
pasů a mě dodnes potěší, když tam 
najdu svoje jméno.

 J Už jsme zmínili, že jste v Uhel-
ných skladech od roku 2004. Jsme 
v roce 2017, není obvyklé, že by 
fotbalisté byli tak věrní.
Věrnost už ve fotbale moc běžná 
není, to je pravda, ale já ji považuju 
za jednu ze svých charakteristických 
vlastností. Od konce vysoké školy 
jsem nezměnil zaměstnání, devátý rok 
jsem v jedné práci, čtrnáct let jsem 
se svou přítelkyní, stejně to mám 
i s Uhelkama. Přestože jsem dostal 
spoustu nabídek, tak jsem až na jednu 
výjimku, kdy jsem šel do přípravy na 
Motorlet a tam jsem si hned přetrhl 
křížový vaz, všechny úspěšně odmítal.

 J Proč vlastně?
Primárním důvodem byla vděčnost 
za to, že mi dali v Uhelkách šanci. 
Přišel jsem z rodné vesnice Černilov 
u Hradce Králové, kde jsem hrával I. 
B třídu, a chtěl jsem trénovat v Praze, 
kam jsem nastoupil na školu. Studoval 
jsem v Jinonicích sociologii na Karlově 
univerzitě, bydlel jsem na Petřinách, 

tak jsem hledal něco v okolí. V užším 
výběru byl Motorlet a Uhelky, které 
hrály o záchranu v divizi, a já si řekl, 
že tam mám asi větší šanci se uchy-
tit. Následující roky jsem pak logicky 
cítil určitý závazek za důvěru, kterou 
do mě tehdy pan Mysliveček vložil. 
On má mimochodem asi největší po-
díl na tom, co ze mě vyrostlo. To byl 
pan Trenér! Moji bývalí spoluhráči ze 
staré party, třeba Petr Hurych, Petr 
Snopek a spol., si ze mě dodnes dělají 
legraci, že když jsem do Uhelek přišel, 
neudělal jsem ani pět nožiček. Teď jim 
to můžu vrátit. Už jich udělám deset. 
(směje se)

 J Nabídky musely být lákavé i fi-
nančně, ne?
Nikdy jsme nebyli tak daleko, aby-
chom se bavili o financích. Navíc mu-
sím zdůraznit, že jsem nikdy nedělal 
fotbal pro peníze. Za fotbal jsem ne-
dostával peníze ani na Uhelkách, po-
kud tedy nepočítám diety a týmové 
prémie, které byly vypsané za ka-
ždý zápas. Přestože tam bylo několik 
hráčů, kteří nějaké peníze dostávali, 
já po nich netoužil. Největším moti-
vátorem pro mě bylo to, když jsem 
si mohl po zápase přečíst, že jsem 
podal slušný výkon nebo že jsem byl 
dokonce nejlepší.

 J Jaká nabídka byla za ty roky 
nejzajímavější?
Když za mnou přišli z ligových Českých 
Budějovic. To jsem tehdy zvažoval. 

 J Cože?
Nabídek z divize bylo víc, ale tahle 
byla výjimečná. Vyzvedli si mě po zá-

pase a vybalili na mě, že by měli zá-
jem. Nechal jsem si čas na rozmyšle-
nou, probíral jsem to doma s rodinou, 
ale nakonec se rozhodl, že se budu 
raději soustředit na vzdělání a vyso-
kou školu. Pragmaticky jsem se vydal 
jinou cestou.

 J No, to zírám. Hráč z přeboru, 
který odmítl ligu. Takových by 
moc nebylo.
Možná jsem mohl zkusit jít do pří-
pravy, ukázalo by se, jestli bych na 
to vůbec měl. Já se ale rozhodl ji-
nak. Životnost fotbalistů je zhruba 
do 35 let na vrcholné úrovni. Jenže 
průměrný věk je přes 70 let. A co má 
člověk dělat pak, po kariéře? Dnes 
mám myslím vyšší příjem, než je plat 
průměrného fotbalisty v lize. Zpětně 
to tedy beru tak, že to bylo správné 
rozhodnutí.

 J Váží si v Uhelných skladech vaší 
věrnosti?
Já doufám, že jo. Minimálně mi od-
pustí, když přijdu o pár minut poz-
ději na zápas, a stejně tak dokážou 
přehlédnout mou slabší tréninko-
vou docházku. Mám totiž časově 
náročné zaměstnání, často jezdím 
i na několik dní služebně do zahra-
ničí, navíc jsem před pár lety založil 
rodinu a tohle vše se prostě nedá 
s trénováním vždycky dobře sklou-
bit. Na trénink teď chodím maxi-
málně jednou týdně, někdy vůbec. 
V klubu se toho každopádně za ta 
léta hodně změnilo. Ze staré doby 
zůstal vlastně jen Martin Kozel (se-
kretář), na bývalé funkcionáře pana 
Horálka, Nejezchlebu či Střelce nic-
méně nikdy nezapomenu. Všech si 
jich stále nesmírně vážím, společně 
s nimi jsem v Uhelkách zažil mnoho 
krásných a vesměs úspěšných fot-
balových sezon. Takové změny k fot-
balu ale patří. Přišel ambiciózní tre-
nér Robert Hlavica a s ním i noví, 
převážně mladí a velmi šikovní kluci, 
kteří mají velkou perspektivu. Kdy-
bych se měl třeba podívat na stáva-
jící kádr čistě z pohledu individualit, 
pak se jedná dost možná o vůbec 
nejsilnější tým, který kdy na Uhel-
kách během mého působení byl.

Útočník Uhelných skladů, kterému v únoru bylo 35 let. Už dlouhé roky se 
o něm říká, že je nejrychlejším fotbalistou v Pražská teplárenská přeboru. 
Začínal v Černilově, jako žák hrál v Hradci Králové, v dorostu přešel do kon-
kurenční Olympie Hradec Králové. V mužích nastupoval v I. B třídě a okres-
ním přeboru za Černilov. V roce 2004 přišel studovat do Prahy sociologii na 
Karlovu univerzitu a zamířil do Uhelných skladů. Od té doby nehrál za jiný 
klub a stal se hlavním symbolem „Uhlířů“. Hlavně díky obrovské rychlosti je 
velmi výrazným fotbalistou. Jeho předností si všimli i v Českých Budějovicích 
– ligový tým ho před lety lákal k sobě. Odmítl a zaměřil se na studia. Dnes 
pracuje jako vedoucí oddělení digitálních technologií v jedné české bance.

KDO JE LUKÁŠ ZILVAR

„Po penězích za fotbal jsem nikdy netoužil. Největším motivátorem pro mě bylo,  
když jsem si mohl po zápase přečíst, že jsem podal slušný výkon.“

Že by Lukáš předběhl traktor? To si můžete být jisti…



 J Takže se může naplnit přání tre-
néra Hlavici, který touží s tímhle 
mužstvem vyhrát přebor?
Určitě se to stát může, ale muselo 
by se sejít víc věcí najednou. Největší 
problém a překážka je šíře kádru. 
Fakt není široký, hráči jsou možná na 
papíře, ale na zápasy se scházíme ve 
třinácti lidech včetně brankáře. Pokud 
ale není konkurence, pokud na lavičce 
nesedí pět kluků, kteří mohou koho-
koli ze základu kdykoli plnohodnotně 
nahradit, tak ti na hřišti jednoduše 
nemají takovou motivaci si sáhnout 
na dno. Nedej bože, pokud se někdo 
zraní nebo odjede z nějakého důvodu 
pryč... Tohle je ostatně asi největší 
změna, kterou ve fotbale pozoruji, 
a přiznám se, že mi je z toho tro-
chu smutno. Pro mě byl totiž fotbal 
vždycky na prvním místě, neexisto-
valo, že bych jel na nějakou oslavu či 
na hory místo zápasu. Tenhle zápal 
však obecně u té mladší generace 
bohužel nějak nevidím.

 J Upínáte se k triumfu v přeboru, 
po kterém byste mohl v klidu 
skončit?

To bych opravdu hrozně rád. Jeden cíl 
jsme si splnili, když jsme loni vyhráli 
pohár, teď už tedy chybí jen vyhrát 
ten přebor. V silách stávajícího týmu 
to přitom je, ale muselo by se to se-
jít. Neztrácet zbytečně body, což byl 
vždycky takový syndrom Uhelek. Porá-
želi jsme první a prohrávali jsme s po-
sledními. Pokud bychom ale rozšířili 
kádr, tak šance vyhrát přebor je víc 
než reálná.

 J Vy byste tuhle snahu měl pod-
pořit góly, ale nikdy jste nebyl ex-
tra kanonýr, co?
Nebyl. Dávám zhruba deset gólů 
za sezonu, možná o něco málo víc. 
Řekl bych, že mi chybí především ta 
zdravá míra sobeckosti, typologicky 
jsem prostě spíše nahrávač. Když 
půjdu sám na brankáře a vedle uvi-
dím hráče, který bude v lepší pozici, 
vždycky mu nahraju, a mám z toho 
stejně dobrý pocit, jako kdybych dal 
ten gól sám. Mrzet mě tedy může 
maximálně to, že ve fotbale neexis-
tuje kanadské bodování, v něm bych 
figuroval určitě na lepší pozici než 
v tabulce střelců. Rozhodně se ale 

necpu na penalty ani trestňáky. Když 
jsou rohy, tak klidně bráním. Nemám 
v sobě ten zabijácký instinkt. Mít ho, 
gólů by možná mohlo být víc. Ale když 
to spočítáme za dobu, co hraju, mám 
stoprocentně přes sto gólů v přeboru. 
Kdo se tím může pochlubit?

 J Teď vám bylo 35 let. Dohrajete 
už v Uhelných skladech?
Asi jo, za jiný tým už hrát nechci, spíše 
jde o to, jak dlouho ještě vydržím. Sice 
už třetí sezonu po sobě říkám, že je 
má poslední, ale kluci mě nakonec do 
té další vždycky nějak ukecají, a do-
kud budu cítit, že nejsem na hřišti 
pouze do počtu, tak se zřejmě ne-
chám ukecat i v budoucnu.

 J Pak můžete hrát za starou 
gardu, právě jste prolomil věk, 
který vás k tomu opravňuje.
Věk nezastavím, cítím, že už to není, 
co bývalo, ale že bych patřil do sta-
rého železa, to ne. Miluju fotbal, sport 
obecně, a ač přemýšlím o konci s hra-
ním a o tom, co budu dělat poté, tak 
si pořád myslím, že to není na po-
řadu dne.

 J Co vlastně bude s Lukášem Zil-
varem, až přestane hrát?
Pak bych se chtěl možná realizovat 
jako trenér, možná budu dělat jiný 
sport. Koketuju s golfem, hraju tenis, 
squash. Každopádně ještě necítím, že 
bych teď měl jít do důchodu. 

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
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Pražský fotbalový svaz také najdete na:
www.facebook.com/fotbalpraha

11,03 s
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Jsou povinnosti, které mají bez debat smysl: od startu jarní části 2017 
zavádí Pražský fotbalový svaz jako podmínku podrobnou zdravotní 
prohlídku se zaměřením na srdce. Musí na ni jít všichni dorostenci, 
kteří chtějí hrát v pražských soutěžích. Náklady se částečně uhradí 
z Nadačního fondu PFS a z grantu od Magistrátu hlavního města Prahy.

Povinnost absolvovat kardiologické 
vyšetření se týká všech hráčů, kteří 
od jara tohoto roku nastoupí do sou-
těží pořádaných Pražským fotbalo-
vým svazem v kategoriích mladšího 
i staršího dorostu.
„Povinnost absolvovat toto vyšetření 
srdce byla do Rozpisu soutěží zane-
sena v červenci 2016. Zároveň byly 
kluby upozorněny na změny v Rozpisu 
soutěží na losovacím aktivu před no-
vým soutěžním ročníkem,“ přibližuje 
František Vitovský, sportovní ředitel 
soutěží PFS.

POZOR NA 
NACHLAZENÍ…
Tento požadavek reaguje na případy 
náhlé smrti sportovců, kteří zemřeli 
na hřištích.
Problémy může způsobit i zdánlivě 
běžné nachlazení – pokud se nedo-
léčí, může vést až k náhlému úmrtí 
sportovce. Potvrdil to i nedávný vý-
zkum odborníků z Institutu klinické 
a experimentální medicíny (IKEM), 
kteří otestovali sto mladých spor-
tovců. Každý desátý měl vrozenou 
vadu srdce, o níž neměl tušení. „Tito 
lidé s velkou zodpovědností ke svým 
povinnostem nedoléčují i běžná one-
mocnění, jako jsou virózy. Potom může 
za jejich závažným zdravotním sta-
vem, v krajním případě úmrtím, stát 
nejen vrozené poškození oběhového 
systému, ale třeba akutní zánět sr-
deční svaloviny,“ uvedl prof. MUDr. Jan 

Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra 
IKEM.
Proto se Pražský fotbalový svaz roz-
hodl jít odbornou cestou a v tomto 
směru se může považovat za průkop-
níka systematické sportovní kardio-
logické prevence.
„Ze všech krajů žádáme po hráčích nej-
důkladnější prohlídku. Známe konkrétní 
příklady z minulosti, podle mě je důle-
žité hráče podrobit těmto prohlídkám, 
aby nedocházelo k nějakým fatálním 
případům,“ říká předseda PFS Dušan 
Svoboda. „Je to věc, která by měla být 
samozřejmá. Když dají rodiče své děti 
na fotbal, tak už je dnes běžná norma, 
že jsou v klubech edukovaní trenéři, ale 
také musí mít jistotu, že je o ně z hle-
diska zdravotní prevence dobře posta-
ráno.“

PROHLÍDKA? 
NENÍ SE čEHO BÁT!
Speciální vyšetření srdce zajišťuje 
v Praze mnoho zařízení, jejichž se-
znam je na vyžádání k dostání na 
sekretariátu PFS. Svaz ale pro kluby 
připravil i možnost vyšetření srdce 
přímo na vlastním stadionu, kam 
za hráči přijede MUDr. Jiří Krupička, 
Ph.D., s patřičným vybavením.
Jak takové vyšetření probíhá? „Roz-
hodně se není čeho bát. Každý vyplní 
dotazník, v němž se ptáme i na ro-
dinnou anamnézu. Proto je hlavně 
u mladších sportovců třeba, aby se při 
vyplňování poradili s rodiči. Samotné 

vyšetření není nijak nepříjemné nebo 
bolestivé, trvá dvacet až třicet minut. 
Natočíme EKG, uděláme ultrazvuk 
a hned víme výsledky. Každý pak obdrží 
elektronický certifikát, který dokládá 
kardiologickou způsobilost k výkonu 
sportu,“ popisuje Krupička, podle ně-
hož je tento průběh vyšetření z hle-
diska odhalení kardiovaskulárních vad 
naprosto dostačující. „Vyšetření má 
zcela nepochybně smysl. Je to půlho-
dina, která může zachránit život. Jsme 
schopní odhalit řadu vad, které při běž-
ném životě nemusí nositeli činit žádné 
potíže, ale při intenzivní zátěži mohou 
být zdrojem významných zdravotních 
komplikací. V momentě, kdy člověk za-
čne uvažovat o systematickém sportu, 
tak i když má subjektivně dojem, že je 
zdravý, měl by se nechat vyšetřit. Platí 
to pro všechny věkové kategorie.“

CO TO STOJÍ?
Na prohlídky srdce přispívá Nadační 
fond PFS Fotbal pro život částkou 
600,- korun na jednoho hráče. Je 
to zhruba polovina ceny vyšetření. 
Příspěvek se týká i fotbalistů, kteří 
působí ve vyšších soutěžích, ač po 
nich PFS nemůže prohlídku požado-
vat. „Přesto žádáme kluby hrající vyšší 
dorostenecké soutěže, aby tuto akti-
vitu podpořily a vyslaly všechny své 
hráče dorostu na prohlídku srdce. A 
zároveň tím využily možnost čerpat 
tento příspěvek. Zbylou část nákladů 
uhradí kluby z grantu Magistrátu 
hlavního města Prahy, který na zdra-
votní prohlídky poskytuje finance již 
čtvrtým rokem, za což jsme na Praž-
ském fotbalovém svazu velice vděční,“ 
vysvětluje Jan Gruber, marketingový 
manažer PFS.

Kluby budou povinny předložit se-
znam hráčů, který bude obsaho-
vat: jméno a příjmení, ID hráče na 
FAČR, označení soutěže, kterou 
hraje (např. C1A), potvrzení lékaře 
o provedení prohlídky - potvrzený 
celkový seznam, faktury nebo po-
kladní doklady. Výše uvedené kluby 
před zahájením jarní části soutěže 
2016-17 zašlou k potvrzení STK. 
 

V případě zájmu o prohlídku přímo 
v klubu můžete kontaktovat Jiřího 
Krupičku z kardiologické ambulance 
v Brandýse nad Labem:
info@srdcesportovce.cz, kardiologie.
brandys@seznam.cz,
na telefonu 326 396 790.
Více informací získáte na webu:
www.srdcesportovce.cz.

Jen více bojovníků za zdraví hráčů. Nejen 
těch mladých. A nejen fotbalistů.

T é m a

DoRosTenci Musejí oD jARA nA povinné vyšeTření sRDce
TEXT: radim trusina FOTO: arChiv

PRaHa CHRÁNÍ zDRaVÍ HRÁČŮ
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1. Správní rada Nadačního fondu 
Fotbal pro život na svém zasedání 
dne 25. 1. 2017 schválila vypsání 
dotačního programu „Fotbal pro ži-
vot – Srdce pro fotbal“ a v souladu 
se svým usnesením vydává tyto or-
ganizační pokyny a podmínky pro 
jeho udělení.
2. Do dotačního programu mohou 
podávat žádosti kluby, které jsou 
řádnými členy FAČR a účastní se 
v ročníku 2016-2017 a nebo v roč-
níku 2017-2018 oficiálních fotba-
lových soutěží a zároveň mají sídlo 
na území hl. m. Prahy. Individuální 
žádosti fyzických osob nebudou při-
jaty.
3. Dotační program je určen pro 
zajištění preventivních kardiolo-
gických prohlídek u hráčů, kteří 
v soutěžních ročnících 2016-2017 
a 2017-2018 nastupují v kategori-
ích mladších a starších dorostenců. 
Nerozhoduje věk hráče, ale soutěž, 
ve které nastupuje nebo nastoupil.
4. Žadatel o přidělení dotace vy-
plní formulář „Žádost o přidělení 
dotace“ a tento předá osobně nebo 
doporučenou poštovní zásilkou na 
adresu sekretariátu Pražského fot-
balového svazu, Kozí 7, Praha 1. Na 
obálku uvede text „Fotbal pro život 
- Srdce pro fotbal“.
5. Termíny pro podání žádosti jsou 
do 30. 4. 2017, do 30. 6. 2017 a do 
31. 8. 2017. Žadatel si může zvo-
lit libovolný termín pro podání žá-
dosti, nicméně po jejím podání je 
pro něho závazný nejbližší následu-
jící termín vyúčtování.
6. Žadatel je povinen přidělenou fi-
nanční dotaci poskytovateli vyúčto-
vat dle stanovených podmínek a ve 
stanovených termínech.
7. Dotační příspěvek je poskytován 
formou zpětného proplacení vyna-
ložených finančních prostředků ze 
strany žadatele (klubu) na základě 
doložení požadovaných dokumentů.
8. Dotace není nároková a o jejím 
přidělení rozhoduje správní rada 
Nadačního fondu Fotbal pro život, 
a to i s ohledem na případné ne-
vyrovnané závazky žadatele vůči 
Pražskému fotbalovému svazu jako 
zřizovateli nadačního fondu a Fot-
balové asociaci ČR jako poskytova-
teli rozdělovaných finančních pro-
středků.
9. Maximální výše příspěvku pro 
jednoho hráče je 600,- Kč za pro-
hlídku. Žádný z klubů nemá nárok 
na opakované přidělení dotace na 
konkrétního hráče.
10. Termíny pro dodání vyúčtování 
jsou stanoveny do 30. 6. 2017, do 
31. 8. 2017 a do 31. 10. 2017.
11. Rozsah kardiologické prohlídky:
a) vstupní pohovor a anamnéza se 
zaměřením na potenciální kardio-
vaskulární problémy

b) EKG (ať již běžné nebo zátěžové)
c) echokardiografické vyšetření
d) vyplnění výstupní zprávy se zá-
věrem či doporučením ve vztahu 
k hráčově dalšímu působení ve 
sportu (fotbalu)
12. Předkládané doklady k vyúč-
tování:
a) jmenný seznam hráčů s prove-
denou zdravotní prohlídkou vč. je-
jich ID a označení soutěže, ve které 
hráč v daném ročníku nastupoval 
(nastoupil), a termínu provedení 
prohlídky
b) tento jmenný seznam musí ve 
svém záhlaví obsahovat obecný po-
pis provedené zdravotní prohlídky, 
dále pak plný název a identifikační 
číslo zdravotnického zařízení, které 
provedlo dané prohlídky, a jméno 
a příjmení lékaře, který prohlídku 
provedl
c) v případě, kdy hráč absolvoval 
danou prohlídku samostatně, klub 
doloží čestné prohlášení o tom, že 
hráčem byla předána klubu zpráva 
o absolvování předepsané prohlídky 
ve stanoveném rozsahu. Čestné 
prohlášení musí obsahovat datum 
provedení prohlídky, jméno lékaře 
a též informaci o tom, zda je hráč 
schopen dle této prohlídky pokračo-
vat v aktivní hráčské činnost.
d) dále musí být předložena kopie 
daňového dokladu, který obsahuje 
jasnou specifikaci, že byly prove-
deny zdravotní prohlídky daného 
počtu pacientů, a prohlášení, že 
prohlídky byly provedeny dle meto-
diky dokumentu „Organizace a pod-
mínky Dotačního programu Fotbal 
pro život – Srdce pro fotbal“ nebo 
specifikovaný rozsah provedené 
prohlídky, který musí odpovídat ale-
spoň minimálním požadavkům dle 
bodu 11 těchto podmínek.
e) žadatel musí rovněž vhodnou for-
mou prokázat uhrazení plné částky 
za provedené prohlídky (kopie ban-
kovního výpisu žadatele, příjmový 
pokladní doklad s označením ža-
datele, případně konkrétního hráče 
jako plátce, a specifikací, že se 
jedná o úhradu prohlídky dle meto-
diky dokumentu „Organizace a pod-
mínky Dotačního programu Fotbal 
pro život – Srdce pro fotbal“)
13. Pokud by se po předložení vyúč-
tování a vyplacení přidělené dotace 
objevily pochybnosti o faktickém 
či formálním souladu předložených 
dokladů se skutečným stavem, je 
žadatel (klub) povinen poskytnout 
veškerou součinnost k jejich od-
stranění. Pokud se takové pochyb-
nosti potvrdí, je poskytovatel do-
tace oprávněn požadovat vrácení 
vyplacené dotace, a to až do 100 % 
její výše.
14. Veškeré zdravotnické infor-
mace získané v souvislosti se zpra-

cováním tohoto dotačního pro-
gramu a jeho vyúčtováním jsou 
důvěrné a nakládání s nimi pod-
léhá příslušným právním předpi-
sům. Poskytovatel dotace nebude 
shromažďovat žádné cit l ivé in-
formace o jednotl ivých hráčích. 

Poskytovatel doporučuje žadate-
lům (klubům), aby si zajisti l i pro 
svou potřebu u všech dotčených 
hráčů souhlas se zpracováním 
těchto údajů a v případě nezle-
tilých osob pak souhlas jejich zá-
konných zástupců. 

oRgAnizAce A poDMínky DoTAčního pRogRAMu nADAčního FonDu pFs „FoTBAl pRo živoT – sRDce pRo FoTBAl“

JaK ŽÁDaT O DOTaCi

MUDr. Jiří Krupička
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Podle jména velký kanonýr, ale desítky gólů nedává. Místo toho dohlíží 
na regulérnost zápasů: v pražské I. A třídě píská rozhodčí MATĚJ 
LAFATA. Okolí se ho velmi často ptá, co má společného s Davidem 
Lafatou, kapitánem Sparty. A on stále dokola opakuje, že vůbec nic. 
„Už to mám naučené,“ usmívá se sudí, jemuž bude v dubnu 22 let.

 J Když jsem vám poprvé vo-
lal a ptal se, jestli máte něco 
společného s Davidem Lafa-
tou, řekl jste mi, že bohužel 
nic. Proč bohužel?
Byla to taková prvotní reakce. Spíš 
jsem to myslel tak, že být příbuz-
ným kapitána Sparty by mohlo být 
zajímavé z toho pohledu, že se sám 
ve fotbale pohybuji. Ale jinak? I když 
máme stejné příjmení, není David 
Lafata můj oblíbený fotbalista. 
Vlastně mi není moc sympatický.

 J Proč ne?
Ty jeho eskapády, zbytečné vy-
loučení (v květnu 2013 v Brně), 
nasimulované pády (nejznámější 
z března 2015 proti Teplicím), to 
se mi na něm moc nelíbí.

 J Vnímáte to citlivěji i proto, že 
sám pískáte?
Určitě ano. Zdá se mi, že se David 
Lafata začal ve Spartě chovat jinak 
než předtím v Jablonci, kde začal vy-
střelovat. Možná ho změnilo i pro-
středí, větší tlak a všechno okolo. 
V Jablonci byl podle mě férovější. 
Obecně se změnil a musím říct, že 
mi nesedí. 

 J Jak často se vás vlastně na 
spojitost s Davidem Lafatou 
lidé ptají? 
Většinu týmů jsem už pískal, tam 
to vědí, ale jsou i mužstva, kam do-
razím jako rozhodčí poprvé. Pak se 
většinou ptají. Já jim v klidu řeknu, 
že s Davidem Lafatou nemám nic 
společného. Ty otázky chápu, je do-

cela kuriózní, že se v Praze ve fot-
bale pohybují dva Lafatové, protože 
to příjmení není moc obvyklé. Má ho 
snad pět rodin v republice.
Podle stránky kdejsme.cz je v Česku 
57 Lafatů, z toho sedm v Praze, což 
bude asi vaše rodina. To by zhruba 
odpovídalo vámi zmíněným pěti ro-
dinám...
Pořád dokola vysvětluji, že s Davi-
dem Lafatou mě nic nepojí. A mys-
lím, že je to i dobře vidět: já mám ke 
dvěma metrům, on je o dost menší. 
Už to naznačuje, že nejsme ze stej-
ného kmene. (usmívá se) 

 J Zkoušel jste někdy pátrat po 
vašem rodokmenu, jestli třeba 
nejste aspoň vzdálení příbuzní?
No vidíte, to mě ani nenapadlo. 
Nepátral jsem po tom. Vím jen, že 
David Lafata je z jižních Čech, kde 
my příbuzné vůbec nemáme. Mám 
rodinu v Hradci Králové, ale to je 
trochu jiný směr.

 J Na fotbale potkáváte spoustu 
lidí a dost z nich se ptá na vaše 
příjmení. Neotravuje vás to už?
Od žáčků se pohybuji ve fotbalo-
vém prostředí a Lafata je v českém 
fotbale už delší čas velmi známé 
jméno, v posledních letech velké 
jméno. Jsem připravený na to, že 
se lidé ptají, už to mám naučené. 
(usmívá se)

 J Tuší střelec Lafata, že exis-
tuje rozhodčí Lafata?
Myslím, že určitě netuší. Nikdy jsme 
se nesetkali, nebyla šance. Pokud 

bychom se potkali, asi bychom pro-
hodili pár slov, ale na delší pokec by 
to nejspíš nebylo.

 J Vy jste až do dorostu chy-
tal za ČAFC. Jaké bylo stát 
v brance se jménem Lafata?
Když jsem začínal, tak David Lafata 
ještě nebyl známý, byl mladý. Když 
pak začal dávat góly v Jablonci, tak 
jsem se s ničím nesetkával, to až 
později. Kluci si ze mě dělali srandu, 
že on střílí a já chytám, ale hlavní 
nápor vtipů přišel, až když jsem za-
čal pískat.

 J Je těch fórků hodně?
Občas něco padne. Když jdu na sta-
dion, kde mají při zápasech hlasa-
tele a říkají jména rozhodčích, tak 
to bývá zajímavé. Z amplionů se 
ozve, že jako hlavní rozhodčí utkání 
řídí Lafata, a v hledišti to jen za-
šumí.

 J Říkal jste, že už vás v I. 
A třídě většina týmů zná, ale 
co v přeboru?
Je pravda, že v přeboru jsem byl jen 
čtyřikrát v roli asistenta, navíc na 
hřištích bez hlasatele. Tam mě to 
vysvětlování asi teprve čeká.
Cítíte, že na vás kvůli jménu smě-
řuje při zápasech větší pozornost?
To si nemyslím. Že bych byl pod tla-
kem kvůli tomu, že se jmenuju La-
fata, to vůbec ne. Nemyslím si, že 
by to mělo mít jakýkoliv vliv na to, 
jak se na mě dívají hráči, trenéři či 
funkcionáři.

 J Zvyšuje se četnost narážek 
na vaše jméno ve chvílích, kdy 
se o slavnějším Lafatovi píše 
v novinách ať už v jakékoliv 
souvislosti?
Je pravda, že hlavně kolegové roz-
hodčí si ze mě v takových chvílích 

dělají srandu. Třeba: „Hele, brácha 
dal včera pět gólů.“ Myslím, že hráči 
v týmech to ani moc nevnímají nebo 
nevědí. Ne každý se zajímá o jména 
rozhodčích. Obecně se ale dá říct, 
že když na moje jméno přijde řeč, 
tak to vždycky odlehčí atmosféru.

 J O Lafatovi se píše v novi-
nách, na internetu, jeho jméno 
se probírá v televizi či rádiu. 
Dělá to s vámi po těch letech 
ještě něco, když na vás svítí 
titulky s vaším jménem nebo 
když jedete autem a z rádia se 
ozve: Zase ten Lafata?
Když ještě David Lafata nebyl tolik 
známý, tak jsem to docela vnímal, 
protože ty zmínky nebyly zase tak 
časté. Od chvíle, co přišel do Sparty, 
se to ale změnilo. To se o něm píše 

Matěj Lafata v akci.
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pRAžský RozhoDčí MATěj lAFATA vypRáví o ToM, jAké To je žíT se znáMýM FoTBAlovýM jMéneM
TEXT: radim trusina FOTO: paveL Jiřík st.

JÁ a DaViD LaFaTa?
NeJSme ze STeJNéHO KmeNe



a mluví v podstatě pořád, takže už 
to běžně přecházím bez povšimnutí. 
Spíš kamarádi mi na Facebook po-
sílají různé články, ale se mnou to 
nic nedělá. Jestli dá gól Lafata nebo 
někdo jiný, vnímám to úplně stejně. 
Kdybych hrál fotbal, tak mám asi 
vylepené různé titulky na skříňce, 
ale jako rozhodčí jsem toho ušet-
řený. (usmívá se)

 J Na začátku rozhovoru jste 
zmínil, že vám vadila Lafatou 
známá nasimulovaná penalta 
proti Teplicím. Vy ji svému jme-
novci nikdy neodpustíte?
Nechci říkat, že neodpustím... Udě-
lal to. Tak to je. Bylo to jeho rozhod-
nutí, on se zošklivil v očích dost lidí.

 J Když zůstaneme na hřišti, vy 
jste tu situaci před dvěma roky 
vnímal jak?
Všechny tyhle typy simulace jsou 
pro rozhodčího nepříjemné. Někdy 
to hráč udělá tak šikovně, že sto-
jíte v úhlu, kdy ve vás vzbudí víru, 
že to faul opravdu byl. Jenže tohle 
bylo očividné: David Lafata zarazil 
špičky do země a spadnul.

 J Pojďme k vám a vaší kariéře. 
Bude vám 22 let, ale už nechy-
táte. Proč vlastně?

Byl jsem nucený skončit, protože 
mám v rukách revma a nárazy míče 
tomu nedělaly vůbec dobře, spíš 
ten problém zhoršovaly. Chtěl jsem 
u fotbalu zůstat, a protože jsme 
s Čafkou hráli I. A třídu dorostu 
a bylo málo lidí, řekl mi trenér, ať 
jdu do útoku. Že jsem vysoký a mohl 
bych doklepávat míče do branky.

 J Že by přece jen něco společ-
ného s Davidem Lafatou...
Poslední sezonu v dorostu jsem 
opravdu hrál v útoku, naskakoval 
jsem třeba na půl hodiny a dal jsem 
sedm gólů, takže se tady to jméno 
možná přece jen trochu projevilo. 
(směje se)

 J A jak jste se dostal k pískání?
V té době pořádal na Čafce šéftrenér 
mládeže David Kopec miniturnaje 
pro nejmenší kluky, kterým bylo pět 
šest let. A nás z dorostu tam brával, 
abychom ty zápasy pískali. Nebylo to 
nic extra těžkého, my jsme si vydě-
lali nějakou korunu. Po pár turnajích 
jsme si s dvěma kamarády řekli, že 
se zkusíme přihlásit do kursu roz-
hodčích. Šel jsem na úvodní seminář, 
o tři měsíce později jsem už pískal 
první zápas. Byly to přípravky Štěr-
boholy – Háje. Vidím to jako dneska, 

jak jsem z toho byl vyklepaný, ale 
proběhlo to v pohodě. Tenkrát jsem 
jeden den o víkendu hrál, druhý den 
jsem chodil pískat. Takhle jsem to 
kombinoval celou sezonu. Jenže pak 
už jsem musel do chlapů. Na Čafce 
založili céčko, takže jsem pískání 
a hraní zvládal dohromady ještě půl 
roku. Pak jsem si ale řekl, že ve druhé 
třídě v útoku díru do světa neudělám, 
že by bylo lepší to ukončit a soustře-
dit se naplno na pískání. Chodím jen 
trénovat s béčkem Čafky.

 J Díval jsem se, že dáváte góly 
aspoň v Hanspaulské lize.
Ano, tam pořád hraju v útoku. Mám 
ale výkyvy. Jednu sezonu jsem dal 15 
gólů, pak třeba jen pět. Hanspaulku 
hraju s kamarády jen pro srandu, ale 
musím být opatrný. Komise rozhod-
čích nemá moc ráda, když se roz-
hodčí zraní na fotbale a pak nemůže 
pískat.

 J Vám se zatím v pískání docela 
daří. Jak jste spokojený s tím, 
že jste jako hlavní rozhodčí 
před touto sezonou povýšil do 
I. A třídy?
Jsem spokojený. A nemyslím si, že 
bych třeba měl jít po půl roce v I. 
A třídě do přeboru. Spíš je lepší se 

vypískat tam, kde jsem, než se sna-
žit urychleně vyskočit a tam se pak 
trochu motat. Mezi I. A a I. B třídou 
je skok, to samé ale platí i pro I. 
A třídu a přebor.

 J Co je podle vás na téhle úrovni 
na pískání nejtěžší?
Udržet si respekt hráčů na hřišti. 
Jakmile se do vás pustí od začátku 
a uvidí nějakou nejistotu, že se bo-
jíte, tak jim to hrozně přihrává a mů-
žou si na vás dovolovat. Když si to 
nenecháte líbit, zápas se pro vás 
bude vyvíjet líp. Rozhodčí nesmí do-
volit hráčům zasahovat do utkání.

 J Kanonýr Lafata sice prodlou-
žil smlouvu se Spartou o rok do 
léta 2018, ale konec jeho kari-
éry se už neodvratně blíží. Ob-
jeví se jméno Lafata v dohledné 
době v lize znovu?
Určitě jsem o něčem takovém lehce 
přemýšlel, ale kariéra rozhodčího je 
běh na dlouhou vzdálenost. Je za tím 
hodně práce, úsilí a přípravy. Kdy-
bych si řekl, že chci skončit v pře-
boru, že je to můj cíl, tak by nemělo 
cenu pískat. Chci nejvýš, ale nevím, 
kam až to půjde. Udělám maximum. 
Třeba to jednou vyjde, ale třeba 
taky ne. 
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S Matějem má sparťanský kanonýr David Lafata společné jen to, 
že v minulosti občas také oblékal žlutý dres z venkovní sady Sparty.
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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., martin Bouda, arChiv mč

mĚSTSKÁ ČÁST a FOTBaL Vii.

mĚSTSKÁ ČÁST PRaHa 16

 J Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se na-
chází na Praze 16?
Kluby jsou v rámci správního obvodu 
Praha 16 v Radotíně, Zbraslavi, 
Lochkově, Lipencích a ve Velké 
Chuchli. Celkem je jich tedy pět.

 J Jak se vaše městská část 
staví ke spolupráci s fotbalo-
vými oddíly?
Městská část Praha 16 spolupra-
cuje pouze s SC Radotín, protože 
je to jediný oddíl v naší městské 
části. Spolupráce je na dobré a přá-
telské úrovni.

 J Jaké finanční prostředky 
jste vynaložili speciálně na 
fotbal za tento rok?
Městská část poskytuje finanční 
prostředky formou dotačního ří-
zení pro všechny sportovní orga-
nizace. Fotbalový oddíl předkládá 
projekty na svou činnost. Letošní 
ř ízení je vyhlášené a není ještě 
uzavřené.

 J Jak naopak fotbalové kluby 
pomáhají obci? Jsou aktivní?
Pro nás je nejpodstatnější ,  když 
zajišťují činnost pro nejširší mož-
nou základnu mládeže a tím do-

tvářejí sportovní nabídku v naší 
městské části .  Ano, SC Radotín 
je aktivní.

 J Vidíte ve vzájemné spolu-
práci přínos? Jaký?
Svou  č innos t í  se  pod í l e j í  na 
sn i žován í  soc iá lně-pato log ic -

kých jevů a dalších nešvarů dětí 
a mládeže.

 J Kolikrát jste v tomto roce 
byl na fotbalové akci?
Byl  jsem se podívat na turnaj i 
př ípravek a chvi lku jsem sledo-
val  zápas zimního turnaje ,  který 
pořádá SC Radotín .

odpovídá zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek (ODS)

To, že se děti díky fotbalu více hýbou, aktivně sportují, učí se disciplíně a radosti z pohybu, si ve vedení jednotlivých pražských městských 
částí moc dobře uvědomují. Alespoň to platí o Praze 16 a Praze 17, kde spolupráce s kluby funguje na výborné a přátelské úrovni. Nejen 
to se dočtete v sedmém dílu rubriky Městská část a fotbal.

V Radotíně kdysi vyhráli přebor…
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mĚSTSKÁ ČÁST PRaHa 17

 J Máte přehled o tom, kolik fot-
balových klubů (a jaké) se nachází 
na Praze 17?
Na území naší městské části je fot-
balový klub TJ Sokol Řepy. Klub byl za-
ložen v roce 1924 a v současné době 
kromě týmů mužů „A“ a mužů „B“ za-
hrnuje mini přípravku (ročníky 2010 – 
2011), mladší přípravku (2008 a 2009), 
starší přípravku (2006 – 2007), mladší 
žáky (2004 – 2005) a starší žáky (2002 
– 2003).

 J Jak se vaše městská část staví 
ke spolupráci s fotbalovými od-
díly?
Jsme aktivní a rozhodně spolupráci ví-
táme a podporujeme.

 J Jaké finanční prostředky jste 
vynaložili speciálně na fotbal za 
minulý rok?
Pokud budu konkrétní, tak v roce 2016 
byla poskytnuta dotace z rozpočtu 
Městské části Praha 17 z odvodu vý-
herních hracích přístrojů a jiných tech-
nických herních zařízení, určené do 
oblasti sportu, fotbalovému oddílu TJ 
Sokol Řepy ve výši 506 732,- Kč. Naše 
podpora se ovšem netýká jen financí, 
ale bývá i v oblasti organizační a tech-
nické podpory při různých sportovních 
akcích fotbalového klubu.
 

 J Jak naopak fotbalové kluby po-
máhají obci? Jsou aktivní?

Starají se o fotbalové hřiště, které je 
v majetku městské části, dále nabízejí 
aktivní vyžití pro občany MČ (od dětí 
bez rozdílu pohlaví až po dospělé), re-
prezentují MČ na turnajích i v zahra-
ničí. Dále pořádají sportovní workshopy 
Řepy se hýbají, které jsou pro širokou 
veřejnost, turnaje pro mládež, sportovní 
zábavy, benefiční sportovní dny atd.

 J Vidíte ve vzájemné spolupráci 
přínos? Jaký?
Určitě. Vzájemnou spoluprací pomá-
háme rozvoji tohoto sportu. Větší in-
formovaností (sportovní akce jsou zve-
řejňovány v našem zpravodaji Řepská 
sedmnáctka, stejně tak i na našich 
webových stránkách) zajišťujeme, že 
náš fotbalový klub TJ Sokol Řepy má 
dobrý zvuk a ví se o něm. A hlavním 
přínosem je to, že řepské děti se více 
hýbou, aktivně sportují, učí se disciplíně 
a radosti z pohybu.
To vše je samozřejmě práce těch, kteří 
se na fungování klubu podílejí, a za to 
je jim třeba poděkovat. My jako měst-
ská část se snažíme jejich aktivity 
podporovat jak finančně, tak i formou 
zveřejňování akcí, které TJ Sokol Řepy 
pořádá. Na některých se podílíme spo-
lečně, jelikož je nezbytné široké veřej-
nosti ukázat činnost klubu a všechny 
možnosti.

 J Kolikrát jste v tomto roce byla 
na fotbalové akci?
Třikrát.… 

odpovídá starostka Mgr. Jitka Synková (ODS)
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Tady nebylo co řešit. Dušan Svoboda obhájil pozici předsedy 
Pražského fotbalového svazu, v jehož čele stojí už od roku 
2010. Na 21. volební valné hromadě získal 100 procent hlasů 
a minimálně další čtyři léta může s nejbližšími spolupracovníky 
rozvíjet započatou práci a plnit stanovené cíle.

Jelikož proti Svobodovi nikdo ne-
kandidoval, bylo jasné, že volba 
bude pouze formalitou. Zástupci 
klubů předsedu ve funkci potvrdili 
veřejnou volbou, v níž nebyl nikdo 
proti a nikdo se nezdržel hlasování. 
Všech 92 rukou přítomných dele-
gátů z řad klubů vyletělo nahoru.
„I když jsem neměl protikandidáta, 
tak jsem velice rád, že volba byla 
jednohlasná. Velice vám děkuji za 
důvěru,“ řekl Svoboda. V šestimi-
nutové řeči pak mluvil o zásadních 
bodech, kterým se chce v násle-
dujícím volebním období věnovat: 
pomoci s vylepšením fotbalové 

infrastruktury v Praze, zasadit se 
o vytvoření speciálního dotačního 
programu na Magistrátu hlavního 
města Prahy na podporu talen-
tované mládeže a pokračovat ve 
snaze vytvořit pražské centrum, 
které by mohly využívat kluby, 
které se z různých důvodů do-
stanou do nesnází s hřištěm. To 
vše bude probíhat paralelně vedle 
hlavní snahy – zvyšování členské 
základny.
V tomto směru je PFS mezi všemi 
krajskými svazy nejúspěšnější. „Ale 
je třeba v tom pokračovat. Praha 
má obrovský potenciál ,“ myslí si 

Svoboda, který klade důraz rovněž 
na zdravotní prohlídky mládeže 
a speciální vyšetření srdce.
Na valné hromadě, která trvala tři 
a půl hodiny, se řešilo také složení 
výkonného výboru. Bylo třeba zvo-
lit osm mužů, kteří zasednou vedle 
Svobody v pražské fotbalové vládě. 
Vybíralo se z devíti kandidátů. Ke 
zvolení bylo potřeba minimálně 
47 hlasů. Pod čarou zůstal pouze 
Otmar Mansour, jemuž dalo důvěru 
jen 31 delegátů.
Volbou úspěšně prošli: Karel Horčík 
(75), Michal Fischer (74), Tomáš 
Cigánek (73),  Karel Kl íma (65), 
Michal Šrámek (65), Richard Be-
neš (65), Václav Sailer (64) a Jiří 
Ulrich (59). Oproti minulým čtyřem 
rokům je tak jedinou změnou, že 
nekandidujícího Miloslava Brycha 
nahradil Beneš.

P F S

nAhléDněTe Do zákulisí voleBní vAlné hRoMADy pFs
TEXT: Lukáš vrkoč, radim trusina FOTO: paveL Jiřík st.
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3,5
Celkový čas 21. volební valné 
hromady v hodinách.

10
Samo se to neudělá… Deset lidí 
se přímo podílelo na organizaci 
celého programu. Členové voleb-
ních komisí nejsou započítáni.

70+6
Pořadatelé pro hosty připravili 
občerstvení v podobě 70 porcí 
guláše a 6 kilogramů řízků.

92
Tolik hlasů z 92 obdržel staro-
nový předseda Dušan Svoboda.

1500
Minimální počet papírů, které 
bylo třeba potisknout důleži-
tými informacemi pro účastníky.

VOLEBNÍ čÍSLA

Kompletní Výkonný výbor PFS pro další období.

Pro Dušana Svobodu!
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Po druhém odchodu Jiřího Rubáše z postu trenéra Bohemky na konci 
jara 1968 se ve vedení zelenobílých v rychlém sledu vystřídali Svatopluk 
Pluskal, někdejší výtečný gólman žižkovské Viktorky Miroslav Mader 
a jedna z jejích útočných legend Jiří Žďárský. Od toho v létě 1972 
převzal otěže týmu koumák a kombinátor BOHUMIL MUSIL, který jen 
pár týdnů předtím oslavil padesátiny. Znal ho každý, kdo se zajímal 
o československý fotbal. A navzdory tomu, že se jmenoval Bohumil, 
mu v Praze nikdo neřekl jinak než „Mirek“.

Když ho v říjnu 1951 povolali, aby se 
ujal vedení národního mužstva, byl 
hrajícím trenérem mužstva krajského 
přeboru v Banské Bystrici. Pravda, šlo 
o druhý soutěžní stupeň; dvacet kraj-
ských přeborů v tehdejší šílené orga-
nizační struktuře našeho fotbalu na-
vazovalo rovnou na ligu. Ale i tak to 
znělo jako pohádka. A ještě pohádko-

věji působila skutečnost, že mu onoho 
roku bylo teprve devětadvacet let!
„Mirek“ byl ovšem Čech, Pražák křtěný 
Vltavou. A to ne v přeneseném slova 
smyslu, ale doslova a do písmene, 
protože vyrostl v domě na Novotného 
lávce. Už jako kluk vyzkoušel kdejaký 
sport, pilně chodil do Sokola, než ho 
nacističtí okupanti zakázali, jeden čas 

docela válel basketbal. Fotbal se nau-
čil hrát v Novoměstském SK.

UčEň SLAVNÉHO 
SZEDLACSKA
Roku 1949 ho koupil klub Baťa Zlín, 
jehož mužstvo tehdy trénoval vě-
hlasný Ferenc Szedlacsek, někdejší 
hvězdný borec budapešťského Fe-
rencvárosu a pražského DFC a poz-
dější pětinásobný kouč sparťanských 
mistrů ligy. Mladičký Musil pozorně 
sledoval každý jeho krok, každé 
slovo a gesto. Dokonce si o trené-
rově práci psal poznámky. To ještě 
ani nesnil o tom, že se také jednou 
vydá na tu dráhu – chtěl se jen stát 
učitelem tělesné výchovy.

Ve Zlíně byl rok členem ligového ká-
dru, ale v nejvyšší soutěži nesehrál 
ani zápas. Jak si ho u Baťů považo-
vali, dokládá skutečnost, že mu při 
návratu do Prahy nabídli post ne-
jen v pražském firemním klubu, ale 
i pozici ve známém Baťově domě 
v Celetné ulici. Jednoho dne po něm 
sáhla Sparta. Na Letné si nějaký 
čas znovu zatrénoval pod Szedla-
cskovým dohledem. V klubu plném 
reprezentantů však zase hrál za re-
zervu, v prvním mužstvu jen párkrát 
zaskočil na pravém halvu. Když se 
Banskobystričtí v Praze poptávali 
po šikovném borci, který by se ujal 
i trénování mužstva, na Letné jim 
nabídli Musila. A oni ho jako sedma-

L e G e N D a

význAMné osoBnosTi hisToRie pRAžského FoTBAlu jAk je (Možná) neznáTe
TEXT: miLosLav Jenšík FOTO: arChiv autora

BOHUmiL mUSiL:
V DeVĚTaDVaCeTi U NÁROĎÁKU

Bohemians roku 1976: zleva sedí J. Ledecký, Knebort, F. Jílek, MUSIL, asistent L. Ledecký, 
Kvačkaj, Bičovský a Z. Hruška, za nimi jsou Řehák, Jarkovský, Málek, Panenka, Borovička, Kotrba, 

J. Ivančík, Pinkas, nahoře Vejvoda, Marčík, Prokeš, Králíček, Valent, Vokáč, Mastník a Vacek.

K velkým oporám Musilových 
zelenobílých týmů patřil stoper Miroslav 

Valent původem z Partizánského.
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DROBNÉ KLEPY

BOHUMIL MUSIL 10. 5. 1922 – 6. 12. 1999

dvacetiletého po krátkém a věcném 
pohovoru angažovali.
Zůstane už záhadou, jak a proč teh-
dejší odbor kopané Československé 
obce sokolské ve chvíli, kdy starý in-
ternacionál Ladislav Ženíšek složil 
funkci trenéra národního mužstva, 
sáhl po  mladém hrajícím trenérovi 
ze Slovenska. Nevíme, zda se „Mi-
rek“ toho pověření zalekl, ale jedno 
je jisté: pustil se do té činnosti, jako 
kdyby měl za sebou léta trenérské 
práce v lize. Neměl to jednoduché. 
I když reprezentace prošla radikál-
ním omlazením, většina hráčů nebyla 
o moc mladší než jejich kouč; spar-
ťan Ladislav Koubek byl dokonce 
o rok starší!

Musil nemohl svěřence oslňovat 
stovkami ligových zápasů a desít-
kami slavných gólů, tehdy jim ještě 
nemohl imponovat ani zralostí, která 
přichází s věkem. Zaujal je ale kom-
binačními schopnostmi a čtením 
hry soupeře, podmanil si je kama-
rádským přístupem a strhl svým zá-
palem pro věc. Když po čtyřech me-
zistátních zápasech a zájezdu do 
tehdejšího Sovětského svazu, kde 
se sice také utkali s reprezentač-
ním souborem, ale pod alibistickou 
hlavičkou Moskvy, ukončil tuto misi, 
loučili se s ním neradi.
Roku 1952 Karel Kolský v ATK polo-
žil základy stálého kádru, ale v roce 
1953 musel práci s ním přerušit pro 

studium na trenérské škole. Tehdy 
„Mirek“ převzal jeho úkol a s týmem 
ÚDA (pozdější Dukly) vyhrál ligu. Po 
Kolského návratu začal na Strahově 
budovat mládežnickou základnu. 
A roku 1959 dovedl k mistrovskému 
titulu i dorostence Dukly. 
Ještě jednou vedl její ligový tým, když 
Kolský roku 1959 odešel do Sparty 
a vyhlédnutý nástupce Jaroslav Vej-
voda musel odsloužit ještě rok v ost-
ravském Baníku. Tehdy skončila Musi-
lova Dukla v lize třetí.

PěT DOBRýCH LET 
V ĎOLÍčKU
Pár let se pak zabýval především do-
rosteneckou a juniorskou reprezen-

tací, až se roku 1972 objevil v Bo-
hemce. Převzal tým, který roku 1970 
spadl z nejvyšší soutěže a v následu-
jících sezonách skončil v II. lize na 
4. a 5. místě, a během jediného roku 
ho dovedl zpátky mezi domácí elitu. 
Tehdy začali klokani hrát „fotbal sou-
časně účelný i pohledný, fotbal s ele-
gancí, fotbal neupracovaný, lehkonohý, 
který hřál srdce příznivců a přitahoval 
do Vršovic stále víc diváků,“ jak napsali 
Josef Davídek a Josef Oktábec v knize 
Sólo pro Panenku.
Po pěti letech převzal Tomáš Pospí-
chal od Musila solidní prvoligový tým, 
který později dovedl až na nejvyšší 
metu. Ale základy toho mužstva po-
ložil „Mirek“… 

KDO BY CHTěL PŘEVZÍT 
TýM V ROZVALU?
Ze Ženíškova národního mužstva, které 
hrálo na jaře 1951 jediný mezistátní 
mač s Rumuny, bylo v létě půl tuctu hráčů 
potrestáno za účast v „černém“ zájezdu za 
borským sklem a sedmého vyřadilo – týden 
před utkáním se skvělými Maďary – těžké 
zranění, po kterém se už nikdy na hřiště 
nevrátil. Kdo by na sebe vzal odpovědnost 
za trosky týmu? „Mirek“ to udělal. Sestavil 
a vedl tým, který ve Vítkovicích kladl žhavým 
favoritům nečekaný odpor a trochu 

nešťastně prohrál 1:2. Musil se nebál 
nechat v něm debutovat dvacetiletého 
Františka Šafránka ze Sparty, který se 
do prvního ligového mužstva dostal až 
po borské aféře a měl za sebou jen pár 
ligových zápasů.

DOROST JEDNA BÁSEň
Jako dnes vidím to dorostenecké finále 
z roku 1959 na Strahově. U lavičky štíhlý 
trenér ve svetru, klidný a usměvavý, a na 
trávníku jeho zázračný soubor, který toho 
dne ve velkém stylu vyklepl chlapce ze 

Zlína 7:0. Nad jiné vynikal Josef Jelínek 
na levém křídle, který tři roky nato hrál ve 
finále chilského světového šampionátu. 
Ke známým ligovým hráčům ale později 
patřili i gólman Šindelář, obránci Horák, 
záložník Holeček, v útoku Pepík a Jirka 
Jílkové a kanonýr Ferda Dvořák. Každého 
ze jmenovaných mládenců si Musil vy-
bral, vychoval, ke každému našel osobitý 
přístup. Neocenitelného pomocníka při-
tom měl vedle dalších dukelských trenérů 
mládeže také v Mílovi Jíchovi, tehdy se-
kretáři dukelské fotbalové omladiny.

SVěDECTVÍ  
FRANTIŠKA JÍLKA
Všichni jmenovaní dorostenci si poz-
ději pod Musilovým vedením zakopali 
také v Bohemce. A ten z titulku o ta-
jemství jejích úspěchů řekl: „Trenér 
výborně skloubil fotbalový rozum nás 
starších s elánem mladých, technické 
hráče s důraznými.“ U dukelské mlá-
deže Bohumil Musil trenérsky dozrá-
val. A Jako zralý trenér odvedl v Bo-
hemce a později krátce i ve Slavii 
poctivé dílo. 

 Post: trenér

 Hráčská dráha:  Novoměstský SK, 1939 Baťa Zlín, 1941 Baťa Praha, 1945 Sparta,  
1949 ŠK Banská Bystrica (do roku 1951)

 Trenérská kariéra:  1949 Banská Bystrica (hrající), 1951 Československo – reprezentace A,  
1953 ÚDA Praha (zároveň od 1955 ČSR U 18, od 1965 juniorská reprezentace),  
1969 Dukla Banská Bystrica, 1971 VCHZ Pardubice, 1972 Bohemians (do roku 1977),  
1979 Slavia (do roku 1980), 1981 Xaverov

 Trenérské úspěchy:  1953 mistr ligy, 1965 mistr dorostenecké ligy, 1956 a 1975 3. místo v I. lize

V zápalu boje se „Mirek“ Musil 
dovedl tvářit i takhle zarputile.

V Musilově éře už Antonín Panenka alias 
Tonda Fousek oblékal i dres se lvíčkem.

Společně s Antonínem Panenkou rostl v Ďolíčku od 
žáků až do státní reprezentace také Jan Jarkovský.
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Díky zodpovědnému a poctivému přístupu se stal lídrem nejen v kabině, 
ale i v trénincích a při zápasech. Proto není divu, že se patnáctiletý 
obránce JAN KOČKA stal v UNIONU Vršovice kapitánem, potažmo jeho 
zástupcem. Nezdobí jej však pouze zarputilost, díky níž si na hřišti 
neodpustí žádnou chybu, ale i inteligence a skromnost. Jeho trenér lituje 
jediného – že takových hráčů a mladých sportovců není všeobecně víc.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
V mých šesti letech rodiče usoudili, 
že bych měl dělat nějakou sportovní 
aktivitu. Rozhodli se pro fotbal. První 
trénink se mnou ale musela absolvo-
vat mamka, protože jsem tam nikoho 
neznal a styděl se. Tak se mnou odcvi-
čila první tři cviky, než jsem se chytil.

 J Důležité kroky v kariéře:
Podpora a zájem celé rodiny, dobrá 
atmosféra v našem týmu, vliv trenéra.

 J Nejoblíbenější trenér:
José Mourinho a v Unionu Láďa Fo-
rejt, protože to byl můj první trenér.

 J Fotbalový vzor:
Fernando Torres z Atlética Madrid.

 J Oblíbený klub:
Slavia Praha. Slavii jsem vlastně zdě-
dil, fandí jí celá rodina, tak jsem moc 
neměl na výběr.

 J Neoblíbený klub:
Sparta Praha.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Vršovic v sezoně:
Umístili se na 13. místě v přeboru.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Zápas E.ON Cupu v Otrokovicích proti 
ČAFC v roce 2012. Bylo to celorepub-
likové finále s mezinárodní účastí. Na-
pínavý zápas až do konce s neskuteč-
nou atmosférou.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:

Nemohu určit přesně, ale pár jich 
bylo…

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Obránce Matěj Vlček.

 J Sportovní cíl:
Vždy pomoci týmu k co nejlepšímu 
výkonu.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – 
čím chce být:
Přemýšlím o škole se sportovním za-
měřením nebo o střední průmyslové 
škole s technickým zaměřením. A poz-
ději se uvidí kam dál.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Závodně ne, ale umím se postavit ke 
všem sportům. Školu pravidelně re-
prezentuji v OVOV, florbalu, fotbalu 
atd.

 J Mimosportovní zájmy:
Rád chodím s kamarády ven a o ví-
kendech, pokud nejsou zápasy, vyrá-
žím s partou do přírody.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
V klidu doma u filmu.

 J Oblíbené jídlo:
V mém věku jsem jak se říká ve vý-
vinu, takže jím hodně a chutná mi 
všechno. (směje se)

 J Oblíbená hudba:
Rock.

 J Oblíbený film:
Focus.

 J Prospěch ve škole:
Pokaždé s vyznamenáním.

 J Počet přátel na Facebooku:
276. 

m L Á D e Ž

oBRánce unionu vRšovice jAn kočkA si Díky vzoRnéMu přísTupu vyBuDovAl RespekT kABiny
TEXT: štěpán šimůnek FOTO: arChiv Jana kočky, sk union vršoviCe

DŘÍČ, KTeRÝ Si NeODPOUŠTÍ CHYBY

Žáci Unionu Vršovice.
Střelec vypadá sebevědomě, 

a to prý dříve nebýval.



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

„Honza, kterému odjakživa říkáme Kocour, patří mezi nejpoctivější kluky v týmu, 
je lídrem v kabině, ale i při zápase a tréninku. Díky svému přístupu má mezi 
kluky obrovský respekt, proto je většinu času kapitánem nebo zástupcem ka-
pitána. Kocour je typ hráče, který svým přístupem dokáže strhnout i ostatní, je 
neskutečně poctivý, pracovitý a zarputilý, na hřišti nechá vždy vše a jakoukoli 
chybu sám sobě jen tak neodpustí. Celkově bych řekl, že je velká škoda, že ta-
kovýchto sportovců není všeobecně více. Je to kluk, který nejen vyniká ve spor-
tovní činnosti, ale je i velice inteligentní, schopný, a přitom neskutečně skromný. 
Jeho post je ofenzivní obránce nebo záložník. Myslím, že pokud bude dál takto 
pracovat na sobě, tak, dá-li bůh, by to mohl někam dotáhnout.“

Tomáš Starý, 
trenér starších žáků SK UNION Vršovice

ROZSTŘEL
SPARTA nebo SLAVIA Slavia

RONALDO nebo MESSI messi

ÚTOčIT nebo BRÁNIT Útočit

BLONDýNY nebo BRUNETY Brunety

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA Premier League

Seznamte se, Jan Kočka…

Něco pro fanynky!



PATRONI 
MLÁDEŽE 2017

FOTBAL NÁS BAVÍ!

Pražská fotbalová mládež zná své nové patrony pro rok 2017. Stejně jako 
v předešlých letech vybral PFS ve spolupráci se čtyřmi pražskými prvoligovými 
kluby vhodné zástupce, kteří zaštítí projekty PFS zaměřené na mládež, a kteří 
se tak mohou stát vzory pro začínající fotbalisty a fotbalistky. Tvářemi PFS se 
pro rok 2017 stali Michal Frydrych ze Slavie, Matěj Pulkrab ze Sparty, Michal 
Bezpalec z Dukly a Michal Hubínek z Bohemians Praha 1905.

„Jsme velmi rádi, že jsme i v letošním roce našli s pr-
voligovými kluby vhodné patrony, kteří převezmou 
záštitu nad mládežnickými projekty PFS, jako jsou 
Dětský fotbalový pohár, Neberte nám naši hru, Můj 
první klub či Tour de Club. Každý z této čtveřice hrá-
čů může malé hráče a hráčky motivovat a inspirovat 
v  jejich vlastní fotbalové cestě,“ řekl marketingový 
manažer PFS Jan Gruber.  

Vyjma Michala Frydrycha, který svou fotbalovou 
pouť zahájil v  Hustopečích nad Bečvou a  sešívaný 
dres oblékl před dvěma lety po přestupu z Baníku Os-
trava, prošli všichni patroni mládežnickými celky 
v pražských klubech. Matěj Pulkrab je odchovancem 
Sparty, Michal Hubínek fotbalově vyrostl v Bohemi-

ans Praha 1905 a Michal Bezpalec působí na Julisce 
již od svých deseti let.

„S  fotbalem jsem začínal v Přešťovicích, ve vesnici 
nedaleko Strakonic, kde jsem byl do svých 10 let a od-
kud jsem přestoupil do pražské Dukly. Na své začátky 
vzpomínám jenom v dobrém. Hrál jsem zároveň i ho-
kej, ale zvítězil fotbal. Celá rodina mě v  tomto roz-
hodnutí podporovala, stejně jako to dělá po celou dobu 
mé kariéry,“ vzpomíná na své začátky obránce Dukly 
Michal Bezpalec. Na fotbalové počátky zavzpomínal 
také Michal Frydrych ze Slavie: „Fotbal jsem začal 
hrát v šesti letech. Hřiště jsem měl hned před domem, 
takže jsem tam trávil veškerý čas. A moc mě to bavi-
lo, protože to bylo hlavně o radosti z fotbalu, a to si 
myslím, že je základ.“ 

Co pro hráče znamená, že byli vybrá-
ni jako patroni PFS? Kupříkladu pro 
devatenáctiletého Matěje Pulkraba 
je tato role patrona příjemná, ale na 
druhou stranu i zvláštní. „Ještě ne-
dávno jsem sám hrál školní turnaje. 
Zatím si příliš neuvědomuji, že bych 

již mohl něco předávat. Je ale příjem-
né, že můžu být patronem pro děti, 

které se fotbalem baví,“ řekl 
útočník Sparty. Michal Hubí-
nek z Bohemians doplňuje: 
„Je mi velkou ctí, že můžu 
být patronem PFS a stát se 
tak vzorem pro malé hráče 
a hráčky. Jsem hrdý na to, 
že jsem byl do této společ-
nosti vybrán a  věřím, že 
společně můžeme malé fot-

balisty motivovat a předat 
jim své zkušenosti.“



PATRONI 
MLÁDEŽE 2017

FOTBAL NÁS BAVÍ!

Pražská fotbalová mládež zná své nové patrony pro rok 2017. Stejně jako 
v předešlých letech vybral PFS ve spolupráci se čtyřmi pražskými prvoligovými 
kluby vhodné zástupce, kteří zaštítí projekty PFS zaměřené na mládež, a kteří 
se tak mohou stát vzory pro začínající fotbalisty a fotbalistky. Tvářemi PFS se 
pro rok 2017 stali Michal Frydrych ze Slavie, Matěj Pulkrab ze Sparty, Michal 
Bezpalec z Dukly a Michal Hubínek z Bohemians Praha 1905.

„Jsme velmi rádi, že jsme i v letošním roce našli s pr-
voligovými kluby vhodné patrony, kteří převezmou 
záštitu nad mládežnickými projekty PFS, jako jsou 
Dětský fotbalový pohár, Neberte nám naši hru, Můj 
první klub či Tour de Club. Každý z této čtveřice hrá-
čů může malé hráče a hráčky motivovat a inspirovat 
v  jejich vlastní fotbalové cestě,“ řekl marketingový 
manažer PFS Jan Gruber.  

Vyjma Michala Frydrycha, který svou fotbalovou 
pouť zahájil v  Hustopečích nad Bečvou a  sešívaný 
dres oblékl před dvěma lety po přestupu z Baníku Os-
trava, prošli všichni patroni mládežnickými celky 
v pražských klubech. Matěj Pulkrab je odchovancem 
Sparty, Michal Hubínek fotbalově vyrostl v Bohemi-

ans Praha 1905 a Michal Bezpalec působí na Julisce 
již od svých deseti let.

„S  fotbalem jsem začínal v Přešťovicích, ve vesnici 
nedaleko Strakonic, kde jsem byl do svých 10 let a od-
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kej, ale zvítězil fotbal. Celá rodina mě v  tomto roz-
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myslím, že je základ.“ 

Co pro hráče znamená, že byli vybrá-
ni jako patroni PFS? Kupříkladu pro 
devatenáctiletého Matěje Pulkraba 
je tato role patrona příjemná, ale na 
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né, že můžu být patronem pro děti, 

které se fotbalem baví,“ řekl 
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nek z Bohemians doplňuje: 
„Je mi velkou ctí, že můžu 
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PROJEKTY MLÁDEŽE PFS

CO RADÍ PATRONI MLADÝM FOTBALISTŮM 
A FOTBALISTKÁM?

Matěj 
PULKRAB

Michal 
HUBÍNEK 

Michal 
BEZPALEC

Michal 
FRYDRYCH 

Choďte rádi na 
tréninky i zápasy 

a hlavně se 
tím bavte. To je 

základ.

Pokud se chcete 
stále zlepšovat, 

neexistuje jiná cesta 
než odbourávat své 

nedostatky a zlepšovat 
své výsady.

Hrajte fotbal 
s vášní a naplno 

si užívejte každou 
vteřinu na hřišti!

Užívejte si každou 
chvíli na hřišti 
a mějte z fotbalu 

radost.

19 let, útočník
mládežnický 
reprezentant

20 let, obránce
mládežnický 
reprezentant

22 let, záložník
mládežnický 
reprezentant

27 let, obránce
čtyři starty za 

reprezentaci U21

FOTBALOVÉ BESEDY HRAJ ZDRAVÝ

MALÍ FOTBALISTÉ A FOTBALISTKY!
Stanete se dobrými fotbalisty, když budete respektovat tato pravidla:

4Respektujte 
rozhodnutí 
rozhodčího 5Nechtějte 

rozhodnout 
sami, buďte 

součástí
týmu1Respektujte 

spoluhráče
a protihráče 3Poslouchejte 

svého
 trenéra2Bavte se 

fotbalem
a vždy hrajte 

fair play

PARTNER 
MLÁDEŽE

mujprvniklub.cz

WWW.FOTBALPRAHA.CZ
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Jedním ze způsobů, jak překonat soupeře či více protihráčů, je vedení 
míče směrem k brance. Čím menší formy her, tím větší možnost 
uplatnit tuto činnost. Každý divák jistě rád sleduje hráče, který 
proniká skrze soupeřovu obranu s míčem na noze…

I  t i  nejlepší hráči v této činnosti 
však v dospělé kategori i  stráví 
během zápasu s míčem pouze ně-
kolik minut. Tuto dobu ještě roz-
dělí mezi zpracování ,  přihrávání , 
obcházení nebo vedení .  Proto je 
každý kontakt hráče s míčem do 
jisté míry vzácný a hráči s těmito 
okamžiky musejí umět naložit co 
nejlépe a nejefektivněji .
Každý z uvedených způsobů ve-
dení míče má své přednosti i  své 
nedostatky. Důležité je, aby hráči 
tyto způsoby dokonale ovládal i 
a podle situace i vhodně využívali . 
V samotném utkání se nejčastěji 
používá vedení míče kombinací 
uvedených způsobů, to znamená 
střídáním všech jeho druhů. Vý-
běr způsobu vedení míče záleží 
na herní situaci .
Současně s vedením míče se musí 
hráč naučit zastavit míč zašláp-
nut ím nebo zaseknut ím jedné 
nohy.  Jak už bylo uvedeno,  ne-
očekávané zastavení  s násled-
nou změnou směru nebo rych-
losti je jedním ze způsobů obejití 
soupeře.  Během vedení míče je 
hráč často napadán soupeřovými 
hráči ,  a proto svěřence vedeme 
k návyku krytí  míče,  pohybují- l i 
se v bezprostřední bl ízkosti sou-
peře.  Základním požadavkem je 

vedení  míče vzdálenějš í  nohou 
od soupeře a kryt í  míče náklo-
nem těla .  Vedení míče,  zv láště 
ve větších rychlostech, je podmí-
něno dostatečnou úrovní koordi-
načních schopností .  Tuto schop-
nost můžeme z ískat a rozví jet 
jen co nejčastějš ím kontaktem 
s míčem. Používáme různé druhy 
míčů o různé hmotnosti i  rozmě-
rech, které posunujeme, kutálíme, 
zastavujeme, stahujeme nebo za-
šlapujeme chodidlem, vnějším či 

vnitřním nártem apod. Nejdříve 
v chůzi ,  poklusu, později  v běhu 
přímým směrem vpřed i vzad a se 
změnou směru i obraty. Rozvíj íme 
také  rovnovážnou ,  o r ientačn í 
a reakční  schopnost v různých 
průpravných či herních cvičeních.
Především u dětí  a mládeže je 
rozvoj koordinačních schopností 
obecně i ve vztahu k vedení míče 
záležitostí každé tréninkové jed-
notky.

ZÁKLADNÍ BODY PRO 
NÁCVIK

 J   rozvíjet cit pro míč (manipulace 
s míčem, koordinace pohybu, 
rovnováha)

 J   posouvat míč (nekopat) přísluš-
nou částí nohy před jejím došla-
pem na zem

 J   sledovat nejen míč, ale i herní 
s ituaci – spoluhráče i  prot i-
hráče

 J   kontrola míče musí být nepřetr-
žitá (krátké vedení) – umožňuje 
okamžité nové řešení

 J   v tréninku učit vést míč oběma 
nohama, v utkání podle poža-
davků situace

 J   používat různé druhy a velikosti 
míčů

T R é N i N K

seRiál o přípRAvě MláDeže
TEXT: miLan titěra ILUSTRAčNÍ FOTO: paveL Jiřík st.

VeDeNÍ mÍČe - DRiBLiNK



zima 2017 21

průpravné Cvičení  
VEDENÍ MÍčE 1

pohyBová hra   
VEDENÍ MÍčE 2

průpravné Cvičení   
VEDENÍ MÍčE 3

průpravná hra  
VEDENÍ MÍčE 4

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
rytmus, koordinace, přesnost

Slovní popis: 
Hráči si vybírají z různých stanovišť a rozvíjejí dovednost 
driblinku.

Varianty: 
stanovit způsoby vedení, čas na stanovišti nebo volný pohyb, 
tempo

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
snaha o přesné vedení míče, sledování ostatních, změny směru 
i rychlosti

Slovní popis: 
Ve vymezeném prostoru vedou všichni hráči míč a určený 
chytač se snaží dotknout jiného hráče. Všichni musejí mít míč 
pod kontrolou a nesmějí opustit prostor.

Varianty: 
upravit velikost prostoru, počet hráčů i chytačů

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
rychlé vedení s ostrými změnami směru

Slovní popis: 
Čtveřice hráčů startuje ve stejný moment a po oběhnutí čtverce 
se snaží trefit přihrávkou středový kužel. Soutěžní forma.

Varianty: 
určení způsobu vedení, vložení obratnosti

Věková kategorie: 
U8 až U12

Zaměření cvičení: 
vedení a krytí míče

Slovní popis: 
Akci startuje útočník s míčem, který se snaží rychlým driblinkem 
se změnami rychlosti (za současného krytí míče) zakončit do 
některé ze dvou branek. Obránce (žlutý) je postaven na začátku 
cca jeden metr od útočníka, a jakmile se hne míč, tak se snaží 
o zisk či zablokování střely. Útočník by měl vést míč vždy 
vzdálenější nohou od obránce.

Varianty: 
trenér za zády obránce určí branku, do které musí cíleně 
zakončit

TRÉNINKOVÉ MODELY
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Jednoho středečního večera uprostřed června roku 1984 vybuchl na 
Letné gejzír oslav, jaké už dlouho nikdo nepamatoval. Rudí porazili 
prešovský Tatran 3:0 a v předposledním kole ligy si tak zajistili mis-
trovský titul po sedmnáctiletém půstu! To už byli několik týdnů také 
držiteli Československého poháru, a tak se slavil i zlatý double. Vyhrát 
v jediném roce obě soutěže se některému pražskému týmu do té doby 
povedlo jen dvakrát: v letech 1961 a 1966 Dukle.

Docela nedávno se náš seriál vrátil 
k roku 1984 v souvislosti s tím, že 
Praze tenkrát patřily všechny medai-
lové pozice v lize. Dnes si ten letopo-
čet připomínáme z jiného důvodu: ve 
sparťanské historii se stal zřetelným 
signálem blížící se spanilé jízdy, nad 
kterou se tenkrát tajil dech.
Ale popořádku: podzim nového li-
gového ročníku 1984-85 letenskou 
obhajobu titulu příliš nesliboval. Pod 
novým trenérem Vladimírem Tábor-
ským, kterého Václav Ježek k tomu 
úkolu jako svého asistenta cílevě-
domě připravoval, rudí odstartovali 
výhrou 3:2 ve Vítkovicích, potom 
vyklepli Žilinu 5:0 a na Lokomotívě 
v košické Čermeli remizovali 1:1. Ve 
4. kole si však museli na Letné ne-
chat líbit výprask 1:4 od Bohemky 
a po Praze se začalo povídat, jestli 
on ten nový kouč, sice svého času 
skvělý obránce a od klukovských let 

sparťan do morku kostí, není na hráče 
příliš hodný…
To samozřejmě byla jen obligátní fan-
dovská latina, nicméně rudí pak pro-
hráli ještě v bratislavské Petržalce, na 
ostravských Bazalech, znovu v Brati-
slavě se Slovanem a v Prešově. Pět 
porážek z patnácti zápasů, to určitě 
není ta pravá cesta k prvenství. V po-
ločasu soutěže chybělo Spartě na ve-
doucí klokany už pět bodů!

INFARKTOVÉ CHVÍLE 
V ŠATNě
Jaro, to už byla jiná káva! Čtrnácti 
zápasy prošli sparťané bez porážky. 
Před posledním kolem měli stejně 
jako Vršovičtí 43 bodů a výrazně 
lepší brankový rozdíl. Vojáky z Ban-
ské Bystrice na podzim smetli z roz-
bláceného letenského trávníku 5:0. 
Teď, když šlo o všechno, jim však na 
jejich hřišti podlehli 0:1. V té chvíli se 

titul zdál být v pekle. Jenže už cestou 
do šatny se dozvěděli, že v Ďolíčku 
se stále ještě hraje – a Bohemka že 
doma stejným skóre stále prohrává 
s Trnavou!
Je to možné? Ve fotbale je možné 
všechno. Stejně jako rudí na Štiav-
ničkách, zelenobílí měli u Botiče 
spoustu šancí, ale… Když chvilku před 
koncem kopali už šestnáctý roh, šel 
na možnou hlavičku před trnavskou 
branku i domácí gólman Vladimír Bo-
rovička – ale zase nic. A když potom 
rozhlasový reportér ohlásil, že zápas 
skončil prohrou domácích, rozpoutal 
se kolem tranzistorového přijímače 
v jedné šatně daleko od Prahy uragán 
nadšení, který málem zbořil tribunu!
I když porážkou, Sparta mistrov-
ské vavříny tedy přece jen obhájila! 
S podivnou pointou: vedení klubu se 
ani tím úspěchem nedalo zviklat ve 
svém rozhodnutí, že Táborský u týmu 
skončí. Prý už u něj působil (byť před-
tím jen jako jeden ze dvou Ježkových 
asistentů) příliš dlouho…
Rok nato rudým očekávaný titul vy-
foukly o tři body Vítkovice (v před-
cházejícím ročníku až jedenácté!) 
a Táborského nástupce Ján Zachar, 
který se na letenské scéně uvedl na-

poleonskými gesty, se rychle poroučel. 
K mužstvu se znovu vrátil Ježek.

VZHůRU ZA REKORDEM!
Když na podzim 1986 v předešlém 
ročníku druhá Sparta vyhrála na Ju-
lisce nad třetí Duklou po čtyřgólové 
smršti v druhém dějství 5:0, nepočetní 
příznivci vojáků byli zdrceni, objektivní 
pozorovatelé ohromeni a nepřehledné 
davy sparťanských fanoušků byly štěs-
tím bez sebe. Přesto v té chvíli určitě 
nikoho nenapadlo, že rudí se tímto zá-
pasem vydali na dlouhý pochod, který 
po pěti letech skončí vytvořením no-
vého rekordu v počtu mistrovských 
titulů v nepřetržité řadě. Nakonec tu 
ligu vyhráli o pět bodů před Vítkovicemi 
a o sedm před Bohemkou. Rok poté do-
konce o deset bodů před Duklou!
Když na jaře roku 1991 už byl na-
prosto zřetelně v sázce rekordní pátý 
titul v řadě, dlouho nic nenasvědčo-
valo tomu, že se to podaří. Jízdu bra-
tislavského Slovanu na špici pelotonu 
sledovali stále až ze čtvrté pozice. Pak 
ale nastoupili k mohutnému finiši, po 
28. kole se dostali do čela tabulky 
a už tam nikoho jiného nepustili! Sla-
vií vytvořený a Duklou vyrovnaný re-
kord padl! 

H i S T O R i e

kApiToly z Dějin pRAžského FoTBAlového svAzu: jAk se zRoDilA RekoRDní MisTRovská séRie spARTy
TEXT: miLosLav Jenšík FOTO: arChiv autora

KDO zaSTaVÍ LeTeNSKOU JÍzDU?

Sparťan Vítězslav Lavička v lítém souboji s Milanem 
Čermákem z Bohemky, v pozadí známý rozhodčí Stiegler.
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DOBOVÉ STŘÍPKY

KROK ZA KROKEM 
K REKORDNÍ ŠňůŘE
Prvním mužstvem, které v naší lize 
dokázalo obhájit mistrovský titul 
z předešlé sezony, se roku 1927 stala 
Sparta. To její velký rival nemohl 
nechat jen tak, a tak Slavia v letech 
1929 až 1931 vytvořila první vavřínový 
hattrick. Když jí rudí roku 1932 sebrali 
primát, zároveň jí tak překazili možnou 
velkou sérii, protože červenobílí si 
hned v následujících letech trojí 
prvenství v nepřetržité řadě zopakovali. 
A v letech 1940 až 1943 v tehdy 
samostatné české soutěži ustavili 
nový rekord čtyřmi ligovými triumfy 
po sobě. I v tomto jejich rozběhu jim 
hodili klacek pod nohy sparťané svým 
titulem z roku 1944. Když slávistický 
rekord vyrovnala v letech 1961 až 
1964 Dukla, zase to byli oni, kteří 
vojákům zmařili úspěšné pokračování.
Sparta sama se vydala za novým 
rekordem, když roku 1987 po 
vítkovickém extempore znovu získala 
primát. Sérii patera titulů po sobě 

uzavřela roku 1991. Bratislavský Slovan 
se už roku 1970 vlomil mezi pět titulů 
Trnavy a znemožnil jí tak vytvoření 
nového rekordu; to se mu roku 1992 
u Sparty nepovedlo, ale znemožnil 
jí další navýšení počtu. Posledním 
vítězem společné ligy se roku 1993 
znovu stali rudí. A s pěti tituly jsou také 
jejími historickými rekordmany.
V české lize natáhli stejnou 
šňůru mezi lety 1997 a 2001. 
Československá i česká liga tak mají 
shodný rekord pěti mistrovských titulů 
v řadě. V obou případech to bylo dílo 
Sparty. V prvním u toho jako trenéři 
byli třikrát Václav Ježek (potřetí 
spolu s Dušanem Uhrinem starším, 
kterému pak předal žezlo) a dvakrát 
Jozef Jarabinský, v české éře Vlastimil 
Petržela, Jozef Chovanec, Zdeněk 
Ščasný a dvakrát Ivan Hašek.

PŘES OSTRAVU, DUKLU 
A INTER K POHÁRU
Po celých devadesát minut mače na 
Bazalech nepadl gól. V semifinále 

Českého poháru roku 1984 tedy došlo 
na rozstřel z penaltové značky. Josef 
Jarolím, Zdeněk Ščasný, Jozef Chovanec, 
Jan Berger a Jiří Kabyl proměnili 
všechny sparťanské pokusy. Baník 
s nimi držel krok až do poslední střely 
Ladislava Richtera, která prosvištěla 
kolem tyče do zámezí. Sparta byla 
ve finále! V jeho prvním utkání i bez 
tří svých nejlépe hodnocených hráčů 
onoho ligového ročníku, Bergera, Haška 
a Calty, porazila na Julisce Duklu 3:0. 
Góly dali Jarolím, Tomáš Skuhravý 
a Stanislav Griga. A druhý zápas na 
Letné? Zase 3:0, zase ti samí střelci, 
jen ve zpřeházeném pořadí.
Finále Československého poháru 
vyšlo onoho roku na Bratislavu a na 
Tehelné Pole. A protože slovenská 
trofej patřila Interu, získal výhodu 
domácího prostředí. Rudí se tím 
nenechali vyvést z míry. V první půli 
Griga a po přestávce dvakrát Berger 
(poprvé z pokutového kopu) jim 
zařídili třígólový náskok. Nakonec to 
bylo 4:2, poslední gól Sparty dal opět 

Griga, po ostravském Werneru Ličkovi 
druhý nejlepší střelec toho ligového 
ročníku. V pátek 24. května 1984 
tak rudí v Bratislavě položili základ 
k double, završenému o pár týdnů 
později v lize.

DESET PRAŽANů 
V JEDENÁCTCE ROKU
Rok 1984 znamenal ještě jeden zlom 
ve sparťanských dějinách: v jubilejním 
20. ročníku ankety Fotbalista roku se 
poprvé stal králem domácí scény její 
hráč – fanoušky napořád vzývaný 
„Hóóónza“ Berger. Ale vůbec to byl 
pražský rok, v elitní jedenáctce zabrali 
borci z metropole deset míst! Druhý 
a třetí byli klokani Zdeněk Prokeš 
a Peter Zelenský, čtvrtý další sparťan 
Chovanec, na pátou pozici se vlomil 
jediný „přespolní“, ostravský gólman 
Luděk Mikloško, ale dál už následovali 
slávisté Ivo Knoflíček a Karel Jarolím, 
Petr Janečka z Bohemky, Jan Fiala 
a Ladislav Vízek z Dukly a třetí muž 
z Letné Griga. 

V březnu 1985 porazili rudí v pražském čtvrtfinále Poháru mistrů evropských 
zemí turínský Juventus 1:0. Na snímku je v akci stoper František Straka.

Nevyčerpatelný a nezlomný bojovník Ivan Hašek roku 1984 
debutoval i v reprezentaci. Tehdy mu bylo jedenadvacet let.

Jozef Chovanec z malé slovenské dědiny by se asi nikdy nestal 
hráčem Sparty, kdyby v ní už nepůsobil jeho strýc František. Ale 

na Letné vyrostl v libera a potom i trenéra evropské úrovně.

Vladimír Táborský ve Spartě vyrostl od žáků, strávil v ní prakticky celou hráčskou dráhu, 
roku 1984 se stal jejím trenérem a hned v následujícím roce s ní získal mistrovský titul.



zima 201724

Když na Spojích v roce 2013 zakládali v rámci Tělovýchovné jednoty 
fotbalový oddíl, začínali na zelené louce. Ta už ale během necelých čtyř 
let rozkvetla. Vedení v čele s předsedou TJ Jiřím Mourkem a trenérem 
Vladimírem Skalbou se totiž povedlo nastartovat mládež, postupně 
navyšovat a stabilizovat členskou základnu, zkvalitnit A-tým a přenést 
na hráče vášeň pro fotbal. TJ SPOJE dnes sice působí ve III. třídě, nejnižší 
pražské soutěži, je však jen otázkou času, kdy se podívají o úroveň výš. 
A s největší pravděpodobností nejen o jednu.

Fotbalová historie Spojů není dlouhá, 
píše se teprve čtvrtým rokem. „Tělo-
výchovná jednota Spoje působí v are-
álu Na Balkáně už od padesátých let. 
Oddíl fotbalu jsme tu ale založili až 
v roce 2013,“ vysvětluje předseda TJ 
Spoje a současně sekretář fotbalo-
vého oddílu Jiří Mourek a připomíná, 
že předtím Na Balkáně působili fot-

balisté Unionu Žižkov. Ti odsud odešli 
i se všemi mládežnickými týmy, a tak 
Spoje startovaly od nuly.

TRENÉR S PROFILICENCÍ
I proto nějaký čas platily za klub 
s nejmenší členskou základnou, ještě 
na konci sezony 2014–15 v něm bylo 
registrováno jen 16 osob. To už ale 

není pravda, v současnosti je totiž ve 
Spojích slušně nastartovaná mládež. 
Lví podíl na tom má trenér Vladimír 
Skalba. Držitel profilicence UEFA 
a někdejší kouč Viktorie Žižkov, s níž 
v roce 2007 postoupil do 1. ligy, přišel 
do Spojů jako trenér A-týmu a dnes už 
je tu oficiálně veden i jako předseda 
fotbalového oddílu.
První, do čeho se bývalý hráč Baníku 
Ostrava po příchodu Na Balkán pustil, 
byla právě mládež. „Pořádali jsme ná-
bory, udělali jsme letáky, obcházeli jsme 
školy a školky,“ vypočítává. „O předloň-
ských prázdninách jsme měli první tré-
ninky a prakticky hned jsme začali hrát 
soutěž,“ líčí a dodává, že v „lákání“ dětí 
hraje roli i velkorysý areál.

TJ Spoje ho totiž bezplatně nabízejí 
místním školám a školkám na hodiny 
tělocviku. „Využívají ho zatím jen dvě. 
Děti sem chodí v dopoledních hodinách, 
buď na hřiště, nebo do haly. Neplatí 
za to nic, někdy, když mám čas, se jim 
osobně věnuji. Ale nezískáváme je jen 
pro fotbal, ale i pro ostatní sporty, za-
střešené TJ, ať už je to tenis nebo vo-
lejbal. A myslím, že je to dobře, alespoň 
se dostanou k nějakému sportu,“ tvrdí 
Vladimír Skalba.
Mít trenéra s profilicencí je pro klub 
pochopitelně významný přínos. „Tré-
ninky podle toho vypadají, Vláďa jim 
dává kvalitu a kluci na ně rádi chodí. 
A hlavně: umí hráčům říct, co po nich 
chce,“ chválí svého kolegu Jiří Mou-

K L U B

Tj spoje pouhé čTyři Roky po zAložení: nAsTARTovAná MláDež, nADšení pRo FoTBAl A záviDěníhoDný AReál
TEXT: štěpán šimůnek FOTO: paveL Jiřík st.

zeLeNÁ LOUKa ROzKVeTLa

Skromné podmínky TJ Spoje. Jiří Mourek
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rek. „Důležité je rovněž vytvořit dobrou 
partu, což se nám přes léto celkem po-
dařilo,“ navazuje trenér. „Přišlo deset 
nových hráčů a nejsou to jen dobří fot-
balisté a členové základní sestavy nebo 
první náhradníci, ale i lidsky úžasní 
kluci. Jde nám zkrátka i o charakter.“

LIDSKY SI SEDLI
Spolupráce dua Mourek – Skalba 
je pro TJ Spoje zásadní. A je také 
evidentní, že skvěle funguje a že se 
ti dva dobře doplňují. „Já jsem ší-
lenec a pořád se fotbal snažím dě-
lat jako profík. Z toho vyplývá, že na 
hráče někdy kladu až přehnaný důraz, 
a Jirka je ten, kdo mě v tomto ohledu 
usměrňuje a vždycky mě upozorňuje, 

že to jsou pořád jen amatéři,“ při-
znává kouč. „Já tomu zkrátka dávám 
tu lidskou tvář,“ směje se předseda 
TJ. „Sedli jsme si lidsky a spojuje nás 
i to, že fotbalem žijeme.“
Zmíněná spolupráce se promítá i do 
vedení samotných zápasů. „Máte 
hráče, kteří jsou velmi dobří, pak 
ty, kteří jsou dobří, a pak ty méně 
zdatné. Proto si logicky ne vždy za-
hraje každý. To řešíme tak, že už pře-
dem máme v hlavě sestavu udělanou 
tak, abychom mohli třeba za přízni-
vého vývoje utkání poslat do hry i ty, 
kteří normálně tolik nehrají. Zkrátka 
se snažíme, aby každý byl plnohod-
notným členem týmu,“ vysvětluje Jiří 
Mourek.

Cíl pro letošní sezonu je ve Spojích, 
které suverénně vedou A skupinu 
III. třídy, jasný – postup. A dlouho-
dobější mety? „Věřím, že příští se-
zonu odehrajeme v horní polovině II. 
třídy. Tedy samozřejmě pokud do ní 
postoupíme. A výhledově se rozhodně 
nebráníme I. třídě,“ plánuje Vladimír 
Skalba. „Myslím, že horizont dvou tří 
let je reálný,“ doplňuje Jiří Mourek. 
„Co se mládeže týče, příští sezonu asi 
budeme ještě bez žáků. Ale od ročníku 
2018–19 bychom rádi měli mladší žáky 
přihlášené do soutěže,“ věří trenér.
Vedení se snaží vybudovat silný zdravý 
klub po jednotlivých dílčích krocích. 
„Základ je mládež, protože bez mládeže 
není fotbal. A samozřejmě také dobudo-

vat areál, aby tu všichni měli kvalitní zá-
zemí. Ruku v ruce s tím jde navyšování 
počtu členů a pak logicky třeba i založení 
B-týmu,“ vypráví Jiří Mourek
Ten se však spíš než do založení kla-
sického „béčka“ zakoukal do myš-
lenky vytvoření týmu veteránů. „Na 
Pražském fotbalovém svazu se mluví 
o soutěži 40 let a výš, zápasy by byly na 
polovině klasického hřiště a tam už by 
si mohl zahrát de facto každý. Dokonce 
možná i já,“ směje se Jiří Mourek. „Ne-
můžu přece potřebovat, aby do mě při 
zápase zajel nějaký přemotivovaný 
dvacetiletý frajer a já pak čtrnáct dnů 
nemohl chodit. A tohle riziko by v ka-
tegorii 40 a výš snad odpadlo,“ uzavírá 
s úsměvem. 

TJ SPOJE

Rok založení: 2013

Vývoj názvu klubu: TJ Spoje

Úspěchy: účast ve II. třídě

Současnost: III. třída, skupina A

Počet týmů: jeden mužský („A“ – III. třída, skupina A),  
starší přípravka, mladší přípravka, školička

Rozlehlý areál Na Balkáně, který začal vyrůstat na konci 50. let, měl 
sloužit jako výkladní skříň socialistického sportu. Prostory, jimž mělo 
dominovat hřiště s atletickým oválem, obří tribunou a s úchvatným 
výhledem na Prahu, však nebyly nikdy kompletně dokončeny a postupem 
let naopak začaly chátrat. Jednu dobu se dokonce zdálo, že odsud sport 
nadobro zmizí a vyrostou tu domy. Současné vedení TJ Spoje však 
hrozby zažehnalo, sport tu zachránilo a nadále pracuje na zvelebování 
úctyhodného areálu.

Nechybělo moc a místo fotbalových 
(a tenisových, volejbalových a dalších) 
hřišť by Na Balkáně vyrostly domy. Za 
minulého vedení se totiž už už schylo-
valo k realizaci developerských projektů. 
„Bylo to právně skutečně tak vykličkované, 
že nechybělo moc,“ přitakává předseda 
TJ Spoje Jiří Mourek. Po nesčetných 
soudních sporech jsou však pozemky 
opět v plném vlastnictví Tělovýchovné 
jednoty. A ta je pochopitelně využívá 
a bude využívat výhradně pro sport.
K tomu účelu je však musela zásadně 
uzdravit. „Spodní část areálu byla kom-
pletně zarostlá roštím, dalo se sem 
dostat jen terénním autem. Vznikla 
tu v podstatě veřejná skládka, spali 
tu bezdomovci, takže nás čekaly sku-
tečně velké terénní úpravy,“ vzpomíná 
na krušné začátky Jiří Mourek. „Dnes 
je celý spodní areál očištěný, zrekulti-

vovaný, odvozil se nespočet náklaďáků 
odpadu, navozila se sem hlína, všechno 
se upravilo a ošetřilo.“
Zcela vybydlené byly i vnitřní prostory 
se šatnami a zázemím. I ty se poda-
řilo dát „do pucu“. „Bylo to jedno ob-
rovské skladiště, kusy nábytku, na které 
desítky let nikdo nesáhl. Všechno jsme 
likvidovali a pak opravovali svépomocí. 
A myslím, že se to daří, šatny už jsou 
vesměs hotové, máme tam i kancelář 
a klubovnu,“ líčí Jiří Mourek.
Mimochodem – právě šatny by Spo-
jům mohl závidět leckterý prvoligový 
klub. Jsou totiž nejen prostorné, ale 
disponují i obrovskými sprchami a do-
konce i vestavěnou vířivkou. Jistou 
komplikaci však představuje skuteč-
nost, že je celý objekt vytápěný elek-
třinou. „A to samozřejmě znamená 
velké výdaje,“ upozorňuje předseda.

Ten, kdo má možnost porovnat stav 
areálu Na Balkáně s dobou před ně-
jakými pěti lety a dnes, musí uznat, 
že se změnil k nepoznání. A vedení 
má v rukávu další projekty, jimiž ho 
chce dál zvelebovat. „Chtěli bychom 

velké hřiště s umělou trávou a dvě 
menší plochy rozměrů Hanspaulské 
ligy,“ vypočítává předseda. „Žádali 
jsme o grant, nevyšlo to. Ale vždy, 
když jeden projekt skončí, hned za-
čneme pracovat na dalším.“ 

Na BaLKÁNĚ mOHLY STÁT DOmY, aLe NaŠTĚSTÍ Se TU DÁL SPORTUJe

STADION TJ SPOJE
Název: sportovní areál Na Balkáně
Adresa: Na Balkáně 812/21, Praha 3, 130 00
Dopravní spojení: pět minut chůze od tramvajové zastávky Chmelnice 
(linky 1, 9 a 11), pět minut chůze od autobusové zastávky Balkán  
(linky 109, 177, 182, 183 a 195)
Počet hřišť v areálu: jedno travnaté, jedno s umělým povrchem, jedno 
travnaté tréninkové, venkovní tréninkové prostory, víceúčelová hala

Je vidět, že v jednom z nejmenších oddílů fotbalem žijí.
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V Radotíně je JAN TYBUREC personou. Před sedmi lety dovedl místní 
SC k triumfu v Poháru PFS, o rok později s ním vyhrál přebor a další 
sezonu byl pro změnu zvolen do nejlepší jedenáctky celého ročníku. 
Krajní obránce měl svého času dokonce celkem blízko k velkému fotbalu, 
to když hostoval na Meteoru a v Bohemians. Toho, že neudělal velkou 
kariéru, však třicetiletý sympaťák nelituje. Alespoň má víc času na 
rodinu, která se stala jeho největším koníčkem. A dlužno dodat, že Jan 
Tyburec má i zajímavou práci, díky níž procestoval Evropu.

Dres Radotína, který nosí dodnes, po-
prvé navlékl v šesti letech. „Ve starších 
žácích jsem odešel na hostování, po 
kterých jsem pak chodil vlastně až do 
dorostu. Střídal jsem Bohemku a Me-
teor. Za něj jsem si zahrál ještě první 
sezonu ve chlapech, tehdy nám o pár 
bodů utekl postup do divize. A pak jsem 
zakotvil zase zpátky v Radotíně. Od té 
doby jsem zůstal, už je to nějakých je-
denáct let,“ shrnuje Jan Tyburec.

DO DIVIZE NECHTěLI
Že měl z Bohemians jen krůček k ligo-
vému fotbalu, to si samozřejmě uvě-
domuje. Ale toho, že nenastartoval 

zářnou kariéru, nelituje. „V mládí asi 
každý fotbalista přemýšlí o velké kari-
éře a představuje si, kam až by to mohl 
dotáhnout. Ale bylo těžké skloubit fot-
bal se školou, navíc jsem pořád bydlel 
v Radotíně, takže jsem dojížděl přes ce-
lou Prahu. Zkrátka to nevyšlo, ale roz-
hodně se tím nijak netrápím,“ ujišťuje.
S klubem, jehož je odchovancem, zažil 
výborné i ty méně podařené sezony. 
„Asi nejpovedenější období bylo, když 
jsme vyhráli Pohár PFS a v další se-
zoně jsme ovládli přebor,“ vzpomíná na 
dobu před sedmi lety. S Radotínem si 
však divizi nezahrál. „S kluky jsme se 
dohodli, že bychom to časově nezvlá-

dali. V divizi už se přece jen jezdí po 
celých středních Čechách, což by bylo 
složité skloubit s prací.“
Další sezona už tak vydařená nebyla. 
Radotín totiž z přeboru pro změnu 
sestoupil. Janu Tyburcovi však rozla-
dění z klubového neúspěchu alespoň 
trochu kompenzovala skutečnost, že 
byl webem PFS vybrán do nejlepší se-
stavy sezony 2011-12. „To mě samo-
zřejmě potěšilo, ale tehdy ve mně pře-
vládalo zklamání ze sestupu.“
Vzhledem k tomu, že v přeboru strá-
vil spoustu sezon, má možnost porov-
návat. A nejvyšší pražská soutěž se 
podle něj zkvalitnila. „Asi je to z části 
dané tím, že do ní přešlo hodně star-
ších hráčů se zkušenostmi z ligy, kteří 
logicky zvedli kvalitu. Myslím, že přebor 
šel nahoru možná i na úkor divize,“ pře-
mítá Jan Tyburec.

VYDRŽET DO čTYŘICETI
Během let se pochopitelně změnil 
i jeho klub. „Vedení Radotína jde cestou 

zabudovávání odchovanců, takže man-
čaft je momentálně poskládaný přede-
vším z vlastních hráčů. Když to porov-
nám s těmi úspěšnými sezonami, tak 
tehdy byli z jedenácti lidí jen asi dva 
z Radotína, dnes je to naopak. Ruku 
v ruce s tím jde fakt, že kádr je celkově 
dost omlazený,“ popisuje fotbalista, 
který sám sebe už považuje za star-
šího hráče. „V létě mi bude jedenatři-
cet, takže určitě ano. A poznat je to i na 
tom, že mě po zápasech všechno bolí 
daleko víc než dřív,“ přiznává s úsmě-
vem.
S fotbalem však ještě dlouho končit 
nehodlá. „Věřím, že když budu zdravý, 
můžu několik let bez problémů vydržet. 
Ostatně vidím i na našich starších hrá-
čích, třeba na Karlu Klímovi, že zvládají 
ve velkém tempu tréninky i zápasy. Fot-
balovou budoucnost nijak zásadně ne-
plánuju, ale doufám, že na téhle úrovni 
vydržím třeba i do čtyřiceti.“
Co se klubových cílů týče, Radotín by se 
prý rád vrátil do přeboru. „Vedení na nás 

Věk: 30

Klub: SC Radotín

Post:  obránce

JAN TYBUREC

Vypadá jako otec od rodiny? Honza je vyhlášený cestovatel.

C i V i L

oBRánce RADoTínA jAn TyBuRec pRocesTovAl evRopu, 
Ale vžDy se RáD vRAcí DoMů ke „svýM holkáM“

TEXT: štěpán šimůnek FOTO: paveL Jiřík st.

NeJVĚTŠÍ KONÍČeK Je PRO mĚ RODiNa
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nijak netlačí, dává nám na postup nej-
méně tři roky. V téhle sezoně se to už asi 
nepovede, poztráceli jsme hodně bodů se 
slabšími týmy. To je daň za to, že máme 
mladý kádr, na kterém je občas vidět ner-
vozita a možná i nezkušenost. Chce to 
čas, aby si to všechno sedlo,“ myslí si.

čEŠTÍ VÍKENĎÁCI
Co se studentského a profesního ži-
vota týče, Jan Tyburec vystudoval 
střední zahradní a stavebnickou školu. 
V oboru však nezůstal. „Původně jsem 
chtěl dělat zahradního architekta, ale 
nějak mě to přešlo,“ usmívá se. „Našel 
jsem si práci a v té jsem vydržel až do-
dnes,“ dostává se ke svému povolání 
ve firmě Budget, která se zabývá půj-
čováním a pronajímáním aut a patří 
v této oblasti ke světové špičce. 
„Nastupoval jsem tam jako řidič, dnes 
jsem něco jako office manager,“ pro-
zrazuje s tím, že ač je půjčování aut 
primárně cíleno na turisty, v posled-
ních letech ho objevují i Češi. „Stává 

se z toho trend. Já jim říkám víken-
ďáci, v pátek půjčí, svezou se na chatu 
a v neděli vrátí. Ty, kteří nejezdí moc 
často, to určitě vyjde levněji než si po-
řizovat vlastní auto,“ objasňuje.
Díky své profesi Jan Tyburec proces-
toval křížem krážem Evropu. „V tom je 
velká výhoda téhle práce. Když totiž kli-
enti vracejí auto mimo Česko, musí pro 
něj někdo taky dojet. A vzhledem k tomu, 
že máme po celé západní Evropě nespo-
čet poboček, udělal jsem si takhle už 
mnoho dlouhých výletů. Viděl jsem prak-
ticky všechny významné evropské metro-
pole,“ pokyvuje. „A člověk si tou dlouhou 
jízdou navíc krásně vyčistí hlavu.“

CELOKURTOVÉ POJETÍ
Z túr po kontinentu se ale Jan Tyburec 
vždy rád vrací domů. Aby ne, když na 
něj čeká milovaná rodina – přítelkyně 
a dcerka, které, pochopitelně s trochou 
nadsázky, označuje za svůj největší ko-
níček. „Jezdíme na výlety, snažíme se 
i jednou týdně sebrat a třeba jen na den 

vyrazit na hory. Ale to je teď, když už 
malá chodí do školy, komplikovanější, na-
víc měla letos přes zimu zlomenou nohu. 
Slítla ze skluzavky a narazila do zábra-
dlí,“ popisuje nepříjemnou událost.
Tátou se Jan Tyburec stal už coby 
dvaadvacetiletý mladík. „Čím je dcera 
starší, tím víc si ji užívám. Dřív byla 
přece jen většinu času u maminky, teď 
už je to o něčem jiném, můžu s ní víc 
blbnout a celkově se jí víc věnovat. To 
ale na druhou stranu znamená, že ji 
musím vozit po koníčkách a dalších ak-
tivitách, což vyžaduje víc času,“ pře-
mýšlí a jedním dechem dodává, že 
další přírůstek do rodiny zatím neplá-
nují. „Dcera nám druhé děcko bohatě 
vynahrazuje svou aktivitou,“ podotýká.
Ke sportu prý dcerku nijak striktně ne-
tlačí. „Ona si zatím hledá to, co ji bude 
nejvíc bavit. Je taková herečka, takže 
chodí do dramatického kroužku. A taky 
na jógu. Necháváme na ní, co ji nejvíc 
chytne, a v tom ji budeme podporovat. 
Ať už to bude sport nebo ne.“

Dalším hobby obránce Radotína je 
tenis. „Začínal jsem s ním už v dět-
ství. Strejda totiž kousek od Rokycan 
tenis trénoval, takže když jsem u něj 
byl, pořád jsem pinkal. Svého času mě 
to hodně bavilo a myslím, že i celkem 
šlo. Z fotbalu jsem měl zažité běhání, 
takže jsem se i v tenise snažil dobí-
hat každý míček. Takové celokurtové 
pojetí,“ směje se. „Ale závodně jsem 
ho nikdy nehrál. Dnes se s kamará-
dem snažíme jít si zahrát alespoň 
jednou týdně.“
Jedním z posledních kamínků mozaiky 
Jana Tyburce je zahradničení, které 
studoval. „U baráku u babičky máme 
zahrádku, kterou přes léto beru jako 
takové odreagování. Vždycky si zasa-
dím mrkev, salát, rajčata… To je skvělý 
relax,“ uzavírá s úsměvem. 

inzerce

Významná část Tyburcova života je jízda autem. Fotbal válí za Radotín už dlouhé roky.
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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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NOVĚ OTEVŘENÁ FOTBALOVÁ SPECIÁLKA
PRO HRÁČE I FANOUŠKY.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – Pátek 10.00–18.00 hodin

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

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

fotbalové reprezentace



|  speciální slevy 
pro hráče a členy všech pražských klubů

| až dvě děti zcela zdarma  
| klubové hotely 
| české animační programy 
| senior program – sleva 50 % 
| záloha pouze 990 Kč

Kde nás najdete:  Praha | Brno | Ostrava | Mladá Boleslav | Most | Karlovy Vary | Plzeň | České Budějovice | Písek | Jablonec 
nad Nisou | Hradec Králové | Pardubice | Jihlava | Olomouc | Zlín | Opava | Havířov

nejvýhodněji právě teď

+420 270 007 007
www.alexandria.cz

AX_INZ_PFS_2017.indd   1 09.01.17   14:57


