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Vážení fotbaloví příznivci,

nahlédněte spolu se mnou do menu Pražského fotbalového speciálu v sezoně 2017–18. Je totiž obměněné 
podobně jako bývají ta v restauracích. I v nich oblíbené položky zůstávají a jiné se střídají a nově lákají...

S kolegy jsme si pro vás připravili hned několik rubrik, kterými se vás pokusíme zaujmout. CIZINEC je seriál 
rozhovorů se zahraničními hráči v našich klubech. A vůbec v nich nejde jen o fotbal, což ostatně potvrdí 
i Rus Alexandr Krivosheev v prvním díle. Jeho názory jsou velmi zajímavé! ZÁKOUTÍ je pro změnu doplněk 
historie a jde o toulku po místech, kde se v dobách dávno minulých hrála kopaná a dnes tam stojí něco 
zcela jiného. A v neposlední řadě okomentovaný MOMENT zachycující zajímavou situaci. A že jich během 
sezony bude…

Věřím, že tyto doplňky jinak zaběhnutého magazínu oceníte a zpestří vám příjemné fotbalové čtení. Pokud 
ne, dejte nám to vědět. I taková zpětná vazba je pro nás velmi cenná.

Úspěšný start do soutěží!

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor

Editorial
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www.ptas.cz
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OnDřej MěSkA, ZálOžník MOTOrleTu, VypráVí nejen O SVé Zálibě V cHAlupAření

SMějí Se Mi, že  
jSeM jAkO DŮcHODce
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V minulé sezoně byl nepřehlédnutelný. Dával důležité góly za Motorlet 
v divizi, k tomu se z něj stal klíčový hráč v překvapivé jízdě jinonické 
rezervy, která ovládla Pražská teplárenská přebor. Navíc na sebe 
upozornil málokdy vídaným fair play gestem v utkání proti Cholupicím. 
ONDŘEJ MĚSKA má za sebou parádní rok, který však nebyl pouze plný 
fotbalu. Kromě něj studuje dvě vysoké školy, stará se o psa a kočku 
a ve chvilkách volna ujíždí na chalupu, kterou má kousek od Písku.

 J Na chalupu jezdíte každý rok 
na celý červenec, kvůli tomu také 
nastupujete později do přípravy. 
Proč vlastně?
Je za tím smutný příběh. Chalupu 
jsem zdědil po rodičích a chci se o ni 
starat. Přes rok se tam pořádně ne-
dostanu, nebo ne na delší čas, a ne-
chci, aby to tam chátralo. Tu chalupu 
mám hrozně rád, tak jsem si řekl, že 
vždycky v červenci vysadím a budu ji 
dávat do kupy. Během té doby zapo-
menu na fotbal, vyčistím si hlavu. Už 
jsem to takhle letos udělal potřetí 
a je to v pohodě. Po téhle pauze mám 
vždycky větší chuť do fotbalu. Začí-
nám o tři týdny později než ostatní, 
ale rychle se do toho dostanu.

 J Jak se na chalupě udržujete?
Tréninky v Praze s mančaftem jsou 
stoprocentně na vyšší úrovni, ale cho-
dím běhat, posiluju, s místními kluky 
si jdeme každý den zakopat, hrají se 
tam i různé turnaje, kterých se účast-
níme, takže nezahálím. Užívám si 
klidu, ale zároveň je to taková aktivní 
dovolená. Sport by mi hrozně chyběl.

 J Chalupář se z vás stal, až když 
jste zdědil chalupu, nebo jste jím 
byl vždycky?

Byl jsem jím i dřív. Mám to tam moc 
rád. Často jsem na chalupu jezdil s ro-

diči, teď se o to musím postarat. Dě-
lám, co můžu. Prodat jsem to nikdy 
nechtěl, chalupa je moje jednička. Cí-
tím se tam jako doma.

 J V kabině vám prý říkají, že jste 
chalupář. 

Je to tak, kamarádi si mě dobírají, 
protože tam jezdím relativně často. 
Smějí se, že jsem jako důchodce. 
Chalupa je obyvatelná celý rok, jsem 
tam, co to jde. Když je ale ve škole 
zkouškové období, tak je to téměř 
bez šance.

 J Mluvil jste o pozdějším nástupu 
do přípravy. Co na to trenéři? 
Mají pochopení?

Je to taková moje malá podmínka. 
Mám k té chalupě velký vztah, ne-
chci, aby zchátrala. Trenéři asi nejsou 
nadšení, ale vědí, že nepřijedu v srpnu 
s deseti kily nahoře, že se neflákám. 
Je jasné, že mi chvíli trvá, než se do-

stanu do zatížení na úroveň ostatních, 
ale zatím to funguje dobře, snad je 
to v pohodě.

 J Co vás na chalupě nejvíc baví?
Je super celý den pracovat kolem ba-
ráku: sekat trávu, dřevo, něco kutit, 
pak si dát pivo, pogrilovat s kama-
rády. Mám rád tamní lidi, celé jižní Če-
chy, přírodu tam. Vytáhnu kolo a jedu 
se projet – a hlavně vypadnu z Prahy. 
Je to nádherný klid.

 J Navíc hrál Motorlet divizní sku-
pinu A, což jsou jihočeské týmy. 
To jste musel být nadšený, že?
Jo, to bylo skvělé. Do Čížové jsem to 
měl z chalupy čtyři kilometry, to jsem 
mohl jet na kole. Akorát bylo strašně 
hnusně, takže jsem zrovna na ten-
hle zápas jel s týmem z Prahy. Tro-
chu mě zklamalo, že jdeme do jiné 
divizní skupiny. To mě malinko roz-
ladilo z tohoto pohledu, ale snad to 
zvládnu. (usmívá se)

 J Prý vám na chalupě dělají pra-
videlný doprovod vaše zvířata?
Mám menšího pudla a kočku. Oba 
jsou starší, ale vozím je s sebou, to 
jsou moji cestovatelé. Naštěstí se 
docela snesou, spíš se ten pes bojí 
kočky. Je to u nás trochu obrácené.

 J Server fotbalpraha.cz vás vy-
hlásil Hvězdou Pražská tepláren-
ská přeboru. Byl jste překvapený?
Ani mě nenapadlo, že bych mohl něco 
takového získat, že by mě takhle mohl 
někdo nazvat. V přeboru byli jiní hráči, 
kteří jsou výborní. Jsem ale hrozně 
rád, že jsem byl oceněný – příjemný 

„Řekl jsem si, že vždycky v červenci  
vysadím a budu dávat chalupu do kupy.“

Na umění Ondřeje si musel dát velký pozor 
i exligista Vlastimil Vidlička z Dukly JM.
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bonus. Psali mi to kamarádi zrovna 
ve chvíli, když jsem jel do školy na 
zkoušku, takže mě to potěšilo. Obecně 
je skvělé, že se nám s béčkem Motor-
letu podařilo vyhrát přebor. Na druhou 
stranu přišlo zklamání z toho, že áčko 
nepostoupilo z divize.

 J Koho byste za hvězdu přeboru 
volil vy?
Kotlík z Dukly JM dal strašně moc 
gólů, to bylo neuvěřitelné. Z Motor-
letu bych vypíchl Davida Scharfa, pak 
i Davida Epperta, kapitána, který muž-
stvo držel na hřišti i mimo něj. Má na 
tom prvním místu obrovský podíl. Z ji-
ných týmů jsou tam pak Třeboradice, 
kde je několik skvělých fotbalistů, 
kteří by si to zasloužili taky. Přebor 
je obecně našlapaný dobrými hráči.

 J Vy jste střídal A-tým s B-tý-
mem. Jak velký je podle vás roz-
díl mezi divizí a přeborem?
Některé přeborové zápasy jsou dost 
podobné těm divizním. Obecně je di-
vize vyrovnanější soutěž, v přeboru 
bývají zápasy občas jasnější. Přední 
týmy by se v divizi neztratily. Přebor 
je fotbalovější, možná je to pro diváky 
hezčí podívaná. Divize je ale o úro-
veň výš.

 J Asi hlavně tempem, ne? Divizní 
týmy trénují čtyřikrát v týdnu, 
zatímco ty přeborové obvykle 
dvakrát, takže hrají sice možná 
pro někoho pohlednější fotbal, 
ale ve zcela jiném nasazení…
To jste řekl zcela přesně. Tohle je velký 
rozdíl, divize je fyzicky mnohem nároč-

nější. Fotbalisti jsou v přeboru skvělí, 
ale ne každý by divizi zvládl fyzicky.

 J Pojďme zpátky k přeboru, kde 
jste byl hodně vidět. Jak se vám 
o sobě čte, že jste hráč, na kte-
rého se chodí?
Moc hezky, ale bylo mi až trapně, pro-
tože fotbal je týmový sport. Bude to 
znít jako fráze, ale mě hlavně těší to, 
že jsme vyhráli přebor.

 J Jak velký dopad mělo vaše oce-
nění mezi kamarády? Na Face-
booku se na vaší stránce objevil 
příspěvek s hastagy: „Buďjako-
André“ a „Král přeboru jako nic, 

já jsem střelec z Jinonic“. Můžete 
to rozvést?
Hlavně to musím uvést na pravou 
míru. Ten facebookový profil se se 
mnou táhne celou sezonu a já s ním 
nemám nic společného. 

 J Aha, to jsem netušil.
Založil ho můj kamarád, teď už bý-
valý kamarád (směje se), co žije v Ně-
mecku, kde se asi strašně nudí. Je to 

bývalý spoluhráč z Motorletu, který 
vytvořil z recese tuhle stránku. Čas 
od času tam něco píchne, ale jde to 
úplně mimo mě. Asi nečekal, že to 
bude mít takový úspěch, příspěvky 

totiž mají velký dosah, trochu se mu 
to asi vymklo z ruky. Já sám bych 
o sobě rozhodně takhle sebevědomé 
příspěvky nenapsal.

 J Kolik lidí ví, že to není váš účet?
Kdo mě zná, prohlédne to hned a ví, 
že bych tohle nikdy nenapsal. Kdo mě 
nezná, tak ho to nenapadne. Píšou mi 
tam k svátku, narozeninám, hodně lidí 
si myslí, že je to můj profil. A taky 
si musejí myslet, že jsem úplný idiot. 
(usmívá se)

 J A ta přezdívka André platí?
Tak se mi říká odmala, kdy jsme hráli 
za žáky. My jsme vždycky měli na Mo-
torletu přezdívky. Já dostal na výběr 
Andy nebo André. Ta druhá mi při-
šla lepší. Ale nemá to žádnou histo-
rii. Prostě jsem si zvolil přezdívku ze 
dvou možností.

 J Ale s tím králem přeboru měl 
kamarád pravdu, ne?
Králové jsme všichni, rozhodně bych 
se tak nepasoval. Mě ten profil baví, 
zasměju se u toho, on má neuvěři-
telný smysl pro humor. Příspěvky jsou 
vtipné, ale občas za hranou přílišné 
sebevědomosti až namachrovanosti. 
Lidi si asi opravdu myslí, že jsem de-
bil, ale beru to sportovně.

 J Jak hodnotíte minulou sezonu?
Co se týče týmových úspěchů, béčko 
super, skvělý, to bych si nevysnil, že 
bychom mohli vyhrát přebor. Čekal 
jsem, že se budeme plácat ve středu 
tabulky a nakonec tohle. Áčko je zkla-
mání, nedotáhli jsme to do třetí ligy, 
která by Motorletu slušela. Doufám, 

„Když o sobě čtu, že jsem hráč,  
na kterého se chodí, je mi až trapně,  

protože fotbal je týmový sport.“

Ondřej Měska
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že se vykopeme. Kvůli tomu jsou 
ty pocity tak napůl. Když to vezmu 
osobně, měl jsem hlavně radost ze 
hry, fotbal mě hrozně naplňuje, cho-
dím se tam odreagovat.

 J A k tomu jste měl výborná čísla, 
dohromady jste dal 20 gólů.
Byla to moje nejpovedenější sezona, 
to je fakt.

 J Zářil jste hlavně v B-týmu. Už 
jste zmiňoval, že jste před sezo-
nou v úspěch nevěřil. Neměl jste 
žádné tušení, že by z toho mohl 
být přeborový triumf?
Abych pravdu řekl, nebyl jsem vůbec 
optimista, spíš pesimista. Hrozně nám 
pomohlo áčko, které mělo našlapaný 
tým. Nikdo nebyl naštvaný, že šel za 
béčko. Naopak se všichni těšili. V béčku 
byla super parta, základ z ročníku 1994, 
taková kostra týmu. Jsme spolu od-
mala, k tomu se nabalili mladší a ši-
kovní kluci. Že bychom mohli vyhrát 
přebor, tomu jsem začal věřit až ke 
konci soutěže. Nikdo si to moc neu-
vědomoval, až v závěru na nás padla 
nervozita, před zápasem s Uhelnými 
sklady, tam jsme to nezvládli.

 J Co mužstvo dovedlo k triumfu? 
Třeba společné tréninky s A-tý-
mem?
Tréninky tomu hodně pomáhaly, ale 
největší zásluhu na tom má skvělá 
parta, která v Motorletu je, byla 
a doufám, že i bude. Když někdo 
nehrál za áčko, nebyl ukřivděný, ale 
snažil se ukázat v béčku. Trenér Mi-
kuš nás ničím nesvazoval, dával nám 
volnost, což je strašně dobré. Když 
nejste pod tlakem, tak vám to vyho-
vuje. O kostře týmu už jsme mluvili, 
k tomu se přidali zkušení jako třeba 
Jirka Machurka, hrozně si to sedlo. 
Chodili jsme společně na pivo, parta 
je na téhle úrovni nejvíc.

 J Byl jste člen áčka i béčka. Ne-
bylo trochu zvláštní patřit do 
dvou týmů a vlastně nikam?

Je to trochu zvláštní, to máte pravdu. 
Asi by to bylo složitější, kdyby se 
béčku takhle nedařilo. Pro novou se-
zonu jsem si řekl, že by už v béčku 
měli hrát mladší kluci. Chtěl bych hrát 
už víc za áčko. Já si ale nijak nepři-
pouštěl, že nastupuju na dvou fron-
tách, že nikam nepatřím. Patřím do 
Motorletu, dělal jsem sto procent 
v áčku i béčku. Chtěl jsem hrát fot-
bal, bez rozdílu, o jakou soutěž šlo.

 J Když odběhneme od fotbalu. 
Studujete dvě vysoké školy, čímž 
boříte zažité mýty o fotbalistech.
Říkal jsem si, že to z mé strany na 
velký fotbal nebude, že mě nebude 
živit, a protože jsem manuálně ex-
trémně nešikovný…

 J … počkejte, vždyť jezdíte udržo-
vat chalupu. Jak to jde dohromady?
Je to trochu paradox. (usmívá se) Sna-
žím se ty věci učit, jsem nešikovný, 
to se nedá nic dělat. Školy jsou klíč, 
jak můžu uspět. Začal jsem studovat 
politologii, po roce jsem si chtěl při-
dat ekonomický rozhled, tak jsem se 
přihlásil na ekonomku. Snažím se to 
dávat dohromady, snad to obojí do-

táhnu do zdárného konce. V lednu 
bych chtěl na ekonomce dokončit 
bakaláře, v létě pak magistra na Kar-
lově univerzitě. Jestli bych pak na eko-
nomce šel ještě na inženýra, to zatím 
nevím. Uvidíme i podle toho, jestli se-
ženu práci, případně jakou.

 J K jakému z těch dvou oborů 
máte blíž?
Baví mě obojí, ale dost mě chytila 
ekonomka. Třeba makroekonomie, 

různé modely, jak to funguje teore-
ticky, jak v praxi. Měli jsme super vy-
učujícího, bylo to moc zajímavé. O po-
litiku se zajímám hodně, baví mě to 
sledovat. Ale pořád je to škola, není to 
tak, že nemůžu dospat, až zase půjdu 
na přednášku, takový blázen nejsem.

 J Jaká je náplň přednášek na po-
litologii?
Jak padala a nepadala vláda, dost 
jsme to rozebírali – co je proti ústavě, 
co je s ústavou. Současná politická 
scéna nahrává tomu, že hodně teore-
tických věcí můžeme pozorovat přímo 
v praxi. Jinak řešíme programy stran, 
různé koalice, jejich potenciál, roz-
pady, marketingové strategie stran.

 J Ovlivnila škola váš politický 
názor?
To bych neřekl, profesoři se snaží být 
maximálně apolitičtí. Chtějí, ať si ná-
zor uděláme sami.

 J A jaký je váš názor na politic-
kou situaci?
Je za námi vládní krize, v následujících 
letech nás čekají každý rok důležité 
volby, které rozhodnou, jakým směrem 
se bude Česká republika ubírat. Bude 
to hrozně zajímavé, jak parlamentní, 
tak prezidentské volby. Už probíhají 
kampaně, to, co se stalo za posled-
ního půl roku, byl podle mě už čistě 
politický boj.

 J Jaké jsou vaše prognózy před 
volbami? Andrej Babiš a jeho 
ANO, to je velký favorit, ne?
Posledním jednáním, tím, jak se vyhra-
ňuje vůči všem, Babiš hodně snižuje 
svůj koaliční potenciál. Bude pro něj 
složité najít koaličního partnera. Spíš 
se obávám patové situace. Uvidíme, 
každopádně se na volby moc těším.

 J Co prezidentské volby?
Ty se budou hodně odvíjet od zdra-
votního stavu Miloše Zemana. Můj 
osobní tip je, že pro příští období už 
kandidovat nebude, ale třeba to do-
padne úplně jinak.

 J Obrací se na vás spoluhráči 
s ekonomickými a politickými 
tématy?
Extra moc ne, občas se bavíme o jed-
nodušších tématech, vyčistíme si 
hlavu. I proto mám fotbal tak rád – 
parádně se u něj odreaguju a vypnu. 
Politiku občas řešíme u piva, ale já 
se o tom nebavím moc rád. Je to ka-
ždého věc, všichni mají svůj názor 
a málokdo přesvědčí někoho jiného, 
že právě ten jeho názor je správný.

 J Jak se vám vlastně daří sklou-
bit studium dvou náročných vy-
sokých škol?
Přes rok se to dá, ale zkouškové ob-
dobí, to je masakr. To mám tak tři 

27 Tolikrát nastoupil Ondřej Měska za a-tým Motorletu 
v minulém ročníku divize a. Celkem to bylo 1066 minut,  
stihl 6 gólů. pouze jednou byl napomínán žlutou kartou.
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Pravidelný Měskův parťák při výletech na vesnici. Práce se sekačkou je pro vyhlášeného chalupáře naprostá rutina.
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čtyři zkoušky týdně, takže se učím od 
rána do večera. Mezitím si jen odsko-
čím na tréninky.

 J Asi vám hodně vyhovuje, že Fa-
kulta sociálních věd sídlí v Jino-
nicích, že?
To jo, na trénink chodím pěšky, je to 
hned vedle Motorletu, což mi dost po-
máhá. Z přednášky jdu rovnou na tré-
nink, to je fajn.

 J Z jakých zdrojů čerpáte infor-
mace o české politice?
Nejvíc z ČT24, pročítám si různá mé-
dia na internetu, ale všechno si ově-
řuji a snažím se to, co se píše, brát 
trochu s odstupem a rezervou.

 J V minulé sezoně jste zau-
jal i činem fair play: ke konci 
sezony, kdy jste hráli o první 
místo, na vás byla v zápase 
proti Cholupicím za stavu 0:0 
odpískaná penalta, ale vy jste 
šel za rozhodčím, aby poku-

tový kop odvolal. Popište, co se 
přesně stalo?
Dostal jsem super balon za obranu, 
ale špatně jsem si ho přebral. Když 
jsem chtěl střílet, zaškobrtnul jsem 
a soupeř mi čistě míč odebral. Žádná 
penalta, byla to moje nešikovnost. 
Rozhodčí to ale viděl jinak, tak písk-
nul. Nepřišlo mi to fér, abychom ko-
pali penaltu, tak jsem za ním zašel. 
Ani na chvíli mě nenapadlo, že by to 
mohlo být jinak. Pokud bychom ta-
kovým gólem vyhráli 1:0, neměl bych 
radost, spíš bych měl hnusný pocit – 
ze sebe. Vyhrávat podvodem nechci. 
Nakonec jsme ten zápas zvládli i bez 
penalty. Snažím se přiznávat rohy, 
auty, tak by to přece mělo být. Nejen 
na téhle úrovni, ale i výš.

 J Jaké jste zaznamenal reakce?
Spoluhráči to čekali, jsem takový po-
ctivější v podobných věcech, takže 
překvapení nebyli. Protihráči docela 

koukali a děkovali. Přišlo mi to ale 
zcela normální. Penalta to nebyla. 
Konec. Poděkoval mi i rozhodčí.

 J Vždycky jste byl takový?
Nemám rád nefér gesta, záškodničení 
během zápasu. Mám rád hru podle 
pravidel. Nevadí mi tvrdá hra, ale pod-
vody a záludnost ano. Cítil jsem, že 
se musím přiznat bez ohledu na co-
koliv dalšího.

 J O tom, že jste slušný hráč, 
svědčí i dvě žluté karty za sezonu 
v součtu A i B týmu…
To jsem ani nevěděl, že mám jen dvě 
žluté. Nejsem žádný brousek, snažím 
se hledat míč, nevyhledávám sou-
boje, takže moc nefauluju a ani za 
řeči karty nedostávám.

 J Vašich výkonů si všimly i třeti-
ligové týmy, ale nabídky jste od-
mítal. Dokonce jste řekl, že jste 
Motorleťák, což tak i zůstane. 
Platí to pořád?

Nabídky jsem měl v půlce sezony i po 
ní. Priority už jsem si stanovil jinak, 
nejde mi jen o vyšší soutěž. Chci se 
bavit fotbalem a hrát tam, kde mi 
to dává smysl. Nad jednou nabídkou 
jsem se rozmýšlel, ale převážilo to, 
že mám na Motorletu srdce. Všechny 
jsem s díky odmítal.

 J Je trochu paradox, že v divizním 
A-týmu Motorletu nemáte pevné 
místo, ale chtějí vás mužstva ze 
třetí ligy, ne?
Trochu ano, ale Motorlet má tak silný 
a nabitý kádr, že je těžké se v něm 
prosadit. Hrají tady skvělí fotbalisté 
s ligovými zkušenostmi, netroufl bych 
si být ukřivděný, když nehraju. Ale je 
jasné, že bych chtěl v áčku hrát, pra-
videlně nastupovat. Tak jako to chtějí 
všichni ostatní. Hrozně bych chtěl 
pomoct Motorlet dotáhnout do třetí 
ligy. To bych si opravdu přál, ale bude 
to těžké. 

„Nemám rád nefér gesta, záškodničení během zápasu.  
Mám rád hru podle pravidel.“

Technický záložník s výbornou střelou se narodil 24. června 1994. 
S fotbalem začínal na přelomu tisíciletí v Aritmě. „Vzala mě tam ba-
bička,“ vzpomíná Měska, jenž v 10 letech přešel do Motorletu. „Hrál 
jsem pod skvělými trenéry Haklem a Suchánkem, ti mě naučili fotbal.“ 
V Motorletu vydržel až dodnes, jen si na chvíli odskočil do juniorky 
Sparty, která dostala přednost před Příbramí, která se o Měsku také 
zajímala. Jenže v juniorské lize se mu moc nedařilo. „Byli tam lepší 
fotbalisté, než jsem byl já. Občas chodili i kluci z áčka. Byla to skvělá 
zkušenost, fajn lidi a výborní trenéři. Ani to neberu tak, že jsem byl kou-
sek od nejvyšší úrovně. Asi jsem byl velkému fotbalu blízko, ale už to 
neřeším,“ tvrdí Měska. Po půl roce se rozhodl pro návrat do Motorletu. 
„Přišlo mi lepší hrát v Motorletu za mužský tým než být dál v juniorce, 
kde jsem ani neměl pevné místo,“ říká muž, který po vydařené sezoně, 
v níž kromě dobrých výkonů za A-mužstvo výrazně pomohl B-týmu 
k triumfu v Pražská teplárenská přeboru, odmítá nabídky ze třetí ligy. 
„Nechci slibovat, že budu na Motorletu celý život, ale tenhle klub mám 
v srdci, jsem tady už 13 let. Pokud bych měl někam odcházet, muselo by 
mi to dávat velký smysl. Jestli ta chvíle nastane za rok nebo za deset let, 
to nevím. Co ale vím jistě, je, že by to bylo těžké loučení.“

 kdO je OndŘej MĚsKA
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Sedm! Základní heslo z reklamy na jednu asijskou automobilku bylo 
v srpnu příznačné i pro oficiální zahájení pražské fotbalové sezony. 
Takzvaný „Beerfest“ se konal už posedmé, z toho popáté v areálu SK 
Viktoria Štěrboholy, a v rámci tradice šlo opět o příjemně strávený 
čas těsně před startem soutěží.

Zástupci 70 klubů a dohromady více 
než dvě stovky hostů se sešli v tradič-
ním prostředí štěrboholského klubu, 
aby během tříhodinového oficiálního 
programu a ještě o fous delšího neo-
ficiálního společně zahájili novou fot-
balovou sezonu.
Úvodní slovo si vzal tradičně před-
seda PFS Dušan Svoboda a doplnil 

ho o výzvu k minutovému potlesku 
coby projevu úcty zesnulému dlou-
holetému fotbalovému funkcionáři 
Rudolfu Baťovi. Náramné gesto… 
Prostor pozdravit přítomné poté 
dostal i Ing. Antonín Lébl – zastu-
pitel MHMP, člen výboru pro sport 
a a volný čas ZHMP, a šlo se na hlavní 
body programu.

Opět již tradičně byli oceněni nejlepší 
střelci pražských soutěží, dostalo se na 
vítěze ceny Fair play Václava Drobného 
za velmi hrdinské činy a zástupci svazu 
nezapomněli ani na kluby, které v tomto 
roce slaví výročí – SK Slavia Praha 
(125 let) a SK Újezd Praha 4 (80 let).
Chybět nemohlo ani bohaté občerst-
vení, ochutnávka nápoje králů z Vinař-
ství Beneš, možnost poměřit síly ve fot-
balových dovednostech a samozřejmě 
tombola. Na šťastné výherce čekalo 
pětadvacet cen – namátkou dresy top 
klubů, reprezentační balíčky, míče či 
péče o trávník od firmy Teskahor.

„S letošním zahájením sezony jsem ve-
lice spokojený, akce se opět vydařila, po 
celou dobu vládla mezi hosty příjemná 
atmosféra, i počasí nám přes nepříznivou 
předpověď vyšlo vstříc a zase se potvrdilo, 
že nad Štěrboholy neprší. Jsem rád, že se 
akce těší mezi pražskými kluby velké ob-
libě a my mohli již posedmé, z toho po-
páté přímo ve Štěrboholích, nový ročník 
takto zahájit,“ zhodnotil Beerfest 2017 
manažer Pražského fotbalové svazu Jan 
Gruber. „Veliké díky patří panu Karlu Hor-
číkovi za skvěle připravený areál a pomoc 
při organizaci celé akce,“ dodal.
Tak za rok na viděnou… 

SlAVnOSTní ZAHájení prAžSké FOTbAlOVé SeZOny 2017–18 prOběHlO TrADičně Ve ŠTěrbOHOlícH

ŠŤASTnÝcH SeDM?

e x T r A TexT: lUkáš vRkOč FOTO: pavel jIřík Ml.

Zpěvačka hudební skupiny April Nabitá fotbalová tombola

Zahájení akce a přivítání hostů z úst předsedy 
Pražského fotbalového svazu pana Dušana Svobody, 
Karla Horčíka z SK Viktoria Štěrboholy a Antonína 

Lébla, zastupitele Magistrátu hlavního města Prahy.
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jAKUBOVI KUnčICKÉMU  
z týmu běchovičtí sršni za hrdinský  
čin a záchranu lidského života

KArLU POBOrsKÉMU  
z Tj kyje za příkladnou a bezprostřední  
pomoc spoluhráči

CenA FAIr PLAy váClava dRObnéHO

PrAŽsKÁ TePLÁrensKÁ PŘeBOr MUŽů 
Hráč: Ondřej kotlík
klub: fk dukla jM
počet gólů: 34

PŘeBOr sTAršíHO dOrOsTU
Hráč: Tomáš pavlata
klub: fk admira praha
počet gólů: 29

exTrAFOTBAL.CZ PŘeBOr MLAdšíHO dOrOsTU
Hráč: vasyl kulyk
klub: abC braník fotbal, z.s.
počet gólů: 35

PŘeBOr sTAršíCH ŽÁKů
Hráč: jakub řehák
klub: sportovní klub střešovice 1911
počet gólů: 29

PŘeBOr MLAdšíCH ŽÁKů
Hráč: jan Zemánek
klub: fotbalový klub Meteor praha vIII
počet gólů: 42

nejLePší sTŘeLCI PrAŽsKÝCH 
PŘeBOrOVÝCH sOUTĚŽí ZA seZOnU 2016–17

Jakub Kunčický

Ceny předávali předseda PFS Dušan Svoboda a trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička.

Ondřej Kotlík

Tomáš Pavlata

Cenu za Vasyla Kulyka přebral předseda Braníku Petr Silovský.

Jan ZemánekJakub Řehák
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Osobnosti minulosti, trenér reprezentace do 21 let, zástupci největších  
pražských klubů, členové VV PFS a samozřejmě desítky dalších lidí,  
kteří mají co do činění s fotbalem v hlavním městě, se sešli, aby  

slavnostně zahájili novou sezonu. Velmi povedená akce…
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p r O j e k TTexT: RadIM TRUsIna FOTO: aRCHIv

Když se Tomáš Bezpalec, člen komise mládeže Pražského fotbalového 
svazu, v minulé sezoně na jaře dozvěděl o tom, že se uvažuje o založení 
Ligy gentlemanů pro hráče nad 40 let, jen se zasmál. „Ta myšlenka se 
mi ale moc líbila,“ říká Bezpalec, oblíbený kouč mládeže z Březiněvsi, 
místopředseda místní Tělovýchovné jednoty i sekretář celé březiněveské 
mládeže zároveň.

Před časem si nabral ještě jeden 
fotbalový úvazek navíc... „V březině-
veských podmínkách mi to přišlo jako 
reálné. Vždycky zde byl pouze jeden 
mužský tým a po osmi letech boomu 
v mládeži jsme loni dali poprvé v his-
torii dohromady i béčko. Proč ne tedy 
i něco navíc, když vidím, jak se kluci 
v letech, kteří kdysi hráli nebo se chtějí 
jen hýbat, scházejí jednou za dva týdny 
na umělce v Březiněvsi? Složitě to ob-
volávají, vybírají nejvhodnější termín, 
shánějí známé a přitom se chtějí hý-
bat, zažít srandu, vzpomenout si na ten 
zápasový adrenalin a udělat si žízeň. 
Řada kluků hraje Hanspaulku a stěžují 
si na dojezdy a umělou trávu.“

ZAMOTAnÉ ZAčÁTKy
A tak vznikl jeden z 11 účastníků Ligy 
gentlemanů. Bezpalec je jejím velkým 
propagátorem. I když… Začátky nebyly 
lehké ani v Březiněvsi, kde je fotbal 
v posledních letech velmi populární.
„Při tradičních zápasech kluci versus ro-
diče jsem v Březiněvsi viděl, že někteří 
tatínci do míče umějí kopnout. Zkusil 
jsem o této myšlence napsat email 
všem rodičům a známým. Vše bylo 
podpořeno i fotbalovým výborem v Bře-
ziněvsi s tím, že poskytneme jednou 
týdně na jejich fotbálek skvělou trávu, 
zajistíme dresy a motivaci do kabiny 
s tím, že se jedná jen o zápas jednou za 
dva týdny,“ vzpomíná Bezpalec.
V první vlně se přihlásilo pouze de-
vět hráčů. „To by se dalo, ale rozhodl 
jsem se tu myšlenku dát k ledu, protože 

jsem si byl vědom, že kvůli pracovním 
a rodinným povinnostem se také nemu-
síme sejít. Hlavním motivem pro mě je 
pohyb a zábava, ne se stresovat, zda 
se vůbec sejdeme a pokazíme to sobě, 
ale i soupeři. Ale jak to tak někdy bývá, 
čas a věci kolem pracují za nás samy,“ 
usmívá se Bezpalec.
To se k němu jednou takhle u „klan-
dru“ naklonil tatínek jeho svěřence 
s dotazem, jak to dopadlo s Ligou 
gentlemanů, že se s dalšími tatínky 
nechtěli přihlásit, protože se báli, že 

bude hodně lidí a samí dobří fotba-
listé. A tak přišel druhý pokus, email 
tentokrát vystřídala akce. Bezpalec 
zorganizoval dobrovolný fotbálek 
a čekal, jaká bude účast. Výsledek? 
Dvacet lidí na hřišti a šest omluvenek 
s dodatkem, že fotbal sice nestihli, ale 
pro sezonu se s nimi může počítat.

27! TO je POčeT…
„Fotbálek byl super. Využil jsem eufo-
rie a zkusil se optat, že pokud by se mi 
povedlo nás na podzim ještě přihlásit, 
jestli do toho půjdeme. Má vize byla – 
zkusit si to, scházet se na bázi dobro-
volnosti, zahrát si, nehrát na výsledek 
a pravidelně se jednou týdně hýbat,“ 
popisuje Bezpalec. 
„Jednohlasně bylo řečeno, že do toho pů-
jdeme. A pozápasové pivo v místní pi-

zzerii mě utvrdilo v tom, že budeme fajn 
parta nadšenců, co se chtějí fotbalem 
bavit. Spojovacím článkem našich gen-
tlemanů je určitě fotbal jako takový, ale 
99 procent hráčů na soupisce má spoji-
tost s Březiněvsí, ať se jedná o místosta-
rostu, oba spolumajitele pizzerie, tatínky 
od mládežníků, hráčů béčka, bývalých 
hráčů, mládežnických trenérů, dobrovol-
ných hasičů, funkcionářů a místních, kteří 
nikdy fotbal oficiálně nehráli. V současné 
době máme na soupisce 27 gentlemanů, 
což pro oddíl znamená zvýšení členské 
základny a rozšíření fotbalové rodiny 
v Březiněvsi v mottu: Jeden tým, jedno 
srdce,“ vypráví Bezpalec.

jAK se BUde HrÁT?
Založením Ligy gentlemanů 40+ 
chce PFS prodloužit fotbalový věk 
hráčů a přinést soutěž, která bude 
dostupná maximu starších fotbalistů 
a přitom bude minimálně organi-
začně náročná. Bude se hrát na po-
lovinu hřiště s brankami 5 × 2 metry, 6 
hráčů v poli plus brankář s neomeze-
ným a opakovaným střídáním, 2 × 30 
minut hrubého času. Neplatí zde of-
sajd. Podmínkami je dovršení čtyři-
ceti let věku v průběhu kalendářního 
roku a platné členství FAČR. Jedenáct 
pražských účastníků se rozdělilo do tří 
skupin, dvě jsou po čtyřech týmech, 
jedna ve třech. Vítěz má právo účasti 
na republikovém finále.
Startuje se v září. „Máme jednou týdně 
vyhrazený prostor na fotbálky, máme 
svého manažera, vedoucího mužstva 
i pokladníka s připraveným sazební-
kem. Na webu Březiněvsi už máme 
i svou sekci, po domácích zápasech 
domluvené obědy či večeře, 95 procent 
hráčů už je registrovaných v systému 
FAČR,“ vypočítává Bezpalec. „Už aby 
to začalo!“ 

V HlAVníM MěSTě buDOu MíT OD Září SVOu SOuTěž OrgAniZOVAnOu  
prAžSkÝM FOTbAlOVÝM SVAZeM i Hráči nAD 40 leT

genTleMAni nASTupují!

sKUPInA A
čechie smíchov
sC Radotín
fC Zličín
Motorlet praha

sKUPInA B
fC Miškovice
sk Ďáblice
čafC praha
Tj březiněves

sKUPInA C
abC braník
sk Hostivař
sokol dolní počernice

KdO se BUde účAsTnIT LIgy genTLeMAnů 40+
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H i S T O r i e TexT: MIlOslav jenšík FOTO: aRCHIv aUTORa

Francouzské slovo barrage znamená závoru nebo přehradu. V šermu 
se baráž stala pojmem pro rozhodující střet soupeřů, kteří dosáhli 
stejného počtu bodů. České sportovní názvosloví si pro ni našlo výraz 
rozboj, ale ten se příliš neujal. Baráž si našla cestu i do jiných sportů, 
u nás hlavně do hokeje nebo fotbalu. V nich se uplatnila v ultimativních 
soubojích o sestup a postup mezi soutěžními stupni.

Jak ten čas letí – než se nadějeme, 
uplyne už čtvrt století od Nového 
roku 1993, kdy se československá 
federace klidně a přátelsky rozdě-
lila do dvou národních států. Fot-
balisté obou zemí ale měli na nej-
vyšší úrovni stále ještě nevyřízené 
závazky. Společná reprezentace do-
hrála rozehranou kvalifikaci světo-
vého šampionátu a derniérový ročník 
společné ligy ještě čekal její jarní 
druhý poločas.
Poslední federální titul nakonec zá-
sluhou Sparty patřil Praze. Druhá 
skončila Slavia. Dvě nejvyšší místa 
na ligovém žebříčku pro pražská „S“, 
to tady nebylo už od roku 1948! Na-
proti tomu Dukla a Bohemians, elita 
nedávných let, se beznadějně motaly 
na konci tabulky a ještě v posledním 
kole se právě mezi nimi rozhodovalo, 
kdo se zachrání pro připravovanou 
I. ligu České republiky.
Před posledním zvoněním měly týmy 
z Julisky a Ďolíčku na čtrnáctém 
a patnáctém místě shodně po se-
dmnácti bodech. Rozdíl v brankovém 
poměru hovořil jasně pro klokany. Je-
nomže v případě bodové rovnosti byl 
dalším kritériem podíl – a ten měli 
lepší vojáci.
Závěrečné kolo na tom nic nezmě-
nilo. Zelenobílí vyhráli v Trnavě 2:1 
a zpečetili tak její poslední místo. 
Nebylo jim to nic platné, protože 

Dukla, která předtím na svém hři-
šti několikrát prohrála, tam tento-
krát smetla Hradec 4:1. Kostky byly 
vrženy: Dukla byla definitivně za 
vodou, Bohemians museli o místo 
v české nejvyšší soutěži podstou-
pit baráž se sedmým týmem české 
II. ligy. Její první sextet postupoval 
přímo, dalším uchazečem se stal 
Jablonec.
Dva státy, dvoje regule. Zatímco slo-
venský svaz učinil jádrem své pří-
ští elitní soutěže všech šest svých 
účastníků z dosavadní českosloven-
ské soutěže bez ohledu na konečné 
umístění, tedy i šestnáctou Trnavu, 
její vršovičtí přemožitelé museli 
o obdobné právo ještě tvrdě zabo-
jovat. Dvojí metr je rozhodně ne-
potěšil. Praxe potvrzovala, že mezi 
týmy ze dna I. ligy a z horní polo-
viny druholigové tabulky zpravidla 
nebývá kdovíjaký výkonnostní roz-
díl. A ve dvou utkáních se může při-
hodit cokoli…

CesTA nA seVer  
nIC neVyŘešILA
Jako dějiště prvního střetnutí určil 
los Jablonec, rozhodčím byl Roman 
Berbr. Na Střelnici nebylo k hnutí. 
Oficiálně prodali 9600 vstupenek, 
ale ženy a děti je nepotřebovaly. 
Publikace Půlstoletí jablonecké ko-
pané z roku 1995 uvádí u prvního 

barážového zápasu patnáctitisíco-
vou návštěvu – a nejspíš nebude da-
leko od pravdy.
Pokud kdo očekával, že oba týmy bu-
dou mít na konci těžké sezony fot-
balu až nad hlavu a uchýlí se k opa-
trnické hře, mýlil se. Po půlhodině 
bojovného utkání skóroval vršovický 
Alojz Špak, za Severočechy na za-
čátku druhého dějství Slavomír Gal-
bavý. I když barážová matematika 

říkala, že remíza by byla pro klokany 
dobrým východiskem do pražské od-
vety, v závěru z pevné obrany dobře 
kontrovali a mnoho nechybělo, aby 
se vrátili domů s vítězstvím.
Výsledek 1:1 jako kdyby nebyl, pro-
tože pravidla baráže nepočítala 
s bonusem gólu ze soupeřova hřiště. 
Takže v Praze pak: „Nikdo nemusel 
nic dotahovat, nikdo nemohl ani nic 
bránit,“ jak napsal Gól.

kApiTOly Z Dějin prAžSkéHO FOTbAlu: kDyž Se MuSí VSADiT VŠe nA jeDinOu kArTu

MeTrOpOle Ve SpárecH bAráže

V baráži vedl Bohemku Petr Packert, její odchovanec 
od žáků a dlouholetý pilíř ligového týmu.

Bohemians na prahu české ligy 1993–94 (dole zleva): Kamenický, Litoš, asistent Andrlík, trenér Packert, asistent 
Z. Hruška, Špak a Sanytrník, nad nimi sportovní ředitel Lacina, Kinský, Lang, Bochnovič, Galo, Šimurka, P. Bouška, 

Šindelář, Ďurkoš, Cimbál a prezident klubu Svoboda. Nahoře Lavička, Čihák, Chytra, Urban, Klusáček, Vlček a masér Pařík.
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V ĎOLíčKU ZnOVU Od nULy
Tam už muselo padnout rozhodnutí, 
a tak se po týdnu sešlo 4788 diváků. 
V době pronikavých společenských 
změn, jejichž centrem byla Praha, tu 
zájem o fotbal stagnoval. Nicméně 
tento počet byl o téměř půldruhé ti-
sícovky víc, než tehdy činil ligový prů-
měr na tomto stadionu. 
Oba kluby ctí zelenou a bílou barvu. 
Tentokrát museli od tradičních dresů 

ustoupit Jablonečtí; hráli celí v bílém. 
Jakmile dal sudí Bohuněk povel za-
hájit hru, očividná nervozita na tráv-
níku, v obou štábech i v hledišti do-
stoupila vrcholu. Zadní řady Bohemky 
zkušeněji a systematičtěji pokrývaly 
přístupy ke své brance, ale šance 
byly na obou stranách. Přesto až do 
74. minuty neviděli diváci na sta-
dionu a u televizních obrazovek gól. 
Když padl, vršovický kotel explodoval 

a autor veledůležité trefy Libor Čihák 
skončil v hroznu těl v zelenobíle pru-
hovaných dresech. Rozhodnutí padlo 
tři minuty před koncem: na konečných 
2:0 pro Bohemku zvýšil Špak.
Klokani nejvyšší soutěž v Ďolíčku udr-
želi! A protože se jako vítěz II. ligy 
po šestačtyřiceti letech do extratřídy 
vrátila Viktoria Žižkov, měla metro-
pole zase jednou patero želízek v pr-
voligové výhni.

jAK TeHdy HrÁLI…
V jABLOnCI remizovali Bohemians 
v sestavě Šimurka – Čihák, Sadílek, 
Klusáček, Chytra – Vlček (od 76. mi-
nuty Lang), Urban, Pavlík, Šindelář – 
Sanytrník (86. Mlejnek), Špak.
V ĎOLíčKU doznalo složení jen 
drobné změny. Zvítězili  Šimurka –  
Čihák, Sadílek (86. Lang), Klusáček, 
Chytra – Šindelář, Pavlík, Mlejnek (64. 
Vlček), Urban – Sanytrník, Špak. 

VšeCHny CesTy VedLy dO BrnA
Všechno už tu někdy bylo. Ani baráž 
z roku 1993 neznamenala pro ligu 
a pro Prahu žádnou novinku. O jeden-
atřicet let dříve tak až po skončení 
soutěže zachraňovala prvoligovou pří-
slušnost Sparta.
Karty byly tenkrát rozdány docela ji-
nak. Mistrovské vavříny patřily Dukle, 
klokani skončili čtvrtí. Zato obě „S“… 
Slavia, která rok předtím už podruhé 
skončila v propadlišti, se po roce vra-
cela. A také Sparta, které ještě roku 
1958 unikl titul jen horším skóre za 
Duklou, se od té doby trápila. V letech 
1959 a 1960 unikla sestupu vždy až 
v posledním kole, potom si rok užila 
poměrného klidu v lepším středu ta-
bulky, ale teď zase spadla tam, odkud 
se vydrápala.
Osud Trnavy a brněnského Králova 
Pole už byl zpečetěn. S ohledem na 
třískupinovou II. ligu se však hledal 
ještě jeden sestupující. Evropa se ne-
stačila divit: v Československu v těch 
letech musely opustit elitní soutěž 
vždy tři ze čtrnácti týmů! Před po-
sledním kolem byli na třetí sestupové 
místo tři kandidáti s rovným počtem 
24 bodů: podle skóre Žilina, Prešov 

a Sparta. Nejlépe byl na tom Prešov: 
končil doma s Trnavou a jakákoli vý-
hra mu zaručovala záchranu. Sparta 
cestovala do Žiliny, kde neměli nikdy 
nic jistého ani lídři soutěže. Případ-
nému vítězi toho utkání pravdy kynula 
spása, poražený se musel poroučet. 
Pro případ plichty platilo nové pra-
vidlo – při bodové rovnosti rozhodne 
jednorázová baráž na neutrální půdě.
Takový nátřesk stadion Pod Dubňom 
ještě nezažil! Údajně až dvacet ti-
síc fandů zblízka i zdáli (a to pršelo!) 
chtělo vidět osudovou bitvu. Hned 
z prvního útoku dal domácí Milan 
Mravec gól! A když pak přidal druhý 
a Sparta v půli prohrávala 0:2, kdo by 
jí ještě dával byť jen kapičku naděje? 
Hlediště už slavilo.
Předčasně! Po změně stran měl tráv-
ník jediného pána. Žilina pod tlakem 
začala jen bránit náskok, ale rudá vlna 
dvakrát prorazila její obranné hráze. 
Nejprve skóroval Jaroslav Dočkal (mi-
mochodem trenér Jabloneckých v ba-
ráži z roku 1993) po přihrávce Václava 
Maška. Potom Mašek po důvtipné 
uličce od Andreje Kvašňáka. Výsledek 
2:2 odložil konečné řešení do Brna, na 

královopolský stadion v Srbské ulici 
(dnes na jeho místě, v kulisách změ-
něných k nepoznání, hrává Zbrojovka).
Na neutrální půdě a po žilinském zno-
vuzrození se Sparta rázem stala fa-
voritem. Všeobecně se čekalo, že teď 
se prosadí kvalita čerstvých vicemis-
trů světa z Chile Kvašňáka a Maška 
(liga se dohrávala až po návratu ze 
šampionátu), velkého bojovníka Jo-
sefa Vojty, reprezentačních veteránů 
Arnošta Pazdery, Jana Hertla a Tade-
áše Krause.

Ze všech směrů a všemožnými do-
pravními prostředky proudily do 
Brna tisíce fanoušků Sparty z celé 
země. V dramatické bitvě před více 
než třicetitisícovým hledištěm a te-
levizními kamerami měli Letenští 
vrch, ale promarnili řadu šancí; jejich 
soupeř ostatně také. Až v samém 
závěru dal Mašek dva krásné góly 
a bylo vymalováno. 2:0 pro Spartu 
znamenalo mimo jiné i to, že v no-
vém ročníku se Praze vrátí její velké 
ligové derby… 

VíTe, že…

Devět z těchto mužů vybojovalo v brněnské baráži Spartě 
záchranu: zleva KRAUS, NOVÁK, MAŠEK, Táborský a HERTL, 

v podřepu POTMĚŠIL, SEIDL, KVAŠŇÁK, Mackowski, DOČKAL 
a PAZDERA. Z brněnských hrdinů tu chybí VOJTA a STARÝ.

Hvězdou klokanů a miláčkem jejich fanoušků 
byl v té době Jan Sanytrník alias „Sanitka“.

Luděk Klusáček zastavuje ve vršovickém utkání Slavomíra 
Galbavého, autora jediného gólu Jabloneckých v dvojité baráži.



Srpen 201714

H i S T O r i e

Vyřkněte jeho jméno „Václav Mašek“ a ozve se vám – kanonýr. Je to 
svatá pravda, ale zdaleka ne celá.

Pro jeho bomby klopeným nártem 
z běhu ho mnozí přirovnávali k Janu 
Koškovi. Jenže Venca (sparťanští fa-
noušci mu jinak neřekli) byl vždy také 
jedním z nejplatnějších hráčů v poli. 
Výtečný technik, bystrý taktik a bojov-
ník s velkým akčním rádiem. A stejně 
jako Košek velký srdcař. Co na tom, 
že jednomu to srdce bušilo pro Slavii 
a druhému pro Spartu? Byli to velcí 
čeští fotbalisté.
Na podzim 1958 sparťanský dorost 
pod vedením nezapomenutelného 
Josefa Čiháka vyhrál svou skupinu 
dorostenecké ligy bez ztráty jedi-

ného bodu a s velevýmluvným skóre 
65:0! A protože ligové áčko právě 
prodělávalo těžkou krizi, byli dva 
nejlepší dorostenci, Mašek a pravé 
křídlo Jiří Mika, do něj okamžitě 
převeleni. V I. lize debutovali hned 
v prvním jarním kole proti Slavii – 
a vítězně 2:1.

BLesKOVÉ nÁsTUPy,  
TO ByLO jeHO
V září 1960 nastoupil za juniorku proti 
japonskému áčku a na vítězství 3:2 se 
podílel jedním gólem.V mládežnické 
reprezentaci už si pak nezahrál, pro-

tože jen o měsíc a deset dní později 
debutoval v oficiálním mezistátním 
utkání s Holandskem (4:0). Za „ná-
roďák“ poprvé skóroval v červnu 1961 
proti Argentině (3:3) ve 13. minutě, 
ale na MS 1962 v Chile poslal  Me-
xičanům (1:3) míč do branky už v 15. 
vteřině. Vytvořil tak nový rekord šam-
pionátu v nejrychlejším gólu, který až 
roku 2002 o čtyři sekundy překonal 
Turek Sὔrὔk.
A nejenom v lize, nejenom v její ba-
ráži – ale třeba i v PMEZ nebo Po-
háru vítězů pohárů. V poháru mistrů 
1967–68 nejprve Anderlecht  knok-
autoval na Letné (3:2) a potom mu 
dal dva góly i v bruselské odvetě (3:3). 
Osm minut před koncem za stavu 1:3 

už se všechno zdálo být ztraceno. Fan-
tastickým trestným kopem ale snížil 
náskok Belgičanů a strhl tým rudých 
k nevídanému náporu korunovanému 
vyrovnáním. Pět ze šesti gólů na ta-
kové úrovni – tomu už se říká bilance!

InŽenÝr PŘes PATenTy
Při vrcholovém fotbalu dokázal vystu-
dovat strojařinu na ČVUT. Po skon-
čení s fotbalem na velké scéně ne-
zvolil profesionální trenérskou dráhu 
(i když by jistě byl vyhledávaným 
koučem), ale plně se věnoval práci 
v Úřadu pro vynálezy a patenty. Do 
Sparty se při zaměstnání vrátil po lis-
topadu 1989, kdy se na nějaký čas 
stal prezidentem klubu. 

VencA, ikOnA leTné

Post:  levá spojka, levé křídlo

Hráčská dráha:  abC braník, 1957 sparta, 1970 dukla (roční vysokoškolská vojna), 1971 sparta, 
1974 abC braník (hrající trenér do roku 1978)

Bilance v lize:  v éře 1959 až 1974 309 zápasů a 121 gólů; mistr ligy 1965 a 1967

Mezistátní utkání:  16 zápasů a 5 gólů v letech 1960 až 1965; vicemistr světa 1962  
(1 zápas, 1 gól); reprezentoval i jako dorostenec a junior v b-mužstvu

VÁCLAV MAšeK *21. 3. 1941

Hráč a střelec velkého formátu a veliký  
klubista – to byl Václav Mašek.

Maškova typická střela nártem levačky 
v plném běhu – tady v lize proti Trenčínu.
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Nová rubrika Pražského fotbalového speciálu „zákoutí“ vás nechá 
nahlédnout tam, kde se v dávné minulosti hrával fotbal, avšak dnes 
už je tomu zcela jinak. Snad symbolicky začínáme mistrovskou Slavií 
a jejím někdejším stadionem u rivalů na Letné…

Červenobílí se na Letné usadili už roku 
1897, ale do jihovýchodního rohu pláně 
v sousedství sadů nad řekou přesídlili 
až tři roky poté. V neděli 15. září 1901 
utkáním s německou Alemannií Pfor-
zheim slavnostně otevřeli nové trav-
naté hřiště olemované atletickou drá-
hou a svažitými náspy, ze kterých dobře 
vidělo několik tisíc diváků.
Pýchou klubu byla dřevěná klubovna 
s první českou fotbalovou tribunou 
v poschodí. Až do první světové války 
byla „Slávka“ reprezentačním cent-
rem fotbalové Prahy. Ještě ve dvacá-
tých letech se tam hrály mezistátní 
zápasy (jeden před návštěvou 25 000 
diváků), ale to už stále častěji do-

stávala přednost Sparta s větší ka-
pacitou hlediště jen o pár kroků dále 
přes ulici.
Obě původní tribuny vypálili nacisté 
během květnového povstání v roce 
1945. Tři roky trvalo, než se slávisté 
mohli vrátit ze sparťanského pod-
nájmu. A práce na nové tribuně ještě 
ani nebyly dokončeny, když stadion 
dostal výpověď z Letné, aby „nekazil“ 
pohled na připravovaný monstrózní 
Stalinův pomník!
V neděli 3. prosince 1950 tam Slavia 
v posledním ligovém kole remizovala 
s karlínskou Čechií 3:3. V pondělí se 
začalo bourat… Výstavba v Edenu se 
vlekla, liga se tam poprvé hrála až 

v létě 1953. Ale to už je jiná his-
torie…

A dnes?
Tam, kam by z Generali Areny kdo-
koliv kamenem dohodil a pár desítek 

metrů došel, se dnes zelená tráva, ni-
koliv však ta fotbalová. Část Leten-
ských sadů, kde se před sto lety hrála 
špičková kopaná, je nyní od východu 
ohraničena Gymnáziem Nad Štolou 
a budovou ministerstva vnitra… 

HřiŠTě V pAMěTi SrDcí – i. Díl

STArá SlAViA nA leTné

Z á k O u T íTexT: MIlOslav jenšík FOTO: pavel jIřík sT., aRCHIv aUTORa

To už je první polovina čtyřicátých let. Polohu stadionu lze i dnes spolehlivě odvodit 
od pohledu na budovu Národního zemědělského muzea, které tam sídlí dodnes.

Kuriozitou letenského stadionu bývaly dvě tribuny na západní straně hřiště. 
Ta vlevo pocházela už z roku 1901. Obě lehly popelem 6. května 1945.

Bravo, Plánička. Ještě jeden snímek z předválečné éry zachytil okamžik z letenského 
derby a v pozadí za slávistickými ochozy zadní stranu tribuny sousedního hřiště DFC.
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c i Z i n e c TexT: šTěpán šIMůnek FOTO: pavel jIřík sT.

Další novou rubrikou v tomto ročníku Speciálu jsou rozhovory s cizinci 
v pražském fotbale. Jak se tu ocitli? Jak se jim u nás žije a jak na ně Češi 
působí? Co se jim v Praze líbí a co je naopak zaskočilo? A co si myslí 
o tuzemském fotbale? Jako prvního vám představujeme dvacetiletého 
ofenzivního záložníka ALEXANDRA KRIVOSHEEVA z Unionu Vršovice, 
který v mládežnických kategoriích hrál za Slovan Liberec a Bohemians 
a měl našlápnuto k solidní kariéře. Tu ale vyměnil za studium medicíny.

 J Z vaší perfektní češtiny soudím, 
že tu žijete od narození.
Úplně od narození ne. Táta podnikal 
a jeho práce byla hodně spjatá s Čes-
kou republikou. Trávil tady čím dál víc 
času a nakonec bylo výhodnější, aby 
tu zůstal. Proto, když mi byly nějaké 
tři roky, jsme se sem přestěhovali. 
Nejdřív jsme nebydleli v Praze, ale 
v Liberci, se kterým mám spjaté dět-
ství a považuji ho za své druhé nej-
oblíbenější město.

 J Proč jste se pak přesunuli do 
Prahy?
Asi i vzhledem k lepším pracov-
ním příležitostem. Táta totiž skončil 
s podnikáním a začal pracovat v ban-
kovnictví. Přestěhovali jsme se na Žiž-
kov, kde jsem začal chodit do školky 
a zároveň jsem tam začal s fotbalem. 
To mi bylo asi šest let.

 J U vás doma se hovoří rusky?
Rodiče taky mluví česky, vlastně 
stejně jako já. Což mimochodem po-
važuji za jejich velký úspěch, neučili 
se totiž se žádným lektorem, byli to 
samouci. Takže doma mluvíme jak 
česky, tak rusky. Když si něco nevy-
bavím česky, pomůžu si slovíčkem 
z ruštiny a naopak.

 J Pro vás bylo asi snazší dostat do 
sebe češtinu, když jste jí byl od-
mala obklopen ve školce a ve škole.
Přesně tak. Já už jsem, jak se říká, bi-

lingvista. Ruština a čeština u mě šly 
vlastně spolu.

 J Odkud z Ruska vlastně vaše ro-
dina pochází? A vracíte se tam 
dodnes?
Z města Čeboksary, což je asi půlmi-
lionové město poblíž Kazaně. Rodina 

tam ještě jezdí, ale u mě je to trochu 
komplikovanější kvůli vojenské službě, 
která je pro občany Ruské federace 
povinná…

 J Dají se Čeboksary porovnat 
s Prahou, resp. s nějakým čes-
kým městem?
Možná s Brnem, ale jen co do počtu 
obyvatel. Jiná architektura, jiné mravy, 
všechno je jiné. A když porovnám Če-
boksary s Prahou, tak je to taková 
malá vesnice.

 J Žijete v Praze, mluvíte česky… 
Považujete se víc za Rusa nebo 
za Čecha?
Já bych rád řekl, že za Rusa, ale ro-
diče mi často připomínají, že už jsem 
víc Čech než Rus. Možná si to nechci 
přiznat, ale mají pravdu. I když já to 

mám tak 60:40, tedy že jsem pořád 
o trochu víc Rus. Ale občanství mám 
oboje.

 J A kdyby hrálo Rusko s Českem, 
komu byste fandil?
Určitě Rusku. Prostě to tak cítím, 
stejně jako v hokeji. Když hraje Česko 
s kýmkoliv jiným, tak samozřejmě 
fandím Česku, ale v téhle přímé kon-
frontaci vždycky přeju Rusku.

 J Dával vám někdo během dětství 
a dospívání kvůli vašemu původu 
najevo, že jste „cizák“ a že sem 
nepatříte?
Občas jsem si nějaké narážky vysle-
chl, nebylo to úplně příjemné. Ale když 
to vezmu objektivně a s odstupem 
času, tak jsem asi mohl být v mno-
hem horší situaci, kdybych měl třeba 
jinou barvu pleti nebo jiné nábožen-
ské vyznání.

 J Teď už se s narážkami nese-
tkáváte?
Není to tak časté, jako když jsem byl 
malý, ale ano, setkávám. I proto, že 
česko-ruské vztahy nejsou úplně ide-
ální, to je asi každému jasné. Rozdíl 
je v tom, že dřív jsem se vůči tomu 
nedokázal nijak bránit. Když si něco 
vyslechnu teď, umím na to odpově-
dět, protože jsem si na téma česko-
-ruských vztahů načetl strašně moc 
materiálů. Právě proto, abych se mohl 
bránit.

 J Čím argumentujete?
Vždy začínám tím, že Rusko přece 
není Sovětský svaz. Stačí se podívat 
na okupaci, jaké procento zastoupení 

V nOVé rubrice O ciZincícH V prAžSkéM FOTbAle jAkO prVníHO přeDSTAVujeMe  
AlexAnDrA kriVOSHeeVA Z uniOnu VrŠOVice

60% ruS, 40% čecH

Česko-ruský slovník Alexandr 
často nepotřebuje…
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národností bylo ve vojscích, která sem 
v roce 1968 přijela. Když to vezmeme 
do důsledku, tak i ty nejméně oblíbené 
nebo spíš nejvíc nenáviděné vůdčí po-
stavy SSSR nebyly z Ruska. Stalin byl 
Gruzínec, Brežněv Ukrajinec. Lidé si 
obecně všechno bagatelizují a tyto 
zásadní věci přehlížejí. Vezmou mapu 
a vidí: největší část Sovětského svazu 
bylo Rusko, takže za všechno můžou 
Rusové.

 J Když už jsme u česko-ruských 
vztahů: naší generaci rodiče 
možná i podvědomě vštěpovali, 
že Rusové jsou Rusáci a že jsou 
zlí. Myslíte, že tenhle postoj v Če-
ších zůstal?
Mám pocit, že ano. A co je horší, tak 
nejenže zůstal, ale že se předává dal-
ším generacím. Nejsmutnější mi při-
jde, že lidé, u nichž se snažím vůči 
jejich názoru oponovat, si moje ar-
gumenty poslechnou, ale absolutně 
je nechtějí přijmout a drží si svou 
pravdu. Vůči tomu, co říkám, jsou jako 
hluší a slepí. Pochopitelně ale nechci 
házet všechny do jednoho pytle. My-
slím, že u mladé generace začíná být 
tendence ty zmíněné argumenty vní-
mat a přijímat.

 J Mrzí Rusy, že je Češi dodnes 
vnímají negativně?
Řekl bych, že si to nepřipouštějí. Když 
se bavím s příbuznými v Rusku, tak ří-
kají: Tak to přece není, Češi proti nám 
nic nemají. Navíc sami Rusové Čechy 
velmi respektují, berou je jako Slo-
vany, bratry. A možná i díky hokeji, ve 

kterém jsou Češi fantastičtí a doká-
žou konkurovat právě i Rusům, k nim 
cítí něco, co se spíš než respekt dá 
popsat jako úcta. Navíc milují české 
pivo, Prahu…

 J V čem jsou oba národy jiné?
Rusové jsou bezprostřednější, ote-
vřenější, možná dobrosrdečnější. A to 

myslím nejen v dobrém, ale i ve špat-
ném slova smyslu. Někdy, když vidím, 
jak se ruští turisté chovají v centru, 
tak se stydím. Češi jsou oproti nim 
střídmější, zdrženlivější. A i to mys-
lím v dobrém i ve špatném, mnohdy 
si drží až moc velký odstup. Na dru-

hou stranu jsme Slované, takže jsme 
ve výsledku dost podobní. Dokonce 
bych řekl, že jsme z devadesáti pro-
cent stejní.

 J Chtěl byste zůstat tady nebo se 
v budoucnu vrátíte do vlasti?
Cítím to tak, že část života chci ur-
čitě ještě prožít v Rusku, protože mě 

to tam pořád nějakým způsobem 
táhne. Ale doma jsem tady. Praha 
je pro mě, co se týče kvality života, 
nejlepší město na světě. Bývám v ci-
zině poměrně často a nezažil jsem 
město, které by mi lépe sedělo. Má 
úplně všechno, navíc je v porovnání 

s jinými velkoměsty levné. Vlastně mě 
nenapadají žádná negativa.

 J Existují v Praze nějaké ruské 
podniky, kam chodíte?
Rozhodně, ale pominu-li ruské turis-
tické restaurace v centru, které ne-
jsou moc dobré, tak znám asi jen 
ruské bary. Ale do těch nechodím, pro-
tože jsem sportovec a nepiju. (směje 
se) A pochopitelně často chodíme do 
ruských prodejen potravin, kde jednou 
za čas nakupujeme speciality. Třeba 
pelmeně nebo fantastický dort Na-
poleon.

 J Když už zmiňujete jídlo, propadl 
jste nějaké české specialitě?
Zbožňuju bramboráky! A pak klasický 
řízek s bramborovým salátem. Do-
konce mám rád i koprovku.

 J Pojďme k fotbalu. Kariéru jste 
tedy začal zhruba v šesti letech 
na Žižkově. Jak to bylo dál?
Na Viktorce jsem strávil většinu mlá-
dežnické kariéry. V sedmnácti letech 
jsem se dostal do Liberce, odkud si 
mě do dorostu vytáhl trenér Miroslav 
Holeňák. Byl jsem nadšený, protože 
jak už jsem říkal, Liberec je pro mě 
srdeční záležitost.

 J Proč jste ve Slovanu nezůstal? 
Třeba byste dnes hrál první ligu.
Chodil jsem v Praze na gympl a do 
Liberce jsem dojížděl. Gymnázium 
jsem opouštět nechtěl a cítil jsem, 
že to dojíždění nejde dlouhodobě 
zvládnout. Po konci vyučování jsem 
jel rovnou na trénink do Liberce. To 
máte hodinu na Černý Most, odtam-

 „Část života chci určitě ještě prožít 
v Rusku, protože mě to tam pořád nějakým 

způsobem táhne. Ale doma jsem tady.“

Po angažmá v Liberci a Bohemians 1905 
nyní Krivosheev válí za Union Vršovice.
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tud další hodina, pak trénink a pak 
zase dvě hodiny cesty zpátky. Domů 
jsem se dostal třeba až v deset večer, 
padl jsem do postele a spal. Takhle 
jsem to vydržel půl sezony a už to 
zkrátka nešlo.

 J Takže jste se s Libercem roz-
loučil…
… a šel jsem do Bohemky, kde jsem 
prošel kategorií U-19 a pak juniorkou. 
Mezitím byla ještě krátká etapa, kdy 
jsem si zkusil třetí ligu za Vyšehrad. 
Nastoupil jsem i přípravu v době, kdy 
se Slavoj chystal na druhou ligu. Jenže 
tam byl problém v tom, že bych mu-
sel trénovat dopoledne, což se opět 
neslučovalo se školou.

 J Takže jste šel do Unionu?
Ještě se odehrála jedna krátká etapa 
v Německu. Jenže tu bych snad radši 
ani nezmiňoval, abych nebyl sprostý.

 J Klidně buďte.
Kontaktovali mě z klubu SV Schöll-
nach, který skautoval hráče v junior-
ských kategoriích v Česku a vyhlédl si 
mě. S Bohemkou jsem se domluvil, že 
končím, začal jsem trénovat s Unio-
nem a do Schöllnachu jsem měl pře-
stoupit ke konci listopadu 2016. Pod-
zimní část jsem tedy nestihl a těsně 
před začátkem té jarní mi volali, že 
hlavní sponzor je v insolvenci a že ne-
mohou vyplácet hráče. Klub fakticky 
zkrachoval. Byl jsem z toho smutný 
a naštvaný, protože mi to zabilo vět-
šinu sezony.

 J V jaké soutěži SV Schöllnach 
působil?

Je to nějaká regionální soutěž snad na 
úrovni šesté ligy, ale bavorský fotba-
lový systém je tak složitý, že fakt ne-
vím. Každá spolková země má vlastní 
systém a Bavorsko je větší, takže 
má soutěží ještě víc. Podle mě ani 
oni sami nevědí, kolikátá je to liga. 
(směje se)

 J Momentálně působíte v Unionu. 
Jak jste tam spokojený?
Nadmíru! Jak po fotbalové, tak po 
vztahové stránce je to fajn. Nechci 

dělat prognózy, ale myslím, že máme 
dobrý mančaft, který by v přeboru 
mohl hrát nahoře. Navíc k tomu stí-
hám školu, teď budu nastupovat do 
druhého ročníku na medicíně, takže 
si na nic nestěžuji.

 J Do budoucna se tedy spíš než 
jako fotbalista vidíte jako lékař?
Řeknu to takhle: Nabídky z vyšších 
soutěží by byly, ale zatím to nevi-
dím tak, že bych chtěl něco měnit. 
Soustředím se na školu, která mě 
baví, fotbal je pro mě zábava a při-
výdělek. Samozřejmě ale platí, že 
nikdy neříkej nikdy, všechno se může 
změnit.

 J Jak byste porovnal český 
a ruský fotbal?

Ten klubový se nedá porovnat. Určitě 
se najdou lidi, kteří řeknou, že jsem 
se zbláznil, ale podle mě je v Rusku 
na vysoké úrovni a dokonce bych 
ho řadil mezi pár nejlepších soutěží 
v Evropě. V Česku není rozpočet. Teď 

se sice objevily čínské peníze ve Sla-
vii, sype do toho i pan Křetínský ve 
Spartě, ale můj názor je, že český 
ligový fotbal není připravený na ta-
kovou sumu peněz, která se do něj 
vlila. Mělo to být pozvolnější, jako 
třeba právě v Rusku, kde se liga bu-
dovala postupně. Jasný příklad je 
Zenit Petrohrad nebo CSKA Moskva, 
kde se kapitál zvyšoval postupně, 
a dnes jsou tyto kluby na velmi vy-
soké úrovni.

 J A reprezentace?
U nároďáků to zase vidím úplně 
opačně. Ten český má mnohem větší 
potenciál než ten ruský, který se mi 
vůbec nelíbí. Skalák, Krejčí, Kadeřábek, 
Brabec, to jsou šikovní kluci, u kterých 
se mi líbí jejich postup. Nebo spíš pří-
stup jejich manažerů, kteří to udělali 
rozumně. Nechali je odehrát tři čtyři 
roky v lize a až pak jim dohodli pře-
stup do zahraničí. Není to jako u ji-
ných, kteří si zahráli půl roku v lize 
a hned šli výš. U nich mi to přijde spíš 
jako nafouknutá bublina, která podle 
mě časem praskne. Ale nechci jmeno-
vat, to ať si každý dosadí sám.

 J Na závěr jednoduše a stručně: 
Jaký je vás oblíbený ruský 
a český fotbalista?
Z Česka Tomáš Rosický. Kdyby ne-
byl zraněný, tak je to suverénně hráč 
na Zlatý míč. A z Ruska jsem vždycky 
obdivoval Andreje Aršavina. Nejradši 
jsem ho měl v období, kdy přestupoval 
ze Zenitu do Arsenalu, kde si shodou 
okolností zahrál i s Rosickým. 

c i Z i n e c

Občanství: ruské a české
Věk: 20
klub: sk Union vršovice
post: ofenzivní záložník

ALexAndr KrIVOsHeeV

Na kolenou? I to se „Sašovi“ může stát…



M O M e n T

inzerce

 Má na velký fotbal?
Ve Vlašimi začal dobře, ale pak ho 
trenér Frýdek posadil, protože neza-
hrál. Šel za farmu na Vyšehrad, což 
mu trochu mohlo pomoct. Musí si to 
srovnat a začít makat. Je to záložník 
nebo útočník, jezdím na všechny jeho 
zápasy. Je ale těžké to kloubit s mým 
fotbalem a být všude.
 Má to s vámi, s trenérem, syn těžké?

Sám pozná, kdy hrál dobře a kdy ne. 
Nejsem ten, co by na něj při zápa-
se křičel. To si pak v klidu sedneme 
a řekneme si něco k jeho výkonu. Ne-
stalo se mi, že by nesouhlasil s mým 
názorem. Hned po zápase nehodnotím 
ani své hráče, málokdy jdu do kabiny 
a křičím. Řekl bych něco, co mě bude 
mrzet. Většinou si to nechám na poz-
ději.
 Pro někoho bylo překvapení, že 

jste po letech v divizi šel do týmu 
nováčka přeboru. Co vás k tomu 
vedlo?
Všechno se odvíjí od nabídky. Skon-
čil jsem na Admiře, Jarda Bellada byl 
první, kdo se ozval. Měl jsem ještě 
dva telefony z přeboru, ale nic jiného. 
Ve Vršovicích jsem 19 let hrál, mám 
to blízko. Nebylo to těžké rozhodo-
vání.

 Láká vás ještě trénování ve vyšší 
soutěži?
V přeboru člověk trochu zpohodlní, 
protože to není časově tak náročné 
na cestování ani trénování. Zápasy 
jsou blízko, nestane se, že bych vyjel 
z domu v šest ráno a vrátil se večer 
pozdě domů. Divize je navíc méně 
sledovaná, to se s pražským přebo-
rem vůbec nedá porovnávat. Je z něj 
perfektní zpravodajství, videopřeno-
sy, mediálně se to dělá velmi dobře. 
Velký rozdíl je i v rozhodčích, nikdo 
si tady nedovolí to, co v divizi, což je 
pozitivní. Jen ta úroveň je slabší, divi-
ze je někde jinde.
 Takže by vás ještě lákala, nebo ne?

Pokud by byla nějaká nabídka, tak ur-
čitě lákala. Ale nechci, aby to vypadalo 
jako inzerát: „Jsem mladý, jsem krás-
ný, vezměte si mě!“ (směje se) Po kon-
ci v Admiře jsem si myslel, že se na tré-
nování vybodnu, ale stýskalo se mi. 
Ve Vršovicích to funguje dobře. Oba 
bráchové Šimrové jsou suproví kluci, 
Vláďa mi dělá asistenta, Honza je kapi-
tán. Vycházíme spolu dobře. Vláďa se, 
myslím, neurazil, když jsem ho vystří-
dal po postupu. Mám od něj podporu, 
což je důležité. Není tam žádná zášť. 
Fotbal mě teď hodně baví. narodil se 3. února 1962  fotbalový trenér a občasný DJ  Hráčská ka-

riéra: Vršovice, Újezd Praha 4, Chocerady, Horní Měcholupy, Struhařov, 
Jevany, Ondřejov, Mukařov  Trenérská kariéra: Horní Měcholupy, Me-
teor, Admira, Vršovice  Zaměstnání: vedoucí pobočky pojišťovny Gene-
rali na Praze 10

 KArEl JEŘábEK 

Osobní přístup v prodejně
internetového obchodu.

V každé prodejně KASAHOUSE
můžete využít náš školený personál.

www.kasa.cz 841 800 800Skorkovská 1511, 198 00 Praha 9-Černý Most
V Oblouku 266, 251 01 Průhonice/Čestlice

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

INZERCE

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

Jeden z fotografů, kteří pravidelně přispívají do Pražského fotbalového 
speciálu, PAVEL JIŘÍK (ten mladší) byl zachycen svým otcem Pavlem 
Jiříkem (tím starším) během akce ženského fotbalu. Jakou situaci snímek 
ukazuje a zda je pro něho focení hlavně zábavou, popisuje sám…

„Fotografie vznikla 3. června u příležitosti 
předávání mistrovského poháru v 1. lize 
žen, který získala počtvrté v řadě praž-
ská Slavia. Brankářka mistrovského celku 
a zároveň české ženské reprezentace 
Barbora Votíková je známá youtuberka, 

a tak nemohla kamera chybět v její ruce 
ani při oslavách titulu. V jeden moment 
se naše objektivy setkaly a následně jsme 
se společně hodně zasmáli.
Moje cesta k focení byla vůbec jedna 
velká náhoda. Vše to asi začalo tím, že 

jsme se s tátou začali starat o webové 
stránky Střešovic a po čase to chtělo 
také nějaké fotky. Postupně jsme si 
pořizovali lepší a lepší foťáky, takže 
si přesně pamatuji, na co padla moje 
opravdu první výplata. Ano, byl to fo-
toaparát. Dále jsem díky trenérské pro-
fesi občas udělal pár fotek při utkání 
mládeže Bohemians, sem tam jsem 
zašel na áčko a fotky se líbily. Ná-
sledně jsme tedy naši spolupráci roz-

šířili a nyní je ze mě oficiální klubový 
fotograf.
Před několika lety jsem dostal ještě 
nabídku od FAČR, kde se věnuji žen-
skému fotbalu. Jsem takové děvče 
pro všechno, takže nejen fotím, ale 
i točím a stříhám videa, píšu články, 
připravuji grafiku a starám se o so-
ciální sítě. Mohu ovšem říct, že moje 
práce je můj koníček, čehož si ne-
smírně vážím!“ 

DVA V jeDnOM…
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Začínal v obraně a pak si stoupl do brány, kde se mu náramně dařilo. 
Vždyť JAKUB SÁDLO z klubu Běchovičtí sršni byl ve starší přípravce 
vyhlášen nejlepším gólmanem soutěže. Poté se ale vrátil do pole 
a vyzkoušel si pozice záložníka i útočníka. Čtrnáctiletý Kuba je fotbalu 
oddaný, přidává si po trénincích a v zápasech platí za bojovníka, který 
nesnáší porážky. I proto je momentálně v týmu starších žáků kapitánem. 
Někdy však při zápasech neudrží nervy na uzdě, což pramení z jeho 
„horké hlavy“. Dokáže ji zkrotit a třeba jednou nakouknout až do 
vysněné Premier League?

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
K fotbalu mě přivedl můj brácha. 
Často jsem si s ním a s jeho kama-

rády chodil zakopat. Jednou si mě 
všiml trenér mladší přípravky a na-
vrhl mi, jestli bych nechtěl zkusit hrát 
za Běchovice. Od té doby hraju fotbal.

 J Důležité kroky v kariéře:
To, že mě starší brácha přivedl k fotbalu, 
že můžu hrát za Běchovické sršně, že 
jsem si v podstatě odzkoušel všechny 
fotbalové posty, že je v kabině dobrá 
parta, že mám dobré trenéry a hlavně: 
že mě doma ve fotbale podporují.

 J Nejoblíbenější trenér: 
Jsem spokojený, jak nás trénují trenéři 
v Běchovicích. A můj oblíbený trenér 
je Antonio Conte.

 J Fotbalový vzor:
Z českého fotbalu je to hráč Sparty Martin 
Frýdek a z toho zahraničního Paul Pogba.

 J Oblíbený klub:
Manchester United.

 J Neoblíbený klub:
FC Viktoria Plzeň.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Běchovičtí sršni vs. Spartak Hrdlořezy. 
Hrál jsem na pozici stopera a poda-
řilo se mi zabránit na brankové čáře 
dvěma jistým gólům. Sice jsme pro-
hráli, ale předvedli jsme týmový výkon.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Největší zážitek pro mě byl, když jsem 
byl na zápase Sparty s Chelsea.

jAkub SáDlO Z běcHOVickÝcH SrŠňŮ Si nA HřiŠTi VyZkOuŠel VŠecHny pOSTy

bOjOVník S HOrkOu HlAVOu

M l á D e ž TexT: šTěpán šIMůnek FOTO: aRCHIv jakUba sádla, běCHOvIčTí sRšnI Z. s.

Potřebujete nápovědu, komu Kuba fandí? Sportovec tělem i duší. I na oddych je potřeba najít čas.
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 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Matěj Erben.

 J Sportovní cíl:
Mým největším cílem nebo spíš přá-
ním je zahrát si za tým z Premier Le-
ague.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
Tak to ještě nevím.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Dřív jsem hrál florbal, ale teď už se 
věnuji pouze fotbalu.

 J Mimosportovní zájmy:
Rybaření.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Hraní FIFA na PlayStationu.

 J Oblíbené jídlo:
Mými dvěma nejoblíbenějšími jídly 
jsou domácí hamburger a pizza.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Rock a pop.

 J Oblíbený film:
Mexická vlna (Góóól).

 J Prospěch ve škole:
Průměrný.

 J Počet přátel na Facebooku:
89. 

rOZsTŘeL

„Jakub u nás v Běchovicích začal s fotbalem v mladší přípravce. Hned 
nám bylo jasné, že přichází klučina s fotbalovým talentem. Na začátku 
kariéry se prosazoval coby útočící hráč, aby se poté protlačil do branky, 
kde se mu náramně dařilo. Za vše hovoří, že byl v zimní lize jak v mladší 
přípravce, tak po roce v přípravce starší vyhlášen nejlepším brankářem 
soutěže. V mladších žácích už Kuba začal hrát v poli, kde si vyzkoušel 
pozici záložníka i útočníka a stal se naším druhým nejproduktivnějším 
hráčem. Druhým rokem v mladších žácích také převzal kapitánskou 
pásku a kapitánem našeho týmu je i ve starších žácích. Fotbalu je 
oddaný, chodí si s některými spoluhráči zatrénovat i mimo tréninkové 
jednotky. Kuba má velice dobrou kopací techniku, je i dostatečně rychlý. 
Je to týmový hráč, který nesnáší porážky, je to také velký hecíř a bo-
jovník. Jeho zápornou vlastností na hřišti je horká hlava. Někdy se mu 
stává, že neudrží nervy na uzdě, ale to asi pramení právě z jeho povahy 
bojovníka. Jinak je to pohodový a do kabiny výborný kluk. Nevím, kam 
se bude ubírat jeho fotbalový život, ale myslím, že jestli fotbalu bude 
dávat to co doposud (a samozřejmě ještě něco navíc) a bude mít i tro-
chu štěstí, může se stát cokoliv.“

Luboš jandus,  
trenér starších žáků běchovičtí sršni z. s.

OčIMA TrenÉrA

Jakub Sádlo
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Tréninkovým metodám se v různých podobách věnujeme od zrodu 
Pražského fotbalového speciálu a většinou byly zaměřeny na nejmladší 
kategorii. Nyní nastal čas posunout se dál a cílíme mezi starší fotbalisty. 
Začínáme samotným přechodem…

Velmi důležité období pro přípravu 
fotbalistů nastává právě v žákovských 
kategoriích. Kluky, kteří v sobě udrželi 
vášeň pro fotbal v kategorii přípra-
vek, musejí trenéři umět i nadále za-
ujmout a zároveň cíleně připravovat 
jejich fotbalový i osobnostní rozvoj. 
Období mezi 11. a 14. rokem je spe-
cifické především kvůli nástupu pu-
berty, velkých fyzických rozdílů mezi 
hráči a různými výkyvy v technice 
i koordinaci. Během čtyřletého cyklu 
by trenéři měli připravit hráče pohy-
bově, technicky i kondičně na „velký“ 
fotbal…

nÁVAZnOsT nA PŘíPrAVKU
 J  Pokračuje „zlatý věk“ pohybového 
učení – senzitivní období pro rozvoj 
jednotlivých schopností a doved-

ností. Zvyšujeme nároky na samo-
statnost rozhodování a rychlost 
a přesnost provedení.

 J  Fáze zdokonalování – dovednosti 
v herních podmínkách, učení ve hře

 J  Pochopení herních situací

CíLe V ŽÁKOVsKÉ 
KATegOrII
Pro toto období fotbalového růstu by-
chom si měli stanovit konkrétní cíle, 
ke kterým bychom chtěli hráče vést. 
Jednotlivé cíle by měly mít i svůj ob-
sah a způsoby, jak k nim dojít. Hráči 
stále ještě velmi silně vzhlížejí ke 
svým vzorům a i trenéři mají mož-
nost ovlivnit jejich chování i sportovní 
rozvoj.
Níže jsou uvedeny některé z cílů, které 
by hráči měli dodržovat a chápat… 

Seriál O příprAVě MláDeže

přecHOD DO žákOVSké kATegOrie

T r é n i n k TexT: MIlan TITěRa iluSTrAční FOTO: aRCHIv

rODinA
ŠkOlA
FOTbAl

Denní režiM ZODpOVěDnOST SAMOSTATnOST VZTAH k činnOSTi
SpOrT

=
žiVOTní STyl

cO Se 
Mění

VeLIKOsT 
HŘIšTĚ
 delší přihrávky

  delší vzdálenost mezi 
spoluhráči

u12 – u15

VĚTší 
BrAnKy

POčeT 
HrÁčů

OFsAjd

PUBerTA

sTŘídÁní

  pozice brankáře

  vliv výšky postavy

  navýšení na 7+1 
později na 10+1

  vnímání nového 
pravidla 

  nástup puberty 
a možné zhoršení 
koordinace a techniky

  od U14 již není 
hokejové střídání. 
někteří hráči se 
učí i zvládnout roli 
náhradníka
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TréninkOVé MODely

T r é n i n k

Věková kategorie:  
U12 – U14

Zaměření cvičení:  
herní činnosti jednotlivce, komunikace

slovní popis:  
Hráči s míčem osloví a přihrají hráči, který reaguje a nabídne se 
odskočením. než přijme míč, musí zavolat jméno dalšího hráče, 
kterému bude po převzetí přihrávat. kdo přihrál, vymění si místo 
s hráčem, který míč přijal.

Varianty:  
upravit počet hráčů bez míče a s míčem tak, aby bylo vždy možné 
přihrát

rOZcVičení

Věková kategorie:  
U12 – U14

Zaměření cvičení:  
uvolnění a první dotek

slovní popis:  
Uvolnění od protihráče (kužele) a převzetí prvním dotykem tak,  
aby bylo možné přihrát do trojúhelníku dalšímu spoluhráči.

Varianty:  
různé způsoby převzetí

prŮprAVná HrA 1

Věková kategorie:  
U12 – U14

Zaměření cvičení:  
rychlostní střelba prvním nebo druhým dotykem

slovní popis:  
soutěž dvou týmů – první šestice má za úkol nějakou fotbalovou 
dovednost na cca dvě až tři minuty. jakmile tým splní dovednost, 
zastavuje se střelba a týmy se mění. druhý tým zakončuje po 
přihrávce a snaží se v daném časovém úseku nastřílet co nejvíce 
branek. Ihned po přihrávce startuje další hráč kolem kužele.

Varianty:  
způsob, jakým mají hráči zakončit, zapojit na střelbu dva brankáře

prŮprAVné cVičení 2

Věková kategorie:  
U12 – U14

Zaměření cvičení:  
držení míče, výběr místa, otáčení hry

slovní popis:  
dva týmy hrají ve vymezeném prostoru a snaží se udržet míč pomocí 
tří žolíků. po ztrátě se mění role a druhý tým hraje v převaze o tři 
hráče. Rychlé výměny, přepínání do defenzivy po ztrátě míče.

Varianty:  
velikost prostoru, počet doteků atd.

prŮprAVná HrA 3
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Minulou sezonu v přeboru, do něhož postoupili po třech letech, skončili 
na 11. místě a letos myslí výš, minimálně na klidný střed tabulky. 
V ÚJEZDĚ NAD LESY, populárním a stabilním klubu z východu Prahy, však 
v první řadě chtějí hrát fotbal, který by bavil diváky. Slovy samotného 
předsedy – ať se lidi mají na co dívat a ať nás mají rádi. Doposud se to 
daří, vždyť v minulém ročníku byl FK oddílem s největší návštěvností, 
na domácí zápasy chodilo kolem dvou stovek fanoušků. K tomu pomohl 
nejen příjemný areál s útulnou restaurací, ale i skutečnost, že v klubu 
působí bývalý reprezentant Jaromír Blažek či Ajdin Mustedanagić, 
bratr slavnějšího Zinedina.

SK Újezd nad Lesy vznikl v roce 1924 
a až do poloviny šedesátých let hrál 
okresní a později krajské soutěže. Na 
začátku let sedmdesátých byl zařa-
zen do pražských soutěží (v roce 1974 
byla obec přičleněna k české metro-
poli) a vykopal postup do přeboru. 
Tam vydržel dvě sezony, než přišel 
sestup, v dalších letech se klub pohy-
boval mezi I. B a I. A třídou.
Po rozdělení Československa se od SK 
oddělila mládež a vznikl nový klub FK 
Újezd nad Lesy, který se věnoval vý-
hradně dětem a hrál v areálech Sokola 
Běchovice a Viktorie Sibřina. V té době 
rovněž probíhala rekonstrukce součas-
ného hřiště v Čentické ulici na současný 
travnatý povrch se spodním zavlažová-
ním a v roce 1996 se dospělý fotbal po 
21 letech opět začal hrát na trávě.
První tým SK tehdy zažíval pád, když 
klesl až do II. třídy, ovšem pak přišel 
strmý růst. V roce 1999 postoupil do 
I. B třídy, v roce 2005 do I. A třídy 
a o dva roky později do přeboru. Me-
zitím, konkrétně v červenci 2004, se 
SK Újezd nad Lesy a FK Újezd nad 
Lesy sloučily (pod názvem druhého 

jmenovaného klubu). Muži sice pře-
bor opustili, nicméně v sezoně 2015-

16 do něj opět postoupili a letos je 
tak v nejvyšší pražské soutěži čeká 
druhý ročník.

deseT TÝMů
V tom loňském skončili jedenáctí. 
„Přepokládali jsme, že dopadneme lépe, 
nicméně alespoň jsme se udrželi. Letos 
máme ambice posunout se minimálně 
do klidného středu,“ říká předseda Jan 

Veselovský. „Ale nebude to snadné. Úro-
veň přeboru šla totiž hodně nahoru, což 
je dáno i tím, že v téměř každém týmu 
jsou hráči, kteří působili ve vyšších sou-
těžích. Navíc se díky on-line přenosům 
přebor ještě více zviditelnil a zkvalitnili 
se i rozhodčí. Nemůžu říct, že bychom se 
v minulé sezoně setkali s nějakým úmy-
slem poškodit. Kvalita je tedy vysoká 
a teď bude nejspíš ještě větší, protože 
do přeboru spadla Přední Kopanina, ni-
kdo nepřihlásil divizi a z I. A tříd postou-
pila silná mužstva,“ myslí si.

Oddíl z východního okraje metropole se 
dá v poměrech pražského fotbalu pova-
žovat za kolos, vždyť kromě dvou týmů 
mužů („béčko“ minulou sezonu vykopalo 
I. A třídu) se může pyšnit hned osmi 
mládežnickými mančafty. „Újezd nad 
Lesy je zajímavá lokalita s téměř jede-
nácti tisíci obyvateli, díky čemuž můžeme 
sbírat hodně dětí,“ objasňuje muž, který 
v klubu působí už patnáctým rokem.

„Některé děti sem jezdí i z blízkých 
obcí, ať už jsou to Koloděje, Sibřina, 
Úvaly nebo Klánovice, mládež je tedy 
slušně obsazená. Prakticky všechny 
mládežnické kategorie navíc hrají 
Pražský přebor, což snad svědčí o tom, 
že tu s nimi pracujeme kvalitně,“ tvrdí 
předseda. „Od dorostu pochopitelně 
mnoho z nich odpadá, ale tak je to 
asi všude.“

FOTBAL jAKO CeLeK
Velký počet týmů logicky vyžaduje 
velký počet lidí, kteří se o ně starají. 
Většinu z nich, ostatně jako v mnoha 
dalších oddílech, berou Újezdští 
z vlastních zdrojů. „U nejmenších je to 
většinou z řad rodičů, kteří v týmu mají 
své děti, ale tam to o trenérství samo-
zřejmě moc není. Od starších žáků se 
snažíme, a celkem se to daří, aby dané 
kategorie trénovali naši fotbalisté nebo 
kluci, kteří skončili, ale jsou místní,“ vy-
světluje Jan Veselovský.
Nejde jen o trenéry, ale i o výkonný 
výbor. Ten byl s nástupem součas-
ného předsedy rozšířen na devět lidí. 
„Každý má nějaké pravomoci, přičemž 
tři mají na starosti výhradně mládež. 
Já se jim do toho moc nepletu a jsem 
pouze informován, co se děje. Myslím, 
že to celkem funguje,“ těší předsedu, 
který má k ruce mj. Martina Moru či 
Tomáše Zemana. „Mohl bych jmenovat 
všechny členy výboru i trenéry, to by ale 
bylo nadlouho,“ usmívá se.
V Praze existuje nemálo podobně vel-
kých oddílů, jejichž šéfové díky vel-
kému počtu týmů tak trochu nevědí, 

Fk ÚjeZD nAD leSy přiTAHuje nejen DiVáky, Ale i SlAVné FOTbAliSTy

AŤ Se ÚjeZDŠTí MAjí nA cO DíVAT

k l u b TexT: šTěpán šIMůnek FOTO: pavel jIřík sT.

rok založení: 1924

Vývoj názvu klubu: sk Újezd nad lesy, fk Újezd nad lesy

Úspěchy: účast v pražském přeboru

Současnost: pražský přebor

počet týmů:   dva mužské („a“ – pražský přebor,  
„b“ – I. a třída, skupina a), starší dorost, 
mladší dorost, starší žáci, mladší žáci,  
starší přípravka, mladší přípravka, mini 
přípravka, školička, ženy, stará garda

FK újeZd nAd Lesy
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co je pro ně prioritou, zda mládež či 
A-tým. „Myslím, že chlapi by měli mít 
trošičku přednost, je to přece jen určitá 
výkladní skříň, která z velké části určuje 
image celého klubu,“ líčí, záhy však do-
dává: „Mládež ale rozhodně není nijak 
upozaděna, na práci s ní tady klademe 
velký důraz. Snažíme se dělat fotbal 
jako celek a k tomu patří jak muži, tak 
mládež.“

BLAŽeK sI TO UŘVe
O tom, že v Újezdě nad Lesy dělají 
fotbal dobře, svědčí i návštěvy na 
domácích zápasech. Vždyť okolo 
hřiště v Čentické ulici se pravi-
delně schází kolem dvou stovek 

diváků, klub měl v minulé sezoně 
nejvyšší návštěvy v přeboru. To 
souvisí i s celkovým nastavením 
klubu. „Byl bych rád, abychom hráli 
kvalitní a pěkný fotbal, který diváky 
přitáhne. Chceme, aby nás místní 
lidi měli rádi a měli se na co dívat. 
Snažíme se jít Újezdským naproti, 
i proto hrajeme domácí zápasy v ne-
děli odpoledne. Vždycky je to jakási 
společenská akce, griluje se, pije se 
a je to fajn.“
Vedení jde rovněž o zviditelňování ne-
jen FK, ale celého Újezdu nad Lesy. 
K tomu pomáhají i známé tváře, které 
v klubu působily či působí. V minu-
losti to byli např. Antonín Kramerius, 

dlouholetý brankář Sparty a účastník 
olympiády v Mexiku 1968,
Milan Škoda, bývalý ligový hráč a otec 
dvou nynějších ligových hráčů, nebo 
někdejší bývalí reprezentanti Jiří 
Časko, Michal Horňák či Petr Vrabec. 
Od letošní zimy je největší místní 
hvězdou ikona Letenských Jaromír 
Blažek. „K angažmá u nás ho přesvěd-
čil náš manažer Venca Hladík. Blažek 
k nám nejdřív nechtěl, ale když odchytal 
jaro, tak zjistil, že to tu není tak špatné, 
a letos v červnu jsme se dohodli na dal-
šího půl roku,“ pochvaluje si předseda.
Přítomnost čtrnáctinásobného repre-
zentanta je v týmu pochopitelně znát. 
„Od začátku budil respekt. Dřív během 

zápasu dirigoval trenér, teď je to Bla-
žek. Uřve si všechno sám a kouč nemá 
šanci oponovat,“ líčí s nadsázkou Jan 
Veselovský. „Respekt má i u proti-
hráčů. Někdy je vidět, že kdybychom 
měli v bráně někoho normálního, tak 
soupeřův útočník půjde do brankáře na-
plno, ale když vidí Blažka, tak souboj 
radši trochu vypustí,“ usmívá se.
Dlužno dodat, že v klubu momen-
tálně působí i bratr sparťana Zinedina 
Mustedanagiće Ajdin a mládežnické 
brankáře vede legenda Ivo Viktor. „To 
všechno sem fanoušky láká a doufám, 
že i dál budou chodit v tak hojném po-
čtu. Fotbal přece neděláme pro sebe, 
ale pro ně,“ přeje si předseda. 

Areál FK tak trochu zrcadlí celý Újezd nad Lesy. Působí přívětivě, 
tradičně a zároveň moderně, udržovaně a pochopitelně je obklopený 
lesy, které jsou ostatně i v klubovém názvu i znaku. Jeho důležitou 
a pro místní obyvatele asi i nejoblíbenější částí je příjemná restaurace 
s venkovním posezením, která je veřejnosti otevřena celý týden 
a v níž se můžete i dobře najíst. To, že v prostorech v Čentické ulici 
leží jen jedno travnaté hřiště, vedení nijak netíží, oddíl totiž disponuje 
i prostory v nedalekém Blatově, kde je rovněž travnatá plocha a k tomu 
i dvě hřiště s umělkou.

Pozemky, na nichž leží areál FK, pa-
tří obci a klub je má pronajaté na 99 
let. Tamní travnaté hřiště prošlo před 
dvěma lety rekonstrukcí. „Byla finančně 
ohraničená, takže jsme jí nemohli dát 
tolik, kolik jsme chtěli, ale i tak myslím, 
že se stav plochy zlepšil. Děláme, co se 
dá,“ usmívá se předseda Jan Veselov-
ský. Další velké úpravy vedení v plánu 
nemá. „Bota nás nikde nijak zásadně 
netlačí. V posledních letech jsme totiž 
dělali i nové šatny a nové studny, které 
nám finančně velmi ulevily,“ vypočítává 
a zmiňuje granty, které rekonstrukci 
areálu vypomohly.
Zmíněná hospůdka Na hřišti, která 
je v klubovém vlastnictví, je součástí 
budovy se zázemím a šatnami a vy-
rostla v osmdesátých letech. „Dnes už 
restaurace vypadá jinak. Dřív to bylo 
jen okno, kterým vám dali pivo, ale před 

osmi lety jsme ji rekonstruovali tak, že 
i vevnitř je myslím pěkná. Nescházíme 
se v ní jen my, ale i místní. Vznikla tu 
i nová kuchyně, takže se tu vaří i obědy,“ 
líčí předseda.
Do areálu si nachází cestu dost lidí 
a klub jim jde naproti. Pravidelně se zde 
pořádají dětské dny, pálení čarodějnic 
a podobné akce. Při pěkném počasí ne-
chybí grilování a najdete tu i ohniště, 
kde si lidé mohou opékat buřty. V re-
stauraci se navíc jednou týdně koná 
hospodský kvíz, tedy fenomén posled-
ních týdnů (společenská soutěž s 56 
otázkami, které testují znalosti z růz-
ných oborů). „Zanedlouho tu proběhne 
i místní Oktoberfest, z Německa se do-
veze pivo i typické velké sklenice,“ zmi-
ňuje předseda další lákadlo.
Hřiště v Čentické by vzhledem k vel-
kému počtu týmů bylo vystaveno ex-

trémní tréninkové zátěži, ta je však roz-
prostřena do dalšího areálu v Blatově. 
„Tam máme další velké travnaté hřiště 
s klasickými rozměry a dvě menší umělky. 
Bohužel tam není povoleno stavět, tudíž 

tam nemůžeme vybudovat šatny ani zá-
zemí. Máme tam vystavěné buňky, ale 
vzhledem k chybějící infrastruktuře nebyl 
areál Blatov uznán jako oficiální hrací 
plocha,“ vysvětluje předseda. 

nejVěTŠíM lákADleM je HOSpŮDkA

k l u b

název: areál fk Újezd nad lesy
Adresa: čentická 1470, praha 21-Újezd nad lesy
Dopravní spojení:  tři minuty chůze od autobusové zastávky 

Újezd nad lesy (linky 163, 209, 210, 221 
a 250), dvě minuty chůze od zastávek 
Hulická (linky 210, 211, 221, 303 a 391) 
a Rápošovská (linky 163, 209, 221 a 250)

počet hřišť v areálu:  jedno travnaté (+ v nedalekém areálu blatov 
jedno travnaté a dvě s umělou trávou)

AreÁL FK újeZd nAd Lesy

Typické zelenobílé barvy začal opět 
vyznávat i internacionál Jaromír Blažek.
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JAN ŠEBESTA rozhodně není klasickým prototypem fotbalisty. Vždyť 
studuje jadernou chemii, tedy obor, který je pro drtivou většinu nejen 
fotbalistů, ale i běžných smrtelníků španělskou vesnicí. Největším 
koníčkem obránce Řeporyj je navíc cestování do neobvyklých destinací 
typu Gruzie, Ruska nebo Albánie. Autem, minibusem, letadlem – jedno 
jak, hlavně že v daném místě nenajde davy turistů, které ho odradily 
od výprav do „profláknutých“ a tím pádem přelidněných lokalit.

Odchovanec řeporyjského fotbalu stu-
duje jadernou chemii na ČVUT na Fa-
kultě jaderné a fyzikálně inženýrské. 
Popsat laikovi tento obor je složité, 
proto radši velmi zjednodušeně: „Je to 
hodně specifické odvětví chemie, kde se 
zabýváme změnami v jádrech atomů. 
Dojde-li v jádrech k nějaké změně, 
zkoumáme, proč a jak k ní došlo a jaký 
to bude mít následek,“ nastiňuje. „Ač si 
to moc lidí neuvědomuje, jaderná che-
mie je všude kolem nás. Na jaderné 
přeměně jsou založeny třeba požární 
hlásiče,“ dává konkrétní příklad.

dO dUKOVAn ne
K jaderné chemii to Jana Šebestu 
směrovalo už na gymnáziu. „Nejvíc 
jsem se během studia na gymnáziu 
zajímal o fyziku, matematiku a chemii. 
Když jsem se pak měl rozhodnout, na 
jakou vysokou školu se vydat, nechtěl 
jsem se ani s jedním z těchto před-
mětů rozloučit. V jaderné chemii je sa-
mozřejmě nejvíc chemie, ale spojuje 
v sobě všechny tyto obory, proto jsem 
se rozhodl pro ni,“ vysvětluje.
Kam povedou jeho kroky, až zakončí vy-
sokou? „Jelikož bych rád zůstal v Praze, 
tak odpadá možnost, že bych pracoval 
třeba v jaderné elektrárně Dukovany. 
V Praze existuje kromě státních pod-

niků i několik soukromých firem, které 
se specializují na výroby radionuklidů se 
širokým uplatněním,“ naznačuje.
Podobně nezvyklý jako studijní obor 
Jana Šebesty je i jeho koníček. Rád 
a často totiž s partou kamarádů nebo 

jen s nejlepším kumpánem cestuje do 
nevšedních destinací, z nichž o ně-
kterých jste možná ani neslyšeli a do 
jiných byste se asi báli vyrazit. „Ne-
tradiční země jsme si vybrali poté, co 
jsme asi před čtyřmi lety navštívili ně-
kolik destinací na západě. Ty jsou ale 
hodně vyhledávané a tudíž přelidněné, 
čímž z mého pohledu ztrácejí kouzlo,“ 

přibližuje. „Davy lidí pak v konečném 
důsledku můžou člověku úplně zkazit 
zážitek z těch míst.“
Místo na západ tak zacílili na jiho-
východ – na Balkán. „Projeli jsme ho 
během nějakých tří týdnů autem a na-
prosto nás to nadchlo. Vždycky jsme si 
našli nějaké místečko, venku, v přírodě, 
kde se dalo přenocovat. Spali jsme na-
příklad u Ohridského jezera na make-
donsko-albánských hranicích, kde to 
bylo naprosto úžasné,“ popisuje expe-
dici, která rozhodla o tom, že další vý-
lety budou s kamarády směrovat spíš 

mimo civilizaci, resp. mimo „proflák-
nuté“ turistické destinace.

CesTA ZPĚT čAseM
Míst, která obrazil, nebylo málo. „Mi-
nulý rok jsme si půjčili minibus a jeli 
jsme přes Rusko až do Norska, na nej-
severnější bod kontinentální Evropy 
Nordkapp. Vymysleli jsme si příjemnou 

a zajímavou trasu, abychom toho ces-
tou viděli co nejvíc. Takže jsme cestou 
na sever poznali i kus Běloruska a vel-
kou část evropského Ruska,“ vzpomíná.
Vzhledem k tomu, že na Nordkapp vy-
razili v půlce července, počítali s re-
lativně vlídným počasím. Jenže to se 
přepočítali. „Nikdo z nás neměl teplejší 
oblečení než mikinu a tepláky a přivítala 
nás tam nula. To jsme nesli docela těžce,“ 
usmívá se a dodává, že jako vzorný syn 
si v tamním obchodu se suvenýry koupil 
pohled a poslal ho domů.
Jednu z posledních a možná i nejzají-
mavějších výprav podnikl Jan Šebesta 
letos v březnu. S kamarády letěli do 
Černobylu. „Tuhle cestu jsme pojali jako 
v uvozovkách klasičtí turisté, tedy přes 
agenturu a se skupinou. Druhá možnost 
je jít nelegálně přes Bělorusko. Ale to je 
opravdu jen pro fanatiky, protože přechod 
do aktivního pásma vede přes les, kde se 
radiace uvolněná při explozi v roce 1986 
udržuje ve vysokém množství dodnes. A to 
je vážně nebezpečné,“ prozrazuje.
S kamarády byli ubytováni v Kyjevě, tedy 
asi 100 km od Černobylu. Pohled na 
neblaze proslulou jadernou elektrárnu 
prý trochu kazí obří betonový sarko-
fág, který má zabránit úniku radiace. 
Návštěva Pripjati, tedy města ležícího 
v bezprostřední blízkosti elektrárny, 
v němž kdysi bydleli její zaměstnanci, 
jim ale vše vynahradil. „To bylo opravdu 
dechberoucí, fascinující,“ pokyvuje.
Ač se mu naskytl pohled na to, co už 
mnohokrát viděl na fotkách, atmo-
sféra „města duchů“ na něj silně za-
působila. Zarostlý zábavní park s rus-
kým kolem a autodromem, opuštěné 

kOníček jAnA ŠebeSTy Z řepOryj je pODObně neObVyklÝ jAkO jeHO STuDijní ObOr

prObuZení brOkOVnicí

c i V i l TexT: šTěpán šIMůnek FOTO: pavel jIřík sT., aRCHIv j. šebesTy

Honza vážně nejde za 
dobrodružstvím daleko. Nikdy.
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inzerce

byty s poházenými osobními předměty 
těch, kteří tu dřív žili, plastiky hvězd se 
srpem kladivem… „Bylo to jako cesta 
zpět časem. V Pripjati se od dubna 
1986 na nic nesáhlo. Procházíte kolem 
něčeho, čeho se lidská ruka nedotkla 
třicet jedna let,“ přibližuje a dodává, že 
v samotné továrně nebyl. Tam má to-
tiž veřejnost přístup zakázán.

LOnI HLAVOU,  
LeTOs nOHOU
Další zajímavou lokalitou, kterou Jan 
Šebesta navštívil, je Murmansk, tedy 
přístavní město, které bývalo základ-
nou atomových ledoborců. „Na svou 
první cestu odsud vyrážel ledoborec 
Lenin, první civilní loď poháněná ja-
dernou energií,“ připomíná. „Kuriozitou 
tohoto města je, že Sovětský svaz pla-
til lidem, aby se do Murmansku nastě-

hovali. Je totiž hodně na severu, takže 
kvůli podmínkám, ať už zimě nebo po-
lární noci, se tam nikomu nechtělo žít. 
Dnes už Rusko obyvatelům nic neplatí 
a hodně lidí odtamtud odchází,“ pro-
zrazuje.
Působivé je prý i samotné město. „Jsou 
to sice paneláky v sovětském stylu, ale 
leží v kopcích a tím, že je to přístavní 
město, působil na nás Murmansk, i díky 
tomu, že jsme tam měli štěstí na počasí, 
trochu jako Monako severu,“ usmívá 
se fotbalista, který byl koneckonců 
i v „originálním“ Monaku. A také v Pe-
trohradu, Gruzii, Pompejích… A mo-
mentálně pokukuje po Havaně.
Na svých cestách zažil i perné chvilky. 
Konkrétně v Albánii. „Dlouho jsme ne-
mohli najít místo na spaní a nakonec 
jsme složili hlavu v jakémsi oploceném 
archeologickém středisku. No a ve čtyři 

ráno nás probudila střelba z brokovnice. 
Bylo to nějakých deset výstřelů,“ vzpo-
míná. „Nicméně kámoš mě uklidnil tím, 
že řekl: Kdyby nás chtěli zabít, tak už nás 
zabijou. Takže jsme spali dál,“ líčí s tím, 
že kdo na koho střílel, se nedozvěděli.
Jan Šebesta nemá rád jen nevšední vý-
pravy, ale pochopitelně i fotbal. K němu 
ho přivedl jeho dobrý kamarád, jehož táta 
trénoval v Řeporyjích přípravku. „Fotbal 
mě bavil vždycky, rád jsem si venku kopal, 
takže jsme se s rodiči dohodli a v Řepory-
jích jsem to zkusil. Zalíbilo se mi tam tak, 
že jsem tam vydržel dodnes,“ sumíruje. 
„Nevynechal jsem jedinou sezonu, žádné 
hostování ani přestup.“
Během dosavadní kariéry si prý vy-
zkoušel všechny posty, aby nakonec 
zakotvil v obraně. „Hraju podle potřeby 
stopera nebo krajního obránce, přičemž 
poslední tři roky jsem na kraji. Ale líp 

se cítím na stoperu, kde jsem hrával 
poslední dva roky v dorostu,“ hlásí. Pře-
pínat z jedné pozice na druhou mu prý 
nedělá problém. „Myslím, že zvládnu 
odkopat oboje způsobem, který se ode 
mě čeká.“
Ač má v popisu práce gólům v první 
řadě zabraňovat, pár už jich dokázal 
i vstřelit. „Poslední dva roky si držím 
průměr gól na sezonu, což je velmi 
slušná bilance,“ směje se a upřes-
ňuje, že loni se trefil hlavou a letos 
nohou. Bude chtít v nadcházející se-
zoně gólovou normu znásobit? „Ne-
bude to nic snadného, ale mohl bych 
to zkusit,“ uzavírá se smíchem. 

c i V i l

Věk: 22
klub: fk řeporyje
post: obránce

jAn šeBesTA

Dalšího z fotbalistů-cestovatelů to přivábilo až do Černobylu. Jan Šebesta z Řeporyj

A znovu místo jaderné tragédie… Tady jsem ještě nebyl, jako by říkal…
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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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pyrAMiDA Ve VrŠOVicícH
VelMi neTrADiční geOMeTrickÝ ÚTVAr VyTVOřili Hráči VrŠOVic A Dukly jižní MěSTO.  

Z TOHOTO rOHOVéHO kOpu nAkOnec brAnkA nepADlA.
FOcenO: běHeM UTkání 1. kOla pRažská TepláRenská přebORU MUžů MeZI UnIOneM vRšOvICe a dUklOU jM AuTOr: pavel jIřík sT.sT.

|  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
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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


