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Milí čtenáři,

berte následující řádky jako stručný pohled někoho, kdo se po více než 20 letech „zbláznil“ a začal znovu hrát 
fotbal. Je to tak, v céčku Spojů jsem v partě kamarádů na podzim (byť byl vinou nízkého počtu týmů v lize 
dost krátký) po dlouhé pauze poznal, co obnáší klasický velký fotbal.

Během osmi utkání, do kterých jsem naskočil, jsem prožil vesměs příjemné chvíle. Našly se i nepříjemnosti, 
ale vše v rámci rozumných mezí tak, aby mi to nezkazilo celkový dojem. Nejnižší III. třídu hraje většina fot-
balistů pro zábavu, na place se podle toho chová, a tak to má být.

Až na jednu výjimku, kdy se trochu rozvášnil brankář soupeře, se v klidu přešly i chyby rozhodčích, které se 
samozřejmě objevily, ale z mého pohledu nevypadaly jako úmyslné. Vše vždy smazal konečný hvizd a po-
dání rukou.

To mě mile překvapilo, měl jsem o fotbalovém pralese a po zkušenosti z jiných sportů horší mínění. Alespoň 
pro teď jsem si ho spravil.

Tak snad jaro nebude úplně o něčem jiném...

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor
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R o Z H o V o R text: radIm trUsINa Foto: Pavel jIřÍk ml., Pavel jIřÍk st.

peteR BaRtalský VypRáVí nejen o VZtaHu ke kluBu, s níMž je 
peVně spojený. i po konci kaRiéRy sní o 50. ligoVéM staRtu
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R o Z H o V o R

Dohnat PETERA BARTALSKÉHO na telefonu, to je s trochou nadsázky těžší 
úkol, než mu dát gól. Což o to, ochotný a komunikativní je tenhle bývalý 
ligový brankář hodně, ale chybí mu čas: pracuje jako trenér gólmanů na 
Žižkově, kde se stará o A-tým i mládežnické naděje, trénuje brankářky 
ligové Sparty, stejnou funkci zastává u ženské reprezentace a k tomu 
sám chytá v přeborových Třeboradicích. „Mám toho dost, ale jsem na 
dobré vlně,“ usmívá se 39letý Bartalský.

 J Manželce telefon zvedáte?
Ona ví, že je to v tomhle směru trochu 
náročnější. Když jí to nezvednu napo-
prvé, nedělá z toho haló a počká si, až 
dotrénuju. (usmívá se)

 J Přes den jste prakticky pořád 
na hřišti. Tak to máte pořád?
Většinou ano, mám tam ještě nějaké 
individuální tréninky, aby se brankáři 
někam posouvali. Když se mě man-
želka ráno zeptá, jaký mě čeká den, 
moc změn tam není. (směje se)

 J Kde pořád berete inspiraci na 
obměnu tréninků? Předpokládám, 
že je nutná.
Ženou mě ti chlapci a holky. Když vi-
dím, jak se chtějí zlepšovat, tak mi to 
práci ulehčuje. Myslím, že mají z naší 
spolupráce radost, pak pro mě není 
problém tréninky připravit. Tenhle po-
cit mě posouvá a utvrzuje v tom, že 
to děláme dobře.

 J Kde berete čas na přípravu tré-
ninků?
Mám nachystané takové delší bloky, 
které střídám. Vždycky se zaměříme 
na jednu činnost, kterou vylaďujeme. 
Zapojuju i brankáře, aby si řekli, co 
a jak by chtěli. Když mají pocit, že 
měli nebo mají s něčím problém v zá-
pase, tak se na to soustředíme. Ty-
hle události do toho vstupují. Čas na 
přípravu mám i cestou na zápasy. Se 

Žižkovem jsme třeba nedávno hráli 
v Třinci, tam se jede dlouho. Během 
toho si člověk může nakreslit nějaké 
věci, dělám si také statistiky. 

 J Který trenér brankářů vás ovliv-
nil v tom, co a jak dnes děláte?
Hned ten první – Jozef Hroš, který mě 
dlouho vedl v Interu Bratislava a před 
jeho odchodem do Spojených arab-
ských emirátů také ve slovenské re-
prezentaci do 21 let. Soustředil se na 

klid na tréninku a rychlost práce no-
hou, což mi utkvělo asi nejvíc. Tlačím 
své kluky a holky, aby nohy byly jejich 
přednost, aby byli rychlí a věděli, co 
s nohama dělat.

 J Když mluvíte o klidu, vy jste byl 
vždycky hodně klidný brankář, že? 
Aspoň jste tak z tribuny vypadal.
Snažil jsem se být stále ve střehu 
a pozorný. Byl jsem brankář, který 
musel pořád mluvit, dirigovat, tím 
jsem se i udržoval ve hře, když ne-

bylo tolik práce. Každý brankář je 
jiný, je důležité, aby z něj šel klid, aby 
mužstvo cítilo, že má vzadu osobnost 
a nemusí se bát, když něco projde.

 J Zmiňoval jste také rychlost no-
hou. A co práce s míčem? Jak je 
pro dnešní brankáře důležitá?

Jsem ještě z generace, která chytala 
malou domů do rukou, takže v to-
mhle směru to pro nás bylo možná 
trochu náročnější. Ale i starší brankáři 
se s tím dokázali vyrovnat, vyrovnal 
jsem se s tím i já. Dnes plní brankář 
úlohu posledního hráče, sbírá míče, 
Manuel Neuer je v tomhle ukázkový 
prototyp. On je extratřída, někdy je 
to až extrémní, v jaké pohodě dokáže 
hrát, jak si tam dělá patičky…

 J Líbí se vám tenhle brankářský 
trend?
Je mi sympatický, nebýt zalezlý 
v bráně, tím brankář strašně pomáhá 
mužstvu. Ale musí být v rozumném 
postavení, protože na nejvyšší úrovni 
už můžete narazit na hráče, nějakého 
vykuka, který vás z velké dálky pře-
hodí. Brankář musí stát tak, aby nebyl 
prostor na nějaké „vymýšlance“.

 J Jaké brankáře jste vůbec obdi-
voval nebo stále obdivujete?
V historii to jednoznačně byl Peter 
Schmeichel, na toho jsem se rád dí-
val. A stále obdivuji Buffona. Je to můj 
ročník a pořád se udržuje na vysoké 
úrovni. Je radost někoho takového vi-
dět v brance.

 J Jste Slovák, už dlouho žijete v Praze, 
ale češtinu nepoužíváte. Proč?
Přišli jsme s rodinou do Prahy 
a třeba dcera se naučila plynule 
česky a mezi češtinou a slovenšti-
nou přepíná úplně v pohodě a bez 
problémů. To samé má s knížkami 
a i když píše. Z toho mám radost. Já 
plynule česky mluvit neumím, střídal 
bych česká a slovenská slova, což by 
pak znělo směšně. Radši mluvím slo-
vensky, než to míchat.

„Tlačím brankáře a brankářky k tomu, aby nohy byly jejich 
přednost, aby byli rychlí a věděli, co s nohama dělat.“

Peter Bartalský je vyhlášený 
dirigent hry a slušný rozehrávač.
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R o Z H o V o R

 J Už jste se v Praze s rodinou 
usadili?
Ano, máme tady zázemí, jak co se 
týče bydlení, tak pracovní. Návrat na 
Slovensko by byl strašně těžký. Dcera 
tady chodí na gymnázium, návrat asi 
nehrozí.

 J Takže vám angažmá na Žižkově 
přihrálo nový domov?
Dá se to tak říct. Žižkov mi změnil ži-
vot: poprvé jsem se stal v dospělém 
týmu stabilní jedničkou, což jsem udr-
žel sedm let. Toho si moc vážím. Stejně 
jako toho, že jsem se do klubu po čase 
mohl vrátit jako trenér brankářů.

 J Když jsme byli u toho, kde jste 
doma – pocházíte z Malacek. 
Znáte písničku „Išiel Macek do 
Malacek“, která byla před lety 
v Česku hodně populární?
Ano, samozřejmě, to jsou ty moje Ma-
lacky. (směje se) Jsme známí i v Če-
chách! Zpívalo se to na hokejích, já 
tu písničku znám velmi dobře. Prošel 
jsem pár angažmá, a když jsem mu-
sel na zápisném zpívat, byla právě 
tohle písnička, kterou jsem používal. 
Ostatní kluci se vždycky přidali, ni-
kdo nezůstal vlažný. Je to nejznámější 
zmínka o Malackách, jinak nikdo asi 
nemá šanci je znát.

 J Možná i díky vám. Jste v rea-
lizačním týmu ženské reprezen-
tace. Jaké je to poslouchat před 
zápasy českou hymnu?
Když jsme jeli na první zápas do Se-
verního Irska, tak tam zahráli česko-
slovenskou hymnu! Po české části to 
nestopli a jelo se dál, takže jsem si 
zazpíval i já. (směje se) Ale vážněji: 
reprezentace, to je top, co člověk 
může dosáhnout, a měl by na to být 
hrdý. Jsem rád, že můžu u týmu být 
a neřeším, jaká hraje hymna. Moc si 
toho vážím, opravdu.

 J Jak jste se vlastně dostal k žen-
skému fotbalu?

Oslovil mě Dušan Žovinec, jestli bych 
na Spartě nepomohl mladším holkám, 
tak jsem začal. Postupem času jsem 
zjišťoval, jak k nim přistupovat. Dívky 
nemají rády, když je šetříte, chtějí se 
vyrovnat klukům. 

 J Jak se vlastně liší mužské a žen-
ské tréninky? Je to velký rozdíl?
Největší rozdíl je logicky v síle, liší 
se i technika chytání, i když se při-
bližuje, rozdíly tam pořád jsou. Holky 
mají někdy problém chytat balony 
nad hlavou. Pracujeme na tom, ve-
deme je k tomu, aby to do sebe do-

staly. Když je vezmeme na společné 
tréninky s kluky, tak je to super, chtějí 
se vyrovnat a neskutečně dřou. Nej-
lepší ženské brankářky jsou ale vý-
konnostně srovnatelné s patnácti- až 
šestnáctiletými kluky. V dospělých už 
je to velký rozdíl.

 J Na trenérech brankářů mě 
vždycky fascinuje, s jakou přes-

ností umíte centrovat a trefovat 
míče tam, kam je zrovna potřeba. 
Jak to děláte?
Je pravda, že moje kopací technika 
se po kariéře neskutečně vylepšila. 
Z deseti centrů dám třeba sedm 
přesně tam, kam chci. Je to díky 
tomu, že denně nakopu snad milion 
míčů, to vám dá hodně. Když si řeknu, 
že balon někam půjde, tak tam taky 
jde. Důležité je i načasování, mít cit, 
kdy vystřelit, aby brankář mohl na 
tréninku doskočit. To my brankáři 
máme v sobě.

 J To byste mohl v Třeboradicích 
začít zahrávat přímé kopy, ne?
(směje se) To asi ne, tam jsou lepší 
kopáči. Nikdy jsem se nehrnul ani na 
penalty, když byl rozhodnutý stav. 
Moje role byla jasná, měl jsem za-
braňovat gólům.

 J Stíháte sledovat zápasy svých 
svěřenců?

Snažím se, abych si každý víkend na-
šel čas, ale ne vždycky to vyjde. Zápas 
je zrcadlo tréninku. Po každém zápase 
mi všichni napíšou krátké hodnocení, 
jak to vypadalo z jejich pohledu, takže 
znám pohled brankářů. V pondělí mí-
váme speciální tréninky pro gólmany, 
kde si všechno vyhodnotíme a o všem 
si promluvíme.

 J Vy sám se jako brankář ještě 
nějak udržujete?
To už nestíhám, snažil jsem se udržo-
vat jeden trénink týdně, ale je to slo-
žité. Když je potřeba zaskočit v áčku 
Žižkova, tak jsem připravený, něco si 
takhle odtrénuju. Ale se svými zku-
šenostmi bych měl na přebor stačit. 
I když bez tréninku se člověk necítí 
dobře, je lepší trénovat a mít v rukou 
nějakou jistotu.

 J Jste teď na hraně svých trenér-
ských možností, co se objemu týká?
Ano, nechci dělat do kvantity, sna-
žíme se s brankáři pracovat do kvality. 
Když jsme pořádali speciální brankář-
ská soustředění, tak jsme brali čtyři 
brankáře, ne dvacet. A dostali myslím 
dobrou kvalitu. Nechci už nic dalšího 
nahánět, ale soustředit se na stáva-
jící práci a posouvat to celkově dál.

 J Prioritou je pro vás ale Žižkov, ne?
Ano, je to druhá liga a moje jednička.

 J Se Žižkovem jste pevně spjatý, 
bylo to pro vás životní angažmá, 
ač jste s ním nesbíral trofeje?
Jak už jsem zmínil, byl to první klub – 
a vlastně i poslední –, kde jsem za-
čal pravidelně chytat. Na Interu jsem 
dělal roky náhradníka, naštěstí béčko 
hrálo druhou ligu. Ale na Žižkově to na 
mně stálo, konečně jsem se cítil jako 
opravdový brankář.

 J Takže to byl silnější pocit než 
zisk titulu s Interem? Ty máte dva.
Nechci to srovnávat, titulů si vážím. Ale 
člověk to bere jinak, když je v brance 
nebo jen jako náhradník. Při prvním ti-

„Moje kopací technika se po kariéře  
neskutečně vylepšila. Z deseti centrů dám 

třeba sedm přesně tam, kam chci.“

Kdo ho zná, ví, že mu úsměv 
z tváře jen tak nezmizí.
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tulu tam byl okamžik, kdy první bran-
kář dostal červenou kartu a kopala se 
proti nám penalta. Byl jsem natěšený, 
že tam vběhnu a penaltu zneškodním, 
začal jsem se svlékat a najednou mi 
kluci na lavičce říkali: A ty se chystáš 
kam? Vždyť už jsme třikrát vystřídali… 
Takže šel chytat hráč z pole. Další kolo 
na Petržalce už jsem chytal svůj první 
ligový zápas, vyhráli jsme 1:0, v hledišti 
bylo deset tisíc lidí, celá moje rodina, to 
byl obrovský zážitek. Navíc jsme s In-
terem v té sezoně získali po dlouhé 
době titul, což bylo krásné. Druhý titul 
jsem promarodil, měl jsem problémy 
s plotýnkou.

 J A do třetice váš titul se Slova-
nem Bratislava?
Tam si mě trenér Karel Jarolím bral 
s tím, že potřeboval spolehlivou dvojku 
za Matúše Putnockého. Svou roli jsem 
znal, měl jsem Matúše uklidňovat a vést. 
Myslím, že se naše spojení osvědčilo, 
chytal výborně. A já si nakonec zachytal 
taky, udělal se titul, vyhráli jsme pohár, 
byla to parádní sezona a pro mě od-
měna na konec kariéry.

 J Později jste se vrátil na Žižkov. 
Čím si vás tenhle klub získal?
Celkovou atmosférou klubu, je malý, 
dělá v něm pár lidí. Žižkov mi přirostl 
k srdci, dá se říct, že jsem Žižkovák.

 J Vzpomínáte na svůj debut v lize 
za Žižkov?
Ano, velmi dobře. Bylo to v roce 
2007 proti Spartě, prohráli jsme 4:1 
a v první minutě mi dal Karol Kisel 
levačkou takový gól, který už pak asi 
nikdy nedal. (směje se) Na Žižkově 
svítilo slunce mezi domy, navážel si 
míč na vápno a přešel ze slunce do 
stínu, pak vystřelil. Trefil to krásně, 
a pak mi tam sparťani zvládli fouk-
nout ještě tři. (usmívá se) I když jsem 
na Žižkově měl za sebou tři roky, byl 
to první start v lize, protože jsem při-
cházel do druhé ligy. Tenkrát začal 

sezonu Olda Pařízek a proti Spartě 
jsem naskočil já – a zůstal jsem až 
do konce ligy.

 J V české lize máte 49 zápasů 
a vychytal jste 16 nul, což je 
slušné číslo. Taky jste dostal 71 
gólů. Nezapomenete na nějaký, 
kromě toho od Kisela?
To číslo 49 mi leží v žaludku. Pade-
sátka by byla hezčí. Často o tom na 
Žižkově mluvíme, že když postoupíme 
do ligy, ještě bych na ten jeden zá-
pas naskočil. Ale nejdřív se do ligy 
musíme dostat, to je základ. (usmívá 
se) Co se těch gólů týče, tak vzpo-

mínám na jeden v domácím zápase 
s Baníkem. Hřiště bylo rozbité, pr-
šelo, prohrávali jsme 0:1 a nadecho-
vali se k náporu. Vtom vyletěla střela 
z vápna, po zemi, myslel jsem, že míč 
jen seberu, ale skočil na drn a skončil 
ve vinglu. Nechytatelný byl taky ne-
povedený centr Pudila ze Slavie, kte-
rému sjel míč tak, že to trefil na zadní 
tyč. S tím nic neuděláte, i když jsem 
se snažil. (usmívá se)

 J Při vaší výšce 191 centimetrů 
jste během kariéry – a zdá se, 

že i teď – vážil 70 kilogramů. To 
jsou nezvyklé dispozice.
Trenéři mě nutili přibrat, abych byl 
v soubojích pevnější, ale myslím, že 
zrovna s tímhle jsem neměl problém. 
Dokázal jsem rozdat. Taky jsem měl 
výhodu, že když jsme se v kabině po 
dovolené vážili, tak ostatní platili po-
kuty a já ještě dostával peníze zpátky. 
(směje se)

 J V čem byla vaše největší bran-
kářská síla?
Řekl bych, že jsem byl silný v organi-
zaci obrany, nezavřel jsem pusu od za-
čátku do konce, v Trenčíně mi trenér 

říkal, že málo chytám. Říkal jsem mu, 
že mluvím, abych předcházel nebez-
pečným situacím. Kromě dirigování 
mužstva jsem měl i rychlé nohy. Když 
se mě útočníci snažili obcházet, vydr-
žel jsem dlouho na nohách a ustál to.

 J Z jakých střelců v české lize jste 
měl obavy?
Ani bych neřekl, že bych měl z někoho 
obavy. Spíš jsem se na dobré hráče 
těšil. Nastoupit proti Patriku Berge-
rovi nebo Vláďovi Šmicrovi, to byl 
svátek. V Liberci byl vynikající stře-

lec z dálky Petr Papoušek, ten pálil 
z každé pozice, ale gól mi nedal. Těšil 
jsem se na to, že mě prověří ti nej-
lepší.

 J Máte tři slovenské tituly, byl 
jste v reprezentaci do 21 let. Jak 
moc vás zpětně mrzí, že jste ne-
zvládl ani jeden start za senior-
skou reprezentaci?
Jeden čas jsem tomu možná byl 
blízko, měl jsem za sebou vydařenou 
sezonu, byly tam i nějaké náznaky, ale 
trenér, který mě chtěl povolat, byl od-
volaný. Potom jsem se už tak blízko 
reprezentaci nedostal. Strašně rád ale 
vzpomínám na dobu, kdy bylo mist-
rovství Evropy do 21 let na Sloven-
sku, stejný tým pak jel na olympiádu 
do Sydney. Tam jsem bohužel nebyl, 
protože jsem si zranil záda.

 J Jste se svou kariérou spoko-
jený?
Kolikrát se přistihnu, že si říkám, 
že kdybych na sebe byl náročnější, 
možná jsem mohl dokázat i víc. Já 
byl ale spokojený. Kdybych projevil 
větší dravost, touhu dostat se dál 
a výš, možná jsem mohl mít ještě 
lepší kariéru. Obecně ale nelituji ni-
čeho, jsem rád, že jsem prošel tím, 
čím jsem prošel. Nepřelétával jsem 
z klubu do klubu, moc jsem jich v pro-
fesionální kariéře nevystřídal, byl jsem 
zastáncem klubové věrnosti.

 J Ještě mi řekněte, jak to děláte, 
že se pořád smějete. Říkají to 
o vás všichni.
Snažím se být neustále pozitivní. Ne-
mám rád negativní atmosféru. V té 
pozitivní se lépe pracuje. Čemu by po-
hohlo, kdybych jen nadával a mračil 
se? Chci i po brankářích, které vedu, 
aby to tak vnímali. Aby byli pozitivní 
a nepovedené věci hodili za hlavu. 
Ono se jim to časem vrátí.

 J V jednom starším rozhovoru 
jsem našel, že jste od manželky 

R o Z H o V o R

Opora přeborových Třeboradic…

Peter Bartalský

... a trenér brankářek v ženské reprezentaci.
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ke třicátinám dostal barmanský 
kurz. Absolvoval jste ho?
Bohužel to neproběhlo, ale barman-
skou výbavu mám doma. Kompletní. 
Občas udělám pro mě a manželku ně-
jaké drinky, ale je to amatérské.

 J Lákalo by vás dělat barmana? 
S vaším věčným úsměvem byste 
mohl být úspěšný, ne?
Když se na ty borce dívám, tak je to 
nádhera. Jak s tím umějí zacházet, 
jak jsou neustále vysmátí, tam bych 
možná zapadl. (usmívá se)

 J Platí stále vaše záliba ve vaření?
Ano, jednou za čas překvapím man-
želku tím, že uvařím. Co mám tutové? 
Rád dělám řízky, k tomu pyré nebo 
bramborový salát.

 J Jak už jsme zmínili, stále půso-
bíte v pražském přeboru v Třebo-
radicích. Baví vás přebor?

Ze začátku, když jsem se měl do 
přeboru zapojit za béčko Bohemians 
Praha, tak jsem si říkal, že radši skon-
čím, než abych chytal v přeboru. Ale 
mýlil jsem se. V téhle soutěži jsou 
kluci, kteří prošli ligou, přebor má 
svou úroveň a špičkové kluby jsou 
velmi dobré.

 J Ke špičce patří dlouhodobě 
i Třeboradice, které se zatím ne-
úspěšně pokoušejí o přeborový 
triumf. Vyjde to už v této sezoně?
Každý rok se nastupuje s tím, že 
nemůžou být nižší cíle, než pře-
bor vyhrát. Máme opravdu kvalitní 
mužstvo a rádi bychom přebor vy-
hráli. Jestli by z toho pak byl po-
stup nebo ne, to je na vedení. My 
bychom rádi ovládli přebor i pohár, 
kde jsme v posledních letech pro-
hrávali ve finále. Nižší ambice mít 

nemůžeme. Chtěl jsem v létě kon-
čit s chytáním, ale Třeboradicím se 
zranili oba brankáři, tak jsem zase 
musel naskočit já. Priority už mám 
jinde, sám nevím, jak dlouho vydr-
žím. Chci být v první řadě dobrý tre-
nér brankářů.

 J V tom je vaše budoucnost?
Prošel jsem si po ukončení kariéry 
takové období, které bylo těžší, pro-
tože jsem nevěděl co dělat. Man-
želka mi pomáhala s uplatněním, 
ale zjistil jsem, že dělat v obchodní 
sféře jako ona nebude cesta pro 
mě. Začal jsem dělat trenéra mlá-
deže na Žižkově, pak se nabalovalo 
to další. Teď jsem na dobré vlně 
a věřím, že to tak půjde i dál, že 
to není otázka roku, dvou. Přistupuji 
k tomu poctivě a věřím, že se mi to 
vrátí. Svou cestu vidím v trénování. 

U fotbalu jsem byl celý život a od-
sunout ho ze dne na den, to nešlo. 
V obchodě jsem neměl velký úspěch, 
radši jsem utekl zpátky na hřiště, 
kde se cítím jistější.

 J Jste chválený jako trenér i jako 
brankář.
Je vtipné, že už na hřišti potkávám 
kluky, které trénuju, jako soupeře. 
Snažím se ještě ukázat, že pořád 
něco umím, chytím. Ale až přestanu 
cítit, že mužstvu pomáhám, že mu 
můžu něco dát, tak to pro mě ne-
bude mít význam.

 J Takže ideální scénář, i s ohle-
dem na vaše vytížení, je vyhrát 
v této sezoně přebor s Třebora-
dicemi a skončit?
Přesně tak. I s pohárem. Tři tituly 
už mám, ještě vyhrát přebor a můžu 
skončit. (směje se) 

Fotbalový brankář, který se narodil 27. ledna 1978. Pochází ze slo-

venských Malacek, kde také začínal s fotbalem. Po angažmá v Interu 

Bratislava, s nímž má dva tituly, po něm sáhl pražský Žižkov, kde 

zažil nejlepší léta kariéry. Stala se z něj jasná jednička týmu a do 

klubu se vrátil i po skončení kariéry, v jejímž závěru ještě stihl dvě 

štace ve Slovanu Bratislava (třetí titul) a v Trenčíně. Ač Slovensko 

reprezentoval v mládežnických kategoriích až do 21 let, do elitního 

výběru země nikdy pozvánku nedostal. Po konci s profesionální kari-

érou začal chytat v nižších soutěžích: Bohemians Praha, Jirny, Nová 

Paka, Nový Bydžov, Písek, Český Brod a Třeboradice, kterým chce 

pomoct k vytouženému prvenství v Pražská teplárenská přeboru. Na 

Žižkově trénuje brankáře, stejně tak v ženském týmu Sparty i u ná-

rodního týmu žen.

 kdO je PeTer BArTALsKÝ

„Snažím se být neustále pozitivní. Nemám rád negativní atmosféru. V té pozitivní se 
lépe pracuje. Čemu by pomohlo, kdybych jen nadával a mračil se?“
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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

Často se s ním setkáváte například během projektů svazu, ale věděli 
jste, že JAN GRUBER, manažer PFS, hraje znovu aktivně fotbal? Je tomu 
tak, před sezonou se nechal zlákat do řad nově vzniklého céčka TJ Spoje 
a fotograf Speciálu jej zachytil během cesty na jeden ze zápasů.

„Tento moment si přesně vybavuji, 
bylo to na srazu našeho nového týmu. 
Hráli jsme proti Sokolu Běchovice, což 
je peprné, protože ač je to mé rodi-
ště, kde jsem celý život vyrůstal, proti 
zdejšímu mužstvu jsem nastoupil po-
prvé. A stálo to za to. Byl to zápas se 
vším všudy, nepříznivé počasí a těžký 
terén střídaly pohledné akce a výborné 
výkony obou mužstev, vše završil ne-
uvěřitelný obrat z 0:2 v poločase na 

konečných 3:2 pro Spoje. I taková je 
pražská třetí třída.
Ač jsem předtím hrál pražský přebor 
a I. B třídu za Újezd nad Lesy, jsem rád, 
když vidím, že se hráči fotbalem v této 
třídě především baví, protože to je zá-
sadní předpoklad pro to, aby u fotbalu 
vydrželi co nejdéle, ať jako hráči, trenéři, 
funkcionáři nebo jako rodiče nových fot-
balových nadějí. A za to jsme na Praž-
ském fotbalovém svazu všichni rádi!“ 

kde kope 
ManažeR…

text: lUkÁš vrkOč Foto: Pavel jIřÍk st.
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Nemusejí vyhrávat, přesto budou fotbalisté Troji v něčem jedineční: 
hráči z tohoto pražského klubu provozují originální WEBOVÉ STRÁNKY 
fotbaltroja.cz, kde hodně netradičně a po svém popisují dění před 
zápasy, během nich i po konci. „U nás se lidi neberou vážně,“ říká jeden 
z tahounů webu Prokop Vodrážka.

Než se snažit složitě vysvětlovat styl 
psaní článků na webu Troji, přečtěte 
si ukázku vybranou z titulků či růz-
ných pasáží…

 J Do zápasu byla po dlouhé době 
připravena i elitní trojská stoperská 
dvojice v čele s Jakubem Touškou. 
Ten se navrátil po kuriózním zranění, 
které si způsobil při jednom ze svých 
eskamotérských kousků. Supíňo, 
který si ve volném čase přivydělává 

jako fakír na dětských besídkách, 
trénoval své vrcholné číslo – chod po 
hřebících. Jako správný Troják však 
nezačal nášlapem na stovku hřebíků, 
nicméně si chtěl číslo zjednodušit, 
a tak šlápl pouze na jeden.

 J Hráčem utkání byl za redakci zvolen 
Jan Falcjan starší, který toho sice moc 
nepředvedl, ale také moc nezkazil.

 J První tým zatím v této sezoně budí 
rozpaky. Nepředvádí sice naprosto 

strašný fotbal, ale má k němu hodně 
blízko.

 J Tlak vyvrcholil v 16. minutě, kdy se 
po chybě obrany kopala penalta, kte-
rou brankář Potůček, jak je u něj zvy-
kem, nechytil. 

 J Akreditovaní novináři Martin 
Bejček a Prokop Vodrážka vyrazili 
sledovat utkání s mírným zpoždě-
ním, které bylo způsobeno žoviální 
debatou s panem Nguyenem. Ten 
provozuje svůj pověstný minimar-
ket přímo naproti hřišti a stal se 
nečekaně prvním hrdinou sobot-
ního rána: zaznamenal neočekáva-
nou tržbu, když hned z kraje ranní 
šichty prodal Club Maté, ananasové 

Capri Sone, zlaté oplatky, dvoje po-
lomáčenky, bábovku a tři čokolá-
dové croissanty.

 J Po jednom z faulů se pak z přímého 
kopu do balonu opřel druhý z bratří 
Macháčků a po Potokově srandovním 
zákroku to bylo 2:0 pro domácí. Do 
půle pak ještě stihl snížit z voleje Ha-
nuš, čímž však nesmyslně pomohl do-
mácím z poločasové Csaplárovy pasti.

 J Hosté ale dokázali pouze korigo-
vat na konečných 4:3, kdy se senzač-
ním kopšťouchem prosadil Ukrajinec 
s mongolským pasem Ta-Neu-Vo-08 
(Vojtěch Neuberg – pozn. red.).

JAK TO VšechNO ZAčALO?
Aby hned na začátku nedošlo k ne-
dorozumění: nejedná se o oficiální 
web klubu. „Je to samozvaně oficiální 
web klubu,“ vysvětluje Vodrážka, sa-
mozvaný šéfredaktor, jemuž se podle 
jeho vlastního webu přezdívalo kvůli 
krásným kadeřím motolský Batistuta, 
ale v rámci vykonstruovaného trans-
feru z Řep do Troji o ně přišel.
Vodrážka stál zhruba před dvěma 
roky u vzniku stránek. „Dva spolu-
hráči nepřišli na zápas a vymlouvali 
se na to, že se doma museli učit. My 
jsme ale našli fotky, že byli na disko-
téce. Chtěli jsme to někde zveřejnit, ale 
neměli jsme kde. Tak jsme si založili 
tuhle platformu, na fotky jsme doma-
lovali učebnice a vydali to. Lidem se 
článek i upravené fotky líbily, tak jsme 
v tom pokračovali,“ popisuje. „V Troji 
si ze sebe všichni děláme srandu, tak 

sokol tRoja Má sVůj saMoZVaně oFiciální weB. HuMoR je někdy na HRaně, ale články Mají úspěcH V kluBu i okolí

nekoRektní tRoja

t é M a text: radIm trUsINa  Foto: arChIv klUBU

Podobnost se Spartou? 
Čistě náhodná…

Některé fórky 
jsou docela drsné.
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proč bychom si ji nemohli dělat ve-
řejně? Nejlepší je veřejné pranýřování. 
Chceme, aby se nám i s námi mohli 
smát i další lidé.“
Na počátku Vodrážka nevěřil tomu, 
že by přispíval pravidelně, ale pře-
konal i fázi, kdy byl půl roku v Ame-
rice a články psal na dálku. „Začalo 
mě to strašně bavit. Naučil jsem se 
ovládat photoshop, témat je dost. 
Fotbalový svět se točí ve smyčkách: 
podzim, jaro, pořád ty stejné věci,“ po-
vídá. „Snažíme se nastavovat v kabině 
agendu, rozvíjet různé příběhy. Líbí se 
mi, že jsme malý klub, malá banda, 
ale pořád je dost témat. A to jsme 
ještě nepustili do světa sexuální pří-
běhy některých spoluhráčů, to by byla 
teprve zábava.“
Kromě Vodrážky se o web od počátku 
starají ještě další dva spoluhráči. „Já 
jako samozvaný šéfredaktor, můj asi-
stent Tomáš Smrček a Martin, který 
obsluhuje kopírku, ač žádnou kopírku 
nemáme. Už toho bylo dost, takže jsme 
tým rozšířili na pět lidí,“ říká. Jedinou 
podmínkou pro přijetí je pro zájemce 
spojení s trojským fotbalem a smysl 
pro humor. „Všichni hrajeme za Troju, 
někdo líp, někdo hůř. Třeba já jsem spíš 
hráč do kabiny než na hřiště,“ usmívá 
se Vodrážka.
Vlastně neusmívá. Všechno, co říká, 
říká s vážnou tváří, ale z tónu hlasu 
úsměv prostě cítíte. „My se v Troji 
snažíme nebrat se vážně. Na hřišti se 
k sobě občas chováme jako dementi, 
ale mimo hřiště spolu trávíme dost 

času. Když skončí fotbal, táhneme za 
jeden provaz, v tom jsme pevní. To se 
odráží v našem smyslu pro humor. Ni-
kdo se neurazí, když si z něj děláme 
zlou srandu.“

ONDreA KALDAccIONI
Trojský web popisuje dění okolo A-
-týmu v I. A třídě i B-týmu, který 
hraje ve II. třídě a jehož členem je 
i Vodrážka. Když však použijete vý-
raz „áčko“ a „béčko“, ihned vás opraví. 
„Není to áčko a béčko. A a B tým je to 
jen oficiálně. U nás je to áčko a první 
tým. Jsme kvalitativně lepší než vámi 
zmiňované áčko, což si samozřejmě ni-

kdo nechce přiznat, protože jsme o dvě 
soutěže níž.“
A právě „první tým“ vede jako trenér 
Ondřej Kalous, jehož na webu ihned 
překřtili na Ondreu Kaldaccioniho 
v narážce na trenéra Sparty Andreu 
Stramaccioniho. Po jedné z porážek 
visela na webu upravená fotka lidí 
z Troji s dýmovnicemi a titulkem: 
Arrivederci, Kaldaccioni! Právě tento 
transparent byl rovněž součástí ko-
láže. Pod zápasovým komentářem 
bylo předabované video i s uprave-
nými titulky z YouTube kanálu Sparty, 
na němž si Stramaccioni po porážce 
s Plzní stěžoval na nedostatek re-

spektu k jeho klubu ze strany roz-
hodčích. Spartu však v trojské verzi 
nahradila Troja, Plzeň Spoje, Bene-
vento Bohnice, a když italský kouč 
mluvil o tom, že je Tomáš Rosický 
legenda, zaznělo na videu jméno 
Martin Bejček.
„Kaldaccioni nás napadl, když jsme 
v létě přišli do kabiny, neznali jsme 
šest hráčů a hned jsme dostali kle-
pec. Řekli jsme si, že to vypadá jako 
ve Spartě, a už se to nějak vyprofilo-
valo v tohle. Zrovna tenhle článek, to 
byla trefa, to lidi baví,“ vypozoroval 
Vodrážka. „Takhle reagujeme na udá-
losti z velkého fotbalu, které si upra-

t é M a

Návštěva diskotéky před 
zápasem je vděčné téma.

A znovu oblíbený Stramaccioni.
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vujeme. Pak je tady sázka na jistoty: 
třeba že Martin Bejček sní za měsíc 
čtyři plata vajíček, Vlastimil Lach, který 
je z Frýdku-Místku a články o něm si 
čte celé město, nebo brankář Jarmil 
Potůček.“
Jen pro pořádek: Jarmil Potůček je ve 
skutečnosti brankář Jaroslav Berná-
šek. „Když přišel do kabiny, nikdo po-
řádně nevěděl, jak se jmenuje. Někdo 
řekl tohle a chytlo se to. Zvykl si,“ říká 
Vodrážka o spoluhráči, kterého v rub-
rice Hráč týdne autoři nazvali „ne-
zpochybnitelnou jedničkodvojkou mezi 
třemi tyčemi“.
Slovo autoři je použito záměrně. 
Články se totiž nepodepisují a správci 
webu ctí pravidlo, že zásadně nepro-
zrazují, kdo psal konkrétní report. 
„Jednou jsme třeba vzali fotku rodičů 
jednoho ze spoluhráčů a vyměnili ob-
ličej otce za fotku dalšího spoluhráče 

s tím, že jde o fotografii z roku 1989 
a jsou pochyby o otcovství. Ptal jsem 
se pak toho kluka, jestli jsme to nepře-
pálili, ale máma se prý smála. Jdeme 
na hranu, ale děláme to z lásky,“ po-
vídá Vodrážka.

sLušNÝ DOsAh 
PřÍsPĚVKů
Články si průměrně přečte 300 až 
400 lidí. Největší úspěch však měl 
ironický text o někom, kdo s Trojou 
nemá vůbec nic společného. „Psali 
jsme o Tomáši Kučovi, což je legenda 
havířovského fotbalu. Chytá prales, 
je ale přesvědčený o tom, že má na 
ligu. Pořád si stěžoval, že jsou pře-
fouknuté balony, tak jsme o tom na-
psali. Protože má na internetu širokou 
fanouškovskou základnu, tak to byla 
suverénně nejčtenější věc,“ vzpomíná 
Vodrážka.

Stránek Troji si všimly i větší face-
bookové profily, které sdružují fotba-
lové fanoušky, pomáhá také publicita 
od Davida Kalouse, fotbalového re-
portéra České televize, který hraje za 
„první tým“ Troji. „Myslím, že nás čtou 
i týmy napříč našimi soutěžemi, což 
ale nikdy nepřiznají, spíš budou říkat, 
že parta blbců z Troji píše někde na 
internetu ptákoviny,“ tipuje Vodrážka. 
„Řekl bych, že jsme samozvaně popu-
lární. Máme určitě své limity. Budeme 
rádi, když nás bude číst co nejvíc lidí 
a když všechno pochopí, protože se 
jedná o interní humor.“
Webem však snažení téhle party ne-
končí, jsou tu i další aktivity. „Lidi 
z Troji fotbal nezajímá, chodí deset 
lidí, což jsou rodiče dvou spoluhráčů 
a jejich kamarádi. Jednou za půl roku 
děláme televizní utkání, ale televize 
na něj zatím ještě nepřišla, nechápu 

proč. Děláme si tam vlastní studio 
Fotbalfotbal, naposledy se přišly po-
dívat asi dvě stovky lidí. I takoví, kteří 
nemají s Trojou nic společného, ale 
objevili to na internetu. Snad jsme 
ukázali, že fotbal není jen o fotbale. 
Nemusíte v něm být moc dobří, hlavně 
že je sranda kolem,“ nabízí svůj po-
hled Vodrážka.
Troja má sice oficiální web, ale na 
něm prakticky nic nenajdete. Stránky 
nejsou roky aktualizované. Fotbalový 
klub patří pod místní Sokol, na je-
hož webu jsou jen kontakty na fot-
bal. A tak „jediným“ – ač trochu ne-
korektním, ale zábavným – zdrojem 
zůstávají tyto stránky. „Vedení klubu 
tenhle humor chápe. Třeba náš kan-
týnský Jarda, který v Troji dlouho dělal 
bafuňáře, říká, že už několik generací 
platí: Když máš doma debila, dej ho 
do Troji.“ 

I na Speciál a autora článku 
Radima Trusinu došlo.

Klubová legenda Martin Bejček. Tenhle článek byl na webu nejčtenější.
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Ve třetí minutě druhé půle rumunský středopolař Ilie Dumitrescu překonal 
Petra Koubu a bouře v hledišti nabrala sílu uragánu. Statečně vzdorující 
Čechoslováci se však v tom pekle ubránili a gólem ze stoprocentně opráv-
něného pokutového kopu nakonec osm minut před koncem vyrovnali na 1:1!

Díky tomu v sobotu 14. listopadu 
1992 v Bukurešti v kvalifikační sku-
pině MS 1994 neskončilo poslední 
mezistátní utkání v historii společné 
reprezentace Čechů a Slováků po-
rážkou. Ale byl to nervák. A v souboji 
s výborným protivníkem nám pomohlo 
i štěstí.

Zdravotní indispozice předem vyřa-
dily z výběru pro tento důležitý mač 
osvědčené penaltové exekutory: 
sparťany Michala Bílka (toho času ve 
službách Sevilly) a Petra Vrabce nebo 
Petera Dubovského z bratislavského 
Slovanu. Nadto již v jeho prvním děj-
ství museli pro zranění předčasně 

opustit trávník další dva matadoři 
z Letné, Jiří Němec a legionář z ital-
ského Janova Tomáš Skuhravý... Jaký 
div, že když anglický sudí Worrall re-
zolutně ukázal na značku pokutového 
kopu, nikdo z našich se k němu moc 
neměl? Oči spoluhráčů se obrátily 
na nitranského Lubomíra Moravčíka, 
který v reprezentaci působil už šestý 
rok a pár týdnů po tomto utkání se 
měl stát posledním československým 
Fotbalistou roku. Osvědčený matador 
pouze omluvně zvedl ruce a špitl: „Já 

nie... Nech ide Suchopárek.“ Odvahu 
však nenašel ani Honza. Nervozita 
v klubku hráčů se dala krájet.

A POTOM  
PrOMLuVIL KAPITáN
Tak, jak se na lídra týmu sluší. „Někdo 
to kopnout musí,“ řekl Václav Něme-
ček. „Jdu na to.“ Rozvážně si postavil 
míč, vyměnil si dlouhý zkoumavý po-
hled s gólmanem Steleou a chladno-
krevně zavěsil. Rumuni nás ve zbývají-
cím čase dál mleli, ale Kouba byl vždy 

H i s t o R i e text: mIlOslav jeNšÍk Foto: arChIv aUtOra

kapitoly Z dějin pRažskéHo FotBalu: tRojí loučení s českosloVenskeM

ZaplaŤ BůH Za penaltu!

Výběr RCS na podzim 1993: nahoře zleva Němeček, Kuka, Shuhravý, J. Novotný, 
Suchopárek a Látal, v prostřední řadě Kinier, Dubovský, Kouba, Vencel, Řepka, M. Poštulka 

a Timko, dole I. Hašek, Moravčík, trenér Ježek, asistent Lička, M. Kadlec a Hapal.

Čeští a slovenští reprezentanti naposledy spolu (to už 
za existence dvou samostatných států) nosili na dresu 

tento nahonem vytvořený a k ničemu nezavazující znak...

K pražským borcům, kteří nastoupili v posledním 
utkání za Československo i v premiéře národního 
mužstva Česka, patřil také sparťan Jiří Němec 

(v té době ovšem legionář v Schalke 04).

První mezistátní utkání Česka ve středu 23. 2. 
1994 v Istanbulu s Tureckem (4:1) bylo současně 

reprezentační premiérou Karla Poborského.
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na místě. Poslední přímou střelu na 
branku nakonec z protiakce v předpo-
slední minutě vypálil Moravčík. Kdyby 
se ujala, vrátil by se tým domů s vav-
řínem vítězů. Ale ani remíza 1:1 ne-
byla špatná.
K bukurešťské derniéře českosloven-
ské reprezentace nastoupilo v zá-
kladní sestavě sedm borců z Prahy, 
z toho šest z Letné: v brance Kouba, 
v obraně slávista Jan Suchopá-
rek a Jiří Novotný, ve středové for-
maci Němeček (to ovšem už z fran-
couzského Toulouse) a Jiří Němec, 
v útoku Skuhravý a Horst Siegl. A to 
ještě v průběhu hry střídali další 
sparťan Martin Frýdek a slávista 
Pavel Kuka. 
To pravé loučení ovšem nemohlo pro-
běhnout daleko za hranicemi. V po-
sledním utkání na československé 
půdě ve středu 23. září v Košicích, 
rovněž v kvalifikaci světového šam-

pionátu, porazili naši mužstvo Faer-
ských ostrovů 4:0. I tam bylo v zá-
kladu sedm Pražanů (Jan Stejskal 
už jako gólman londýnského Quee-
n´s Park Rangers). Ze čtyř gólů dal 
dva Kuka a jeden Němeček.
Architekti rozdělení československé 
federace tenkrát poněkud opomněli 
možnost v referendu se zeptat na ná-
zor občanů obou národních republik. 
Svého druhu lidové hlasování (a velice 
výmluvné!) toho dne proběhlo v hledi-
šti košického Všešportového štadionu: 
nad hlavami diváků vyrostl hustý les 
československých vlajek a hřímavý 
zpěv společné hymny musel být slyšet 
daleko za hranice města. O rozvodu 
federace však už bylo rozhodnuto...

NA sTrAhOV PADL sMuTeK
Fotbalová Praha se s českosloven-
skou reprezentací rozloučila ještě 
o tři týdny dříve, už ve středu 2. září. 

Právě na „větrné hoře“ vstoupil náš 
tým do kvalifikačního potýkání. A věru 
nešťastně!
Že Belgičané patří k vážným ucha-
zečům o účast na šampionátu, vě-
děla celá Evropa. Tím důležitější 
bylo na vlastní půdě proti nim bodo-
vat. Jenže... Ačkoli hosté v první půli 
zjevně pomýšleli spíše na remízu, 
chviličku před přestávkou šli do ve-
dení. Pomohla jim smolná teč Jozefa 
Chovance. Aniž to kdo tušil (a nepo-
chybně ke škodě reprezentace), hrál 
toho dne poslední ze svých 52 mezi-
státních mačů... I tentokrát vyběhlo 
na trávník sedmero pražských hvězd, 
a to se ještě diváci hlasitě dožado-
vali, aby se k nim přidal také slávista 
Ivo Knoflíček. Trenér Milan Máčala to 
viděl jinak, báječné levé křídlo prose-
dělo celý zápas na lavičce.
Naděje svitla, když v 77. minutě st-
oper Miroslav Kadlec proměnil volný 

přímý kop. Leč pět minut poté jsme 
dostali druhý gól a na ten už jsme od-
povědět nedokázali. Pražští fanoušci 
si nadlouho zapamatovali všudybyla 
Czerniatyńského. Měl prsty už v Cho-
vancově „vlastenci“ a v 82. minutě 
skóroval sám. Porážka 1:2 se stala 
chmurným předznamenáním dalších 
kvalifikačních bojů. A jejich další vý-
voj dal za pravdu hlasu lidu, že postup 
jsme si prohráli hned v tom zahajo-
vacím utkání.
Kolik soupeřů, mnohem těžších než 
belgická reprezentace z roku 1992, 
naši fotbalisté v Praze pokořili v le-
tech první republiky a potom znovu od 
roku 1945! Loučení československé 
reprezentace s předlouhou šňůrou je-
jích úspěšných vystoupení v metro-
poli se však ironií fotbalového osudu 
krutě nevyvedlo. Ještěže po něm ná-
sledovalo košické vítězství a buku-
rešťská remíza... 

POD šIFrOu rcs
S rokem 1993 se Československo pro-
měnilo ve dva samostatné národní 
státy. Co ale s rozehranou společnou 
ligou? Co s účastí ve světové soutěži? 
Vystoupit z ní a anulovat dosavadní 
výsledky? Mezinárodní ústředí trvalo 
na tom, aby naši fotbalisté obě sou-
těže dohráli do konce – druhou pod 
hlavičkou RCS, Reprezentace Česka 
a Slovenska. Pod taktovkou Václava 
Ježka (tým převzal na jaře 1993 po 
hubené plichtě 1:1 na Kypru) dokončili 
kvalifikaci se ctí, nicméně neúspěšně. 
Ještě v posledním utkání v Belgii si 
mohli na úkor soupeře zajistit letenky 
na světový festival v USA. Přestože 
však po vyloučení stopera Alberta za 

faul na Kuku hráli čtyřicet minut proti 
deseti, dokázali pouze remizovat 0:0. 
Hostitelé, kterým ten výsledek zajis-
til účast na mistrovství spolu s Ru-
muny, odpálili po zápase velký ohňo-
stroj. Tým RCS skončil o dva body za 
touto dvojicí. 
Pro šampionát to tak nejspíš bylo 
lepší. Míč je kulatý. Co kdyby muž-
stvo už neexistujícího státu navázalo 
na úspěchy z let 1934 a 1962. Vždyť 
ani v Chile nás nikdo nepočítal k fa-
voritům...

ÚPLNé ZATMĚNÍ PůLMĚsÍce
Kvůli povinnostem výběru RCS pod-
stoupilo české národní mužstvo svůj 
mezistátní křest až v roce 1994: ve 

středu 23. února v Istanbulu triumfo-
valo nad Turky 4:1. Sport o vítězství 
referoval pod titulkem, který jsme si 
vypůjčili do záhlaví střípku. První gól 
nové reprezentační historie vstřelil ve 
12. minutě Novotný. V základní se-
stavě se představilo dokonce osm 
zástupců pražského fotbalového vý-
květu. Těmi dalšími byli Stejskal, Su-
chopárek, Frýdek, Němeček, Němec 
(teď už ze Schalke 04), Kuka (z Kai-
serslauternu) a Siegl, autor třetího 
a čtvrtého gólu. V průběhu utkání 
střídali Karel Poborský a Tomáš Ře-
pka, jenomže to ještě první z obou 
pozdějších excelentních Pražanů pů-
sobil v Českých Budějovicích a druhý 
v Ostravě.

sIeGLůV hATTrIcK NA 
ÚčeT MALTy
Tým Česka se na domácí trávě 
poprvé představil ve svém třetím 
utkání proti Litvě (5:3) na ostrav-
ských Bazalech a zahrál si tam 
i šestý mač s Maltou (6:1). Byl to 
den Horsta Siegla, který za stavu 
2:0 rozjel svůj čistý hattrick z 35., 
61. a 78. minuty.
Praha si na představení nové repre-
zentace musela počkat až do roku 
1995. Zato se potěšila jejím vítěz-
stvím 4:1 nad Finy. Při zahájení hry 
bylo na trávníku osm Pražanů, de-
vátý nastoupil do druhého poločasu. 
Zkrátka a dobře – hlavní město si 
stále udržovalo v reprezentaci vrch!

doBoVé stŘípky

Sparta uprostřed 90. let. Zleva stojí Z. Svoboda, Siegl, Čížek, Mistr 
a J. Novotný, v podřepu jsou Lokvenc, T. Poštulka, Řepka, Baránek, 
M. Hašek a Němeček. Všichni prošli v té době českou reprezentací.



listopad 201714

H i s t o R i e

Míč i puk začal prohánět v Černožicích nad Labem. Otec, někdejší 
hokejový gólman, by ho byl rád přidržel u ledu, ale Vaškovým osudem 
se stal trávník a táta se mu nakonec stal fotbalovým rádcem... VÁCLAV 
NĚMEČEK zrál v hradeckém dorostu pod vedením Ladislava Škorpila. 
V osmnácti přeskočil do béčka dospělých. A odtamtud si ho po krátkém 
čase odvedli rovnou do týmu mistrů ligy na Letnou!

Sparťané si ho vyhlédli v reprezen-
tačním dorostu, jednali rychle a nikdy 
toho nelitovali. Při svém ligovém křtu 
v Olomouci naskočil už v 6. minutě za 
zraněného Josefa Jarolíma. A pár dnů 
poté následoval další a ještě mnohem 
větší skok do jiné dimenze.

DeBuT V ZáKLADu  
NA NOu cAMPu!
Rudým se tam ve středu 2. října 1985 
v 1. kole Poháru mistrů evropských 
zemí povedl husarský kousek: po-
razili „Barcu“ na její posvátné půdě 

a před 90 000 zkoprnělými fanoušky 
1:0! K postupu to nestačilo, v prv-
ním utkání jí doma podlehli 1:2. I tak 
to byl obrovský úspěch a pro Vaška 
báječné předznamenání kariéry. Na-
stoupil na levém halvu a tvořivá ofen-
zivní práce ve středu pole se stala 
jeho nejvlastnějším posláním. Kdykoli 
však bylo později třeba, objevil se na 
stoperu, v roli defenzivního štítu, na 
hrotu útoku...
Ve svém premiérovém prvoligovém 
ročníku 1985–86 hrál ve 24 utkáních 
a vstřelil tři góly. Po jeho skončení byl 

vyhlášen nejúspěšnějším nováčkem 
soutěže.
Brzy ho bylo plné hřiště. Uměl uhlí-
dat i nejnebezpečnější protihráče, 
stejně jako se v kláních s nejtěž-
šími soupeři dokázal sám vydat na 
zteč a vstřelit gól, který řešil vše. 
Sudičky mu vložily do kolébky mi-
mořádnou hráčskou inteligenci 
a bleskurychlý instinkt. Kluboví i re-
prezentační trenéři věděli, že mu lze 
svěřit jakýkoli post a úkol. Prostě 
jedinečný univerzál! A k tomu bo-
jovník a dříč, který dokázal strhnout 
celé mužstvo. 

ByL TO rOZeNÝ šéF
A všem kolem to bylo jasné. Historické 
okolnosti způsobily, že tu roli v období 
let 1992, 1993 a 1994 postupně hrál 
ve třech různých reprezentačních tý-

mech. Nejprve byl posledním kapitá-
nem mužstva Československa, potom 
vodil do boje v kvalifikaci mistrovství 
světa výběr RCS – a posléze se stal 
prvním lodivodem národního mužstva 
Česka. Není těžké si představit, jak ne-
snadné to byly úkoly. Ale vyrovnal se 
s nimi se ctí.
Na evropském šampionátu roku 1996 
v Anglii v prvním utkání v základní 
skupině chyběl, ve druhém a třetím 
naskočil do hry až v samém závěru. 
Ale když se objevil v základní sestavě 
ve čtvrtfinále proti Portugalsku (1:0), 
okamžitě mu svěřili kapitánskou 
pásku. A měl ji na dresu i v semifi-
nále s Francií (0:0 a 6:5 v rozstřelu ze 
značky pokutového kopu). Škoda že 
nemohl být i ve finálové sestavě proti 
Německu (1:2 v prodloužení). Byl by si 
to zasloužil... 

VáclaV něMeček, kapitán tŘí RepReZentací 

Post:  absolutní univerzál, nejlépe záložník

hráčská dráha:  1977 hradec králové, 1985 sparta, 1992 fC toulouse 
(francie), 1995 servette ženeva (švýcarsko), 1997 sparta, 
1998 dalien wanda (čína); 1999 ukončení aktivní činnosti 
po zranění kolene

Mezistátní utkání:  60 v letech 1988 až 1996, 6 gólů; účast na ms 1990 a me 
1996 (2. místo); 34× v roli kapitána

Ligová bilance:  187 utkání a 28 gólů, pět mistrovských titulů v nepřetržité 
řadě v letech 1987 až 1991; 1999 prvenství v čínské lize

VácLAV NĚMečeK *25. 1. 1967

Václav Němeček, neúnavný 
a vynalézavý tvůrce hry ve středu 
pole, byl v případě potřeby stejně 

skvělý i v obraně nebo na hrotu útoku.

Byl jedinečný kapitán. Dovedl 
strhnout svůj tým k nasazení 

všech sil a v kritických chvílích 
vzít na sebe odpovědnost.

Kdykoli se Václav Němeček objevil v blízkosti soupeřovy 
branky, věnovali mu protihráči  zvýšenou pozornost, 
jako na tomto snímku z mezistátního utkání Švýcaři.
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Athletickému a footballovému klubu Vršovice bylo už bezmála sedm 
let, když jeho přešťastní členové ve středu 19. srpna 1914 konečně 
zasvětili své vlastní vytoužené hřiště na plošině ve svahu při dnešním 
dolním úpatí Kodaňské ulice.

Netrvalo dlouho a domovu zelenobí-
lého týmu z tehdy ještě samostat-
ného města v údolí Botiče se začalo 
říkat Ďolíček. 
Hřiště bylo už od svých prvních dnů 
hrazené, a taková se tenkrát v Praze 
a v jejím nejbližším sousedství dala 
spočítat na prstech. Hrací plocha 
však měla menší rozměry, zejména 
byla neobvykle úzká. Vršovičtí na tom 

založili betonovou obranu, se kterou 
si ani ta nejlepší hostující mužstva 
v čele s oběma „S“ často nevěděla 
rady. Ani hlediště se však nemělo 
kam rozšiřovat. Při návštěvě něja-
kých šesti tisícovek diváků už bylo 
v sázce jejich zdraví nebo přinejmen-
ším oblečení. A návštěvy stále rostly, 
zejména po veleúspěšném austral-
ském zájezdu v roce 1927. To už ze-

lenobílí nesli název Bohemians, pod 
kterým váleli u protinožců. Přitom na 
pozvání zahraničních soupeřů nebylo 
ani pomyšlení... A když roku 1930 při 
utkání se Spartou nápor davu smetl 
vstupní bránu i s pokladnou a na 
několika místech prolomil ohrazení 
kolbiště, byl osud starého Ďolíčku 
zpečetěn.
O Velikonocích roku 1932 byl o kou-
sek blíže středu města otevřen mo-
derní stadion. Velikou zásluhu na 
tom díle měl komerční rada Zdeněk 
Danner, ředitel vršovické Občanské 
záložny, štědrý mecenáš a obětavý 

činovník klubu; právem dostal sta-
dion jeho jméno. V řeči fanoušků to 
byl „Dannerák“. Ďolíček se mu začalo 
říkat až mnohem později. A proč ne? 
Jeho poloha k tomu opravňuje. A tra-
dice se má ctít.

A cO DNes?
Příznivci Bohemky byli a jsou proslulí 
věrností ke klubovým barvám i láskou 
ke starému i novému Ďolíčku. Už by 
si zasloužili, aby jejich klubový domov 
jednou provždy přestal být ohrožován 
zájmy, které jsou fotbalu na hony 
vzdáleny… 

HŘiště V paMěti sRdcí – iV. díl

Z Ďolíčku do Ďolíčku

Z á k o u t ítext: mIlOslav jeNšÍk Foto: Pavel jIřÍk ml., Pavel jIřÍk st., arChIv aUtOra

Poloha starého Ďolíčku ve svahu 
u dnešní Kodaňské, kdysi Hálkovy ulice.

V osmdesátých letech minulého století se v novém Ďolíčku 
v utkáních PMEZ a Poháru UEFA představily i špičkové 
evropské týmy – v tomto případě amsterdamský Ajax.

Dnes už původní hřiště připomíná 
pouze tato pamětní deska.

Původní podoba stadionu. Jeho úřední kapacita činila 18 000 
diváků, ale byly zápasy, kdy se jich tam vměstnalo i více…

Klokani před prvním utkání na Dannerově stadionu v roce 1932: zleva trenér Cimera, Tyrpekl, 
Knížek, Srba, Bára, Bejbl, Skála, Hoffmann a Petřík, před nimi Lanhaus, Kučera, Kulda a Fait.

Místo původního stadionu.
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Záložník či oBRánce MotoRletu yeRVand aRZuManyan By se Rád žiVil FotBaleM,  
nejdŘíV si ale cHce dodělat MatuRitu

česky jseM se učil už V aRMénii

c i Z i n e c text: štěPÁN šImůNek Foto: Pavel jIřÍk st.

Narodil se v Arménii, před necelými šesti roky s rodinou přesídlil do 
Brna, odkud se po dalších dvou letech přestěhoval do Prahy. YERVAND 
ARZUMANYAN se v novém prostředí vždy dokázal rychle adaptovat, 
a tak teď považuje za svůj domov Česko. Ač je mu teprve osmnáct 
let, nastupuje za „béčko“ Motorletu a věří, že se fotbalem bude živit. 
Když to nevyjde, má záložní plán v oboru IT, který vystudoval a baví 
ho. Nejdřív si ale hodlá dodělat maturitu, už dvakrát totiž ztroskotal 
na písemné zkoušce z češtiny.

 J Jak dlouho žijete v Praze?
Necelé tři roky. Narodil jsem se 
v Aštaraku, pak jsme bydleli v Je-
revanu. Táta potom sehnal práci 
v Brně, takže jsme nějakou dobu žili 
tam. Teď jsme doma v Praze. V Česku 
jsem tedy necelých šest let a jsem 
tu moc rád.

 J Pro třináctiletého kluka asi ne-
bylo snadné se adaptovat v nové 
zemi.
Ze začátku to samozřejmě bylo těžké, 
stýskalo se mi. Ale vzhledem k tomu, 
že jsme se stěhovali celkem často, tak 
jsem si na změny prostředí zvykl. Na-
víc díky moderním technologiím není 
problém spojit se s příbuznými nebo 
s kamarády, kteří mi v Arménii zůstali.

 J A co čeština? Mluvíte solidně.
Díky. Pomohlo mi, že v Arménii, ještě 
než jsme se přestěhovali sem, jsem 
absolvoval asi dvouměsíční kurz češ-
tiny. Vedla ho Arménka, která tu něja-
kou dobu bydlela a uměla dobře česky. 
V Praze, respektive v Brně už jsem se 
učil za pochodu, pomáhali mi učitelé 
i kamarádi.

 J Češi vaši vlast asi moc znát ne-
budou. Jak byste ji charakterizoval?

V první řadě je v Arménii krásná pří-
roda. Hodně lesů, hory, čistý vzduch. 
Najdete tam i hodně památek a kos-
telů, ale ty oproti Česku nejsou opra-
vené, ve většině případů jsou už 
stovky let zanechané tak, jak byly.

 J Co nějaké arménské osobnosti?
Mohli byste znát skupinu System of 
a Down, jejíž členové mají arménské 
kořeny. Pak už mě napadá asi jen hu-
dební skladatel Aram Chačaturjan.

 J A sportovci?
V Arménii jsou hodně populární zá-
pasníci, kteří pravidelně vozí medaile 
z olympiád. A také šachisté, například 
Tigran Petrosjan. A samozřejmě fot-
balista Henrich Mchitarjan, který teď 
hraje za Manchester United. V Armé-
nii je to obrovská celebrita.

 J Pomohl v zemi zvýšit popularitu 
fotbalu?
V Arménii jsem už skoro šest let ne-
byl, takže to nemůžu říct s jistotou, 
ale myslím si, že ano. Pro mnoho mla-
dých kluků je to idol.

 J Jak by vyznělo porovnání čes-
kého a arménského fotbalu?
Tady je vidět, že i v nižších soutě-
žích se dělá na vysoké úrovni, je tu 

spousta hřišť, v tomto ohledu to s Ar-
ménií nejde srovnat. I nároďáky jsou 
úplně o něčem jiném, vždyť ten náš 
se nikdy nekvalifikoval na žádný velký 
turnaj. Na druhou stranu je pravda, 
že poslední dobou se celkem daří 
mládežnickým reprezentacím, tak 
uvidíme, jestli se to přenese i do do-
spělé kategorie. Ale i když arménský 
fotbal nemá ve světě takové jméno, 
je u nás hodně populární, možná do-
konce víc než tady.

 J A jak je na tom tamní první 
liga?
V té hraje jenom šest týmů a všechny 
jsou na podobné úrovni. Ale pro Če-
chy jsou to, asi až na Pjunik Jerevan, 
neznámé kluby.

 J Kariéru jako Mchitarjan už asi 
neuděláte, ale chtěl byste se fot-
balem živit?
Je to můj sen, rád bych jednou hrál 
třeba českou první ligu. Nebude 
snadné se do ní dostat, je mi jasné, 
že teď na to určitě nemám, ale chci 
jít krok za krokem a udělat pro to vše, 
co bude v mých silách.

 J Je Mchitarjan váš nejoblíbe-
nější fotbalista?
Určitě ano, je to skvělý hráč.

 J A obdivujete nějakého českého 
fotbalistu?
Neřekl bych, že obdivuji, ale je mi 
sympatický Petr Čech.

 J Předpokládám, že s fotbalem 
jste začínal už v Arménii.

Yervand arménský původ nezapře.
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Ano, od nějakých šesti sedmi let jsem 
hrál za FC Bananc Jerevan. Po přestě-
hování do Česka jsem asi dva roky na-
stupoval za Spartu Brno. V Praze jsem 
začínal ve Viktorii Žižkov a teď jsem 
druhým rokem v Motorletu.

 J Jste tam spokojený?
Naprosto. Je to kvalitní klub, ve kte-
rém se mohu dál zlepšovat. Myslím, 
že i do kabiny jsem zapadl, starší spo-
luhráči mě mezi sebe vzali.

 J Věkem spadáte do dorostu, 
přesto už hrajete za chlapy. Jak 
složitý byl přechod z mládežnické 
kategorie mezi dospělé?
Fyzicky to je úplně o něčem jiném. 
Na síle musím ještě zapracovat, vím, 
že tam mám rezervy. Snažím se ale-

spoň využít svou přednost, za kterou 
považuji rychlost.

 J Co vlastně děláte? Už pracu-
jete, nebo jste pořád studentem?
Letos jsem dodělal střední školu, 
obor IT. I když… vlastně nedodělal, 
protože ještě musím dokončit ma-
turitu. Všechny předměty jsem zvládl 
na první pokus, až na písemnou práci 
z češtiny.

 J Zahraniční studenti nemají 
z češtiny žádné úlevy?
Musel bych tu žít méně než čtyři 
roky, ale já jsem tu už pět let, takže 
se na mě ta výjimka nevztahuje. Po-
suzují mě stejně jako české studenty. 
A psaná čeština není nic jednodu-
chého.

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:

Nejdřív by rád dodělal maturitu...

… a pak se živil fotbalem. Vyjde mu to?
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 J To ani pro mnohé Čechy…
No právě. Gramatika a slovní zásoba 
jsou pro mě docela velký problém. Ně-
kdy v dubnu mě čeká už třetí pokus, 
doufám, že to konečně zvládnu.

 J A co najít si nějakou místní 
slečnu? S tou by učení češtiny 
šlo určitě lépe.
Tomu se nebráním. (smích) Ale mně 
se víc líbí Arménky. Nejen vzhledem, 
ale i charakterově. Oproti Češkám 
jsou takové skromnější, pokornější.

 J Kdyby vám nevyšla kariéra 
ve fotbale, bavila by vás práce 
právě v oboru IT?
Rozhodně ano. Programování, data-
báze, webová tvorba. To jsem studo-
val a zároveň mě to moc baví. Nabí-
dek práce v tomto odvětví je spousta, 

takže bych neměl mít problém si něco 
najít kdykoliv. Teď je pro mě ale na 
prvním místě fotbal, rád bych se jím 
živil.

 J Stát se profesionálním fotbalis-
tou vyžaduje hodně dřiny a pev-
nou vůli. Jste na to připravený?
Jsem. Fotbalu dávám hodně. Máme 
čtyři tréninky týdně, ale já si ještě 
přidávám. Chodím běhat, často jsem 
v posilovně.

 J Jací jsou vlastně vaši krajané?
Arméni jsou, asi jako většina jižních 
národů, velmi vstřícní, vřelí a bezpro-
střední. Musím říct, že tyhle vlastnosti 
mi na Češích trochu chybějí, i když to 
nechci zobecňovat.

 J Jen do nás! Jaké jsou podle vás 
negativní vlastnosti Čechů?

Mě osobně hodně zaskočilo třeba to, 
že lidé na veřejnosti často a nahlas 
nadávají. To by se v Arménii nestalo. 
Tam platí, že na ulici nebo třeba v pří-
tomnosti ženy se zásadně nenadává. 
Když jsou doma nebo třeba někde 
u kamaráda, tak samozřejmě taky 
nejdou pro sprosté slovo daleko, ale 
před cizími lidmi ne.

 J Co vás na Česku naopak nejvíc 
baví?
Život tady je obecně o něčem jiném 
než v Arménii. Tady je to zkrátka víc 
Evropa než tam.

 J Asi jste si musel zvykat na čes-
kou kuchyni, která je oproti té 
jižní těžší.
Neřekl bych, že arménská kuchyně je 
nějak výrazně lehčí než ta česká. Je 

to spíš o zvyku. Ale je pravda, že na-
příklad na knedlík jsem si zvykal do-
cela dlouho.

 J Prozraďte nějaký typický ar-
ménský pokrm.
Například tolma. To je list vinné révy, 
do kterého se zabalí mleté maso 
a pak se v tom listu vaří. Také se 
místo vinného listu dá použít list zelí.

 J Bydlíte sám nebo ještě s rodiči?
Se sestrou pořád bydlíme u rodičů. 
V budoucnu se určitě osamostatním, 
ale zatím to není na pořadu dne.

 J V Česku chcete zůstat?
Chci. Ale i kdybych se třeba díky fot-
balu nebo kvůli práci musel přestě-
hovat, neměl bych s tím problém. Jak 
jsem říkal, nemám problém rychle za-
padnout do nového prostředí. 

c i Z i n e c

 OBčANsTVÍ — arméNské
 VĚK — 18
 KLuB — sk mOtOrlet Praha
 POsT — ZÁlOžNÍk, OBrÁNCe

yerVAND 
ArZuMANyAN

Vypadá jako školák, a je to školák.
V Česku to má Arzumanyan rád, stěhování 

jinam do světa ale nevylučuje.
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Zdobí jej nejen vzorný přístup k fotbalu, ale i ke klubu. Vždyť KARLU 
KOŠAŘOVI je teprve 14 let, přesto už v Sokolu Lochkov pomáhá s tré-
nováním nejmenších a povinnosti si vždy plní na sto procent. To jsou 
základní předpoklady pro to, aby ve fotbale něco dokázal. Talentovaný 
pravý obránce a velký fanoušek Slavie si však nestaví vzdušné zámky, 
své cíle popisuje poměrně střízlivě: být úspěšný, jak jen to půjde.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Bylo to hlavně díky tomu, že můj táta, 
děda a strýc hráli fotbal. V době, kdy 
jsem s fotbalem začínal, dělal táta 
vedoucího mužstva, a tak jsem byl 
vlastně už od narození týden co tý-
den na fotbale. V roce 2009 byla pak 
v Lochkově otevřena přípravka, kterou 
vedl Michal Drahota s Mirkem Vrbou. 
Těm vlastně vděčím za to, že mě na-
učili hrát fotbal.

 J Důležité kroky v kariéře:
Za důležité považuji to, že jsem u fot-
balu zůstal a nenechal se zlákat ji-
nými aktivitami nebo nějakou „špat-
nou partou“.

 J Nejoblíbenější trenér:
Na trenéry jsem měl vždy štěstí. 
V přípravce zmiňovaní Michal Dra-
hota s Mirkem Vrbou, kteří mi dali 
základy, dále pak skvělý a zkušený 
trenér Standa Jecha nebo Ladislav 

Kacovský, který z nás dokázal svou 
autoritou a zkušenostmi dostat vždy 
to nejlepší. Nyní mě trénuje Honza 
Peka a i ten navazuje na řadu výbor-
ných trenérů.

 J Fotbalový vzor:
Na pozici krajního obránce to je asi 
Marcelo z Realu Madrid nebo mo-
mentálně i Eduard Sobol ze Slavie. 
Obecně mám hodně rád Cristiana Ro-
nalda, protože má výbornou techniku, 
ale líbí se mi i to, že hodně přispívá 
na charitu.

 J Oblíbený klub:
Samozřejmě je to Sokol Lochkov, to 
je číslo 1. Ale mé srdce tluče pro Sla-
vii, fandí jí celá rodina a ani já nej-
sem výjimka.

 J Neoblíbený klub:
Sparta, to je odvěký rival Slavie.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Lochkova v sezoně:
Prohra 1:3 na Bílé Hoře.

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Bylo mnoho zápasů, ale nejlepší je 
vždy vyhrané derby nad Slivencem. 
Vzpomínám i na minulou sezonu na 
zápas s Bohnicemi, kdy jsme zhruba 
10 minut před koncem prohrávali 2:0 
a dokázali jsme remizovat 2:2, i když 
jsme nakonec měli ještě i šanci vyhrát.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Asi nejlepší, co jsem zažil, byl zápas 
Slavie s BATE Borisov, když Slavia 
vyhrála 1:0. V Edenu bylo vyprodáno 
a plný stadion hnal Slavii za vítěz-
stvím.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Nemám vysloveně nejlepšího spolu-
hráče, protože v kabině máme, řekl 
bych, hlavně dobrou partu.

 J Sportovní cíl:
Hráčsky být úspěšný, jak jen to pů-
jde. V dubnu se budu hlásit na roz-
hodčího, tak by se mi líbilo, kdybych 
dosáhl úplného vrcholu nebo alespoň 
přebor či divize.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale – 
čím chce být:
Ještě úplně nevím, rozhoduji se, ale 
chtěl bych zůstat u sportu. Možná 
i v nějaké manažerské pozici.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Závodně ne, ale když zamrzne rybník 
v Lochkově, tak hrajeme hokej, občas 
si chodíme zahrát tenis nebo hrajeme 
třeba nohejbal.

 J Mimosportovní zájmy:
Baví mě starat se o naši zahradu, rád hraji 
hry na Xboxu, počítači nebo na mobilu.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Lehnu si do postele a pustím si tele-
vizi. Nebo si lehnu a spím.

 J Oblíbené jídlo:
Mám rád klasická jídla, třeba svíč-
kovou, řízek nebo pečené vepřové 
a knedlík se zelím. Rád si pochutnám 
i na pečené kachně.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Nemám úplně vyhraněnou muziku, 
může to být rock, ale klidně i de-
chovka. Rád poslouchám třeba Kabáty.

 J Oblíbený film:
Třeba film o Cristianovi Ronaldovi 
nebo také komedie jako třeba Babo-
vřesky a Kameňák.

 J Prospěch ve škole:
Průměr mám 1,6.

 J Počet přátel na Facebooku:
148, ale opravdových přátel, které 
znám, zhruba 100. 

kaRel košaŘ už V sokolu locHkoV poMáHá s tRénoVáníM nejMenšícH

pRo FotBal se naRodil

spaRta nebo sLAVIA 
slavia, to je moje srdíčko.

rONALDO nebo Messi

ÚTOčIT nebo BRánit 
asi útočit, bez útoku nejde vyhrát.

Blondýny nebo BRunety 
Nevím, nerozlišuji to.

PreMIer LeAGue nebo Bundesliga 
Premier league, mám ji radši. ale Bundesliga je 
stejně tak kvalitní soutěž.

rOZsTřeL

M l á d e žtext: štěPÁN šImůNek Foto: arChIv karla kOšaře

„Přijde mi, že se Karel pro fotbal narodil. Má ho 

opravdu moc rád a je vidět, že pochází z fot-

balové rodiny. Trénovat ho je radost, protože si 

vždy plní povinnosti na 100 procent. Pomáhá 

nám ale i v jiných činnostech klubu, například 

s trénováním těch nejmenších dětí.“

Michal Drahota,  
trenér mládeže tj sokol lochkov

OčIMA TreNérA

Že je slávista, to se pozná snadno. Karel Košař – fotbalista.
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I na podzim tohoto roku byl realizován jeden z úspěšných projektů 
Pražského fotbalového svazu s názvem TOUR DE CLUB. Ten si dal 
za úkol ještě více zintenzivnit vztah mezi amatérskými a profesi-
onálními kluby.

Jak už je dobře známo, principem 
Tour de Club je návštěva menších 
klubů mládežnickými trenéry pro-
fesionálních fotbalových celků, 
v rámci které provádějí ukázkový 
trénink a předají si s místními 
trenéry zkušenosti a poznatky. 
K atraktivitě tohoto projektu při-
spívá fakt, že se tréninkové jed-
notky účastní také samotní hráči 
profesionálních klubů.

sPArTA V MODřANech
Podzimní sezonu projektu, který pod-
poruje Magistrát hlavního města 
Prahy, odstartovala návštěva zástupců 
Sparty u klubu SK Modřany. Trenéři 
klubu z Letné si pro zdejší nejmladší 
kategorii fotbalistů připravili celou 
řadu zábavných cvičení. Do nich se 
dokonce zapojili samotní zahraniční 
hráči AC Sparta Praha Vjačeslav Ka-
ravaev a Bogdan Vatajelu, kteří si po-

chvalovali, jakými dovednostmi zdejší 
mladí hráči disponují.
Zástupce modřanského klubu Tomáš 
Vodrážka byl z akce doslova nadšený: 
„Velkou radost nám udělali přítomní 
hráči ze Sparty, kteří na nás udělali vý-
borný dojem. Chválím také sparťanské 
trenéry, i díky nim děti odcházely domů 
s nadšením. Pro celý náš klub to byl 
obrovský zážitek a děkujeme, že jsme 
mohli být součástí této úspěšné akce.“

BOheMIANs V uhřÍNĚVsI
Další trénink si užili mladí fotba-
listé z SK Čechie Uhříněves, kam 
přijela delegace ze spřáteleného 

klubu Bohemians 1905. Nechyběli 
ani hráči samotného A-týmu Marek 
Kouba a Rudolf Reiter, který akci 
okomentoval slovy: „Vzpomínám si, 
když jsem byl ve věku těchto dětí, tak 
bylo vždy úžasné, když dorazil nějaký 
ligový hráč na náš trénink. Bylo vidět, 
že to kluky tady v Uhříněvsi bavilo, po 
tréninku za námi chodili pro podpisy. 
Všichni jsme si to užili.“

sLAVIA Ve KBeLÍch
Také zhruba čtyřicítka členů přípravky 
Spartaku Kbely zažila na podzim tré-
ninkovou jednotku pod dohledem pro-
fesionálních trenérů, kteří tentokrát 

jeden Z HlaVnícH pRojektů pRažskéHo FotBaloVéHo sVaZu slaVil další úspěcH

podZiMní touR de cluB? na VýBoRnou!

M l á d e ž text a Foto: Pfs

Slavia ve Kbelích.

Sparťané prý byli v Modřanech velmi milí. Klokan Kouba si v Uhříněvsi i zachytal.
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přijeli z klubu SK Slavia Praha. Šéf-
trenér přípravek Slavie Jiří Janeček se 
na místě nechal slyšet: „Dnes si pět 
našich trenérů pro děti připravilo ze-
jména cvičení s míčem ke zlepšování 
dovedností, ale také hru 1 na 1 se střel-
bou na bránu.“ 
Zástupci i mladí fotbalisté ze Kbel 
si projekt Tour de Club velmi po-
chvalovali. Děti s radostí podstou-
pily celý trénink a užily si ho. Jejich 

nadšení ještě podpořila účast hvězd-
ných hráčů ze Slavie Praha Jakuba 
Hromady a Jakuba Jugase, kteří se 
s nimi vyfotili a na závěr rozdali ne-
spočet podpisů.
„Pro Kbely to byla velká příležitost vi-
dět profíky v akci. Hlavně děti si z ní 
odnesly velké zkušenosti, které se jim 
budou v další kariéře hodit,“ netajil 
spokojenost vedoucí kbelské mlá-
deže Vít Mrkvička.

Závěrem patří obrovské poděkování všem zúčastněným menším klubům, které 
s nadšením přivítaly profesionály na svých hřištích. Pak také těm velkým, které pro 
Tour de Club uvolnily své trenéry a hráče, aby tento projekt podpořily. Díky také 
pražskému magistrátu, bez kterého by tento potřebný projekt jen těžko existoval. 

Kbely TV připravily o projektu Tour de Club pěknou reportáž,  
zhlédnout ji můžete zde: 

goo.gl/UFnLrN

TDc V TV

PRAHA MĚSTO FOTBALU

FOTBALOVÉ BESEDY

mujprvniklub.cz

 

Zástupci Bohemians v tradičním stánku PFS.

A ještě jedna Sparta.
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seRiál o pŘípRaVě Mládeže

standaRdní situace V žákoVské kategoRii

t R é n i n k text: mIlaN tItěra ilustRační Foto: Pavel jIřÍk st.

Součástí každého zápasu je nespočet STANDARDNÍCH SITUACÍ. V dospělé 
kategorii často rozhodují zápasy a jejich nácvik je významnou součástí 
tréninkového cyklu. V mládežnických kategoriích mají zpočátku pouze 
informativní charakter. Trenér seznamuje hráče s tím, jak se podle 
pravidel vůbec zahrávají, a postupem času se začíná s vědomým 
zahráváním určitých situací, které přecházejí až do nacvičování signálů. 
Ty pak mohou dovést rozehrávající tým ke vstřelení gólu. V žákovské 
kategorii by již hráči měli znát všechny standardní situace, které mohou 
v zápase nastat, a vědět, co je pro soupeře nebezpečné.

ZAháJeNÍ hry  
A rOZehrA OD BrANKy
Rozehra ze středu pole je méně čas-
tou situací, která zpravidla nevede 
k nějakému zásadnímu ohrožení 
branky. Stejně tak rozehra od branky 
nabízí spíše dobré možnosti pro zisk 
bránícího týmu, jelikož je na situaci 
připraven a všichni hráči jsou nachys-
taní získávat míč.
I přesto by mělo být snahou trenérů 
naučit hráče nebát se rizika a snažit 
se správným pohybem a kombinací 
udržet míč proti soupeři a přejít s ním 
co nejblíže k brance soupeře. V tomto 
momentě je velmi důležitá role bran-
káře a jeho schopnost hrát dobře no-
hama a nepanikařit v momentě, kdy 
mu někdo přihraje míč zpátky.

rOhOVÝ KOP
Poměrně častá herní situace, která 
znamená možnost přímého ohrožení 
branky. I přesto, že se zdá být va-
rianta nákopu před branku soupeře 
nejnebezpečnější, tak statisticky jen 
minimum takto rozehraných kopů 
končí brankou. Zároveň je častým 
jevem, že naopak soupeř využije vol-

ného prostoru k rychlému protiútoku 
z vlastní defenzivy do nepřipravené 
obrany.
Pro některé týmy je to proti fotbalově 
lepšímu soupeři jedna z mála šancí na 
vstřelení branky. Pokud trenéři v žá-
kovských kategoriích najdou prostor, 
věnovat se nějakému nácviku roho-
vých kopů, mělo by být hlavním cílem 
najít způsob, jak překvapit soupeře 
a narušit jeho pozornost a jeho vý-
chozí rozestavení. Toho lze dosáhnout 
řadou cílených náběhů, využití faleš-
ných náběhů pro uvolnění prostoru, 
různé formy rozeher a přečíslení v ně-
kterém prostoru atd.
Volba řešení rohových kopů (týká se 
i přímých volných kopů) musí vychá-
zet z typologie hráčů vlastního týmu 
i soupeře, ze stylu hry, kvality bran-
káře atd. 

PřÍMé A NePřÍMé KOPy
Cílem by mělo být, aby hráči vnímali, 
jak se chovat při rozehře v různých čás-
tech hřiště. Umět vyhodnocovat podle 
postavení soupeře vhodnou variantu. 
V tréninku lze lépe nacvičit rozehru 
v nějakých stálých podmínkách, kopy 

přes zeď, centr za obrannou linii apod. 
Lze však hráče naučit i formy signálů 
v momentě rozehry. Samotnou reakci 
soupeře a způsob dohrání pak stejně 
musíme nechat na aktuálním rozhod-
nutí bránících a útočících hráčů.
Rozhodující je především samotná 
schopnost hráčů v řešení finální při-
hrávky či zakončení, v soubojovém 
chování a anticipaci. Nácviky těchto 
signálů vyžadují k dobrému provedení 
poměrně dost času, a toho není nazbyt. 
Překážkou je zároveň i fakt, že v mlá-
dežnických zápasech bývá větší rotace 
hráčů, tudíž se neustále mění hráči za-
pojení do důležitých návazností. To nutí 
trenéry zvažovat, kolik času obětovat 
přípravě standardních situací.
Jaký efekt má věnovaný čas? Trénink 
těchto situací vyžaduje vysokou míru 
soustředěnosti, která se při větším 
počtu hráčů zapojených v nácviku jen 
složitě hlídá. Proto se jeví přejít brzy 
po vysvětlení úkolu do nějaké sou-
těžní formy, kde dojde k většímu po-
čtu opakování a koncentraci útočících 
i bránících hráčů. Zároveň se hráči učí 
v reálných situacích. 

PeNALTA
Situace, která má stálé podmínky 
a největší pravděpodobnost, že padne 
gól. Nácvik naopak hráče baví a často 
se zařazuje v tréninku, po konci zá-
pasu či jako rozhodující hledisko při 
remíze.
Nácvik technického provedení je 
možné provádět v podstatě neustále, 
ale úspěšnost proměnění v utkání 

ovlivní z velké míry psychická odol-
nost hráče v danou chvíli. Hráči sami 
si musejí projít psychickým tlakem 
v úspěšném i neúspěšném provedení. 
Následně se profilují hráči, kteří si vy-
tvoří psychickou sílu na to, že na sebe 
vezmou zodpovědnost za (ne)úspěch 
celého týmu. 

AuTOVé VhAZOVáNÍ
Nejčastější standardní situace, které 
však trenéři nevěnují téměř žádnou 
pozornost, proto jsme v mládežnic-
kém fotbale svědky obrovské ztráto-
vosti a neefektivnosti v této činnosti. 
Důvody jsou zejména v nabídce hráčů 
bez míče, v připravenosti a tlaku sou-
peře na malém prostoru, ve špatné 
volbě řešení házejícího hráče. Pokud 
se nepovede aut rozehrát rychle, tak 
je téměř pravidlem, že vhozený míč 
získá soupeř.
Trenéři by měli u hráčů odstraňovat 
špatné návyky vhazování na stojící 
hráče, postavení ve dvou až třech 
hráčích v řadě za sebou, v alibis-
tickém vracení míče vždy na háze-
jícího apod. Ukazovat hráčům, že 
tato řešení nevedou ani k udržení 
míče, ani nejsou nebezpečné pro 
soupeře. Navést hráče k tomu, aby 
si pro míče nabíhali z větší hloubky 
hřiště, ne zbytečně moc hráčů, do-
kázali si vyměnit pozice, vytvářeli 
pohyb pro náběh za obranu (smě-
rem k brance soupeře), pokud míč 
sklepnou na házejícího, tak pokra-
čovat v kombinaci a neodkopávat 
míč do neznáma atd. 

Všechny výše zmíněné situace jsou řešeny z hlediska ofenzivy. Hráče je třeba připravit i na správné chování v defenzivních standardních situacích a snažit se 
je naopak využít ve svůj prospěch – zisk míče, rychlý protiútok, taktický faul atd. Trenéři by měli v této kategorii podporovat hráče v chytrosti, kreativitě, od-
vaze něco vyzkoušet, něčím soupeře překvapit. Zároveň aby se dokázali poučit z nevydařených řešení. 
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tRéninkoVé Modely

t R é n i n k

Věková kategorie:  
U12 – U14
Zaměření cvičení:  
řešení autového vhazování – výběr místa
slovní popis:  
hráči si před vhozením naběhnou tak, že si vymění místa a tím 
pádem donutí obránce soustředit se na jejich činnost. Zároveň 
budou odehrávat nebo přebírat míč v pohybu.
Varianty:  
po vhození na středového dojde ke sklepnutí zpět a situaci 2 na 1 
nebo kolmou přihrávku; po vhození na středového zahraje vzduchem 
kolmo přes obranu na rozběhlého spoluhráče; vhodí míč kolmo za 
obranu na rozběhlého hráče

pRůpRaVné cVičení 1

Věková kategorie:  
U12 – U14
Zaměření cvičení:  
řešení autu 3 na 3
slovní popis:  
žlutý hráč vhazuje míč po výměně hráčů a pokračuje hra 3 na 3, 
kterou doplňuje třetí obránce ze středu hřiště. Útočící hráči mají za 
úkol zakončit do jedné z branek. Po zisku zakončují obránci. důležitý 
je vždy klamavý pohyb pro odpoutání od obránce a rozhodnutí, zda 
míč vrátí nebo převezme.
Varianty:  
výměny místa, narážečka, individuální akce

HeRní cVičení 1

Věková kategorie:  
U13 – U15

Zaměření cvičení:  
rozehra rohového kopu

slovní popis:  
Po rozehře dvou hráčů se nabídne hráč z pozice nad vápnem a volí 
buď centr do vápna, nebo kolmou přihrávku za dva bránící hráče na 
sbíhajícího spoluhráče.

Varianty:  
z této pozice lze využít několik variant – vždy ale hráči musejí  
umět rozhodnout, co v daný moment zahrát vzhledem k reakci  
a postavení soupeře

HeRní cVičení 2

Věková kategorie:  
U13 – U15

Zaměření cvičení:  
rozehra přímého volného kopu za vápnem

slovní popis:  
hráči s míčem se připravují na střelu nebo centr. krajní hráč strhává 
pozornost náběhem a hráči u míče se rozhodují, zda mu míč 
přihrají a nebo přihrají do středu, kde sbíhá hráč s cílem prostrčit 
narážečkou míč kolem zdi na vybíhajícího hráče ze zdi.

HeRní cVičení 3
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Patří k nejstarším klubům v Česku, v Praze mu v tomto hledisku patří 
historicky sedmá příčka. Vždyť SK Nusle vznikl v roce 1903, tedy ve 
stejné době jako např. žižkovská Viktoria. Oddíl, který je už od začátku 
padesátých let spjat s areálem Děkanka, hrával ve 40. letech dokonce 
první ligu a k jeho největším úspěchům patří vítězství nad Spartou. Slavné 
časy jsou ale už dávno pryč, dnes Nuselští kopou III. třídu a fotbal hrají 
hlavně pro zábavu a pro žízeň. A dlužno dodat, že ač podnikli všechny 
potřebné administrativní kroky, jsou na Pražském fotbalovém svazu 
stále vedeni pod starým a přechodným názvem SPORTOVNÍ KLUBY 
PRAHA 4. To by se však už za několik měsíců mělo změnit.

Historie klubu je logicky spjata s Nus-
lemi, které byly až do roku 1921 sa-
mostatným okresním městem na již-
ním okraji tehdejší Prahy. Oddíl byl 
založen v roce 1903 jako SK Bivoj 
Nusle, v roce 1910 se název zkrátil 
na SK Nusle. Mimochodem, ve stejné 

čtvrti dlouhá léta působil i další 
známý klub Nuselský SK, který zanikl 
v roce 2003 fúzí s AFK Podolí.

rAZÍTKO NesTAčILO
SK Nusle napsal nejslavnější ka-
pitolu své historie během druhé 

světové války. Tehdy totiž vykopal 
postup do první ligy, v níž strávil 
dvě sezony. V té první (1942–43) 
dokonce dokázal porazit Spartu 
5:2, ze dvanácti účastníků nakonec 
skončil devátý a o bod se zachrá-
nil. Tým, který zejména v domácích 
zápasech, které hrál na stadionu 
Bohemians, předváděl odvážný 
útočný fotbal, tehdy táhlo trio Prů-
cha, Dlask, Senech.
Další ročník už se však nepovedl, 
a přestože za Nusle hráli ze Sla-
vie půjčení Rudolf Vytlačil (později 
trenér československých vicemistrů 
světa 1962) a člen Klubu ligových 
kanonýrů Vojtěch Bradáč, 12 bodů 
v konečné prvoligové tabulce zna-

menalo poslední místo a sestup. Po 
válce hrál SK postupně druhou ligu, 
divizi a v šedesátých letech pražský 
přebor.
Dnes působí ve III. třídě a návrat 
mezi českou elitu logicky není na 
pořadu dne. „Hrajeme pro zábavu, 
pro žízeň,“ říká s nadsázkou dlou-
holetý místopředseda klubu, se-
kretář a správce v jedné osobě 
Pavel Kocourek. Ten byl u toho, 
když se tradiční oddíl musel před 
osmi lety přejmenovat. „Pan Do-
ležal, který kdysi působil jako ge-
nerální ředitel ve Slavii a pak ho 
vytáhli na FAČR, kde dělal právníka, 
mi tehdy asi tři týdny před začát-
kem sezony zavolal a sdělil mi, že 

jeden Z nejstaRšícH českýcH kluBů opět použíVá sVůj tRadiční náZeV, na sVaZu je ale Veden pod jinýM

spoRtoVní kluBy pRaHa 4?  
kdepak, na děkance HRají nusle

k l u B text: štěPÁN šImůNek Foto: Pavel jIřÍk st., arChIv sk Praha 4

Rok založení: 1903

Vývoj názvu klubu:  sk Bivoj Nusle, sk Nusle, jawa, 
spartak Nusle Závody 9. května, 
spartak Nusle, spartak Praha 4 – 
Nusle, sk Nusle, sportovní kluby 
Praha 4, budoucí: sk Nusle z.s.

úspěchy:  účast v první lize (1942 až 1944)

současnost: III. třída, skupina B

počet týmů:   muži (III. třída, skupina B), 
mladší žáci

sK PrAhA 4
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se nemůžeme jmenovat SK Nusle, 
protože patříme pod Jednotu Spor-
tovní kluby Praha 4,“ otevírá téma 
nucené změny názvu.
Zástupci Nuslí se však odvolávali na 
stanovy, v nichž byl jejich klub ve-
den jako SK Nusle. „Hned na první 
straně bylo jasně uvedeno, že Jednota 
sdružuje deset oddílů s těmito názvy… 
A na prvním místě jsme byli napsáni 
my jako SK Nusle. Spis byl opatřen 
kulatým razítkem ministerstva vnitra,“ 
popisuje. „Ptal jsem se pana Doležala, 
proč musíme měnit název, když jsme 
ve stanovách evidováni jako SK Nusle. 
Řekl mi, že ho to nezajímá a že se mu-
síme přejmenovat, jinak nás odhlásí 
ze soutěže.“

Prakticky během pár dnů se tak klub 
musel úředně změnit v SK Praha 4. 
„Bylo to hrozně narychlo. Tenkrát jsme 
tady měli dva týmy mužů a dva mlá-
dežnické, takže si při počtu registraček 
asi dovedete představit, jak bylo složité 
vše v tak krátkém termínu zařídit. Ale 
nakonec se to stihlo, takže jsme za-
čali hrát pod názvem Sportovní kluby 
Praha 4,“ vzpomíná Pavel Kocourek.

MuseJÍ čeKAT DO BřeZNA
Klub tak byl kvůli hektickému pro-
cesu na různých místech nějakou 
dobu veden pod jinými názvy, což 
pochopitelně přinášelo problémy. 
„Když se v té době udělovaly do-
tace na mládež, tak jsme ji nedo-

stali, protože na magistrátu nena-
šli Sportovní kluby Praha 4, kopaná. 
Našli tam SK Nusle, ten ale oficiálně 
o dotace nežádal,“ vysvětluje mís-
topředseda.
K tradičnímu jménu se vrátil až le-
tos. I tento proces však provázely 
a vlastně dál provázejí složité ob-
strukce. „V září jsme se oddělili od 
Jednoty a založili jsme SK Nusle z.s. 
Z těch deseti oddílů se nás trhlo pět, 
kromě fotbalu ještě veslaři, golfisté, 
lyžaři a atleti. Každý se jmenuje ji-
nak a na všech daných svazech na 
to přistoupili. Jen na FAČR to nejde,“ 
kroutí hlavou.
„My musíme počkat až do března, pak 
si podat žádost o přejmenování a až od 

dalšího ročníku budeme opět SK Nusle. 
Dokážu pochopit, že na svazu to mají 
nastavené tak, že název nelze změnit 
v rozehrané sezoně, ale nepochopím, 
proč to tak je jen ve fotbale.“
Ale zpět k Nuslím. V klubu, jehož 
předsedou je Ing. František Hruška, 
fungují kromě jednoho týmu mužů 
i mladší žáci. „Dva silné ročníky nám 
přetáhli do Vyšehradu, kde teď hrají 
první ligu, a poslali nám za ně kluky, 
kteří nejsou tak kvalitní. Trénují je 
tatínek jednoho z nich společně 
s jedním hráčem Vyšehradu. A zlep-
šuje se to. Loni to byla výsledkově 
bída, letos jsou ve II. třídě první. 
Takže počítáme, že někdo po nich 
zase sáhne,“ směje se. 

Areál Děkanka, kde Nusle hrají domácí zápasy už přes 60 let, patří 
v Praze ke špičce. Je rozlehlý, moderní, udržovaný a dominuje mu hřiště 
s opečovávaným trávníkem. Ten působí svěžím dojmem, přestože se 
o něj fotbalisté dělí s atlety a navíc ho využívají i hráči několika dalších 
klubů. Jen budova s kantýnou a zázemím by potřebovala rekonstrukci. 
Ideální by ale bylo ji strhnout a postavit tu novou, vždyť tu stojí už 
od začátku padesátých let.

Od třicátých let byl SK Nusle doma 
na Pankráckém náměstí, konkrétně 
na stadionku Na Bělce, který byl 
později zastavěný Palácem kultury 
(dnešní Kongresové centrum) a ús-
tím Nuselského mostu. Do areálu 
Děkanka, který klub dostal jako ná-
hradu a v němž působí dodnes, se 
přesunul v roce 1952. Kromě hlavní 
travnaté plochy v něm najdete 
i malé osvětlené hřiště s umělou 
trávou. „Trénují na ní hlavně děti 
v zimě, hraje se na ní i Hanspaulská 
liga,“ prozrazuje místopředseda Pa-
vel Kocourek.
A v areálu bývá pravidelně velmi živo. 
„Na hřišti hrají a trénují naše dvě muž-
stva, tedy muži a mladší žáci, k tomu 
dva rekreační týmy, tři družstva Dukly 
Praha a v pronájmu ho mají i kluci 
z 1999 Praha, kteří hrají I. A třídu,“ vy-
počítává. „K tomu je potřeba připočíst 
i místní atlety, jejichž závody se rovněž 
odehrávají na trávě. Přesto myslím, že 
je trávník v dobrém stavu.“

Spolupráce s atlety podle něj funguje, 
i když občas dochází ke třenicím. „Ne-
řekl bych, že jsme na nože, ale někdy 
si házíme klacky pod nohy,“ přiznává 
brněnský rodák. „Atleti totiž využívají 
hřiště i k rozcvičování, což nevidím 
rád. Dokud tu byla škvára, tak to sa-
mozřejmě nevadilo, ale tráva vyžaduje 
mnohem větší péči a udržovat ji je fi-
nančně náročné. Vezměte si jen peníze 
za vodu, za hnojiva, za sekání. A my 
od atletů nedostáváme ani korunu,“ 
vysvětluje.
Z úprav provedených v nedávné době 
zmiňuje Pavel Kocourek rekonstrukci 
vodních rozvodů v hlavní budově. 
„Všechny popraskaly. Ale je to barák 
z roku 1952, takže se tomu nelze divit. 
Je tu asi osm bojlerů, jeden rupne, tak 
ho vyměníte a praskne jiný,“ popisuje. 
„A v posledních dvou letech jsme ještě 
dělali údržbu a nátěr střechy, protože 
nám sem zatékalo.“
Snem vedení klubu je sehnat inves-
tora, který by zaplatil zbourání stá-

vající budovy a na jejím místě posta-
vil novou. „Naše představa je taková, 
že spodní patro by sloužilo potřebám 
fotbalu a vrchní by ten investor využil 
třeba pro komerční účely. Ale toho já 

už se asi nedožiju,“ směje se. „Viděl 
jsem totiž tolik návrhů a plánů, jak by 
to tu mělo vypadat, že už je ani nespo-
čítám. Ale žádný nevyšel. Pořád chodím 
a všechno možné tu plátuju.“ 

o HŘiště se dělí s atlety

k l u B

název: sportovní areál děkanka
adresa: děkanská vinice I 987/5, Praha 4 – Nusle, 140 00
dopravní spojení:  čtyři minuty chůze od stanice metra 

a autobusové a tramvajové zastávky 
Pražského povstání (linky 1, 6, 12, 13 a 14, 
134 a 193 a linka C), 10 vteřin od autobusové 
zastávky děkanka (linka 134)

počet hřišť v areálu:  jedno travnaté, jedno s umělým povrchem

AreáL DĚKANKA

Tady je jasné, k jakému názvu se klub hrdě hlásí.

Za dlouhá léta nasbírali Nuselští slušné suvenýry. Pavel Kocourek
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Zarytý slávista, velký talent, který v pouhých šestnácti letech hraje 
za muže, a v budoucnu možná kuchař, barman – zkrátka muž pracující 
v gastronomii. To je FILIP STOLAŘ, obránce či záložník Kačerova, který 
sbíral zkušenosti i ve Slavoji Vyšehrad a v Povltavské fotbalové akademii. 
Netají se tím, že ve fotbale by to chtěl dotáhnout alespoň do divize, už 
od dětství jej totiž charakterizuje touha hrát co možná nejvyšší soutěž.

Většinu kariéry má teprve před sebou, 
nějaký ten pátek už z ní ale odkro-
jil. S fotbalem začal velmi brzy, už 
ve čtyřech letech. „Táta i děda hráli 
fotbal, takže jsem k fotbalu měl od-
mala blízko. Když mi byly čtyři roky, 
vzal mě táta na Kačerov, kde jsem si 
vyzkoušel pár tréninků se staršími žáky. 
Z těch jsem byl ale vyjukaný, protože 
oproti mně byli obrovští,“ vzpomíná 
s úsměvem.

AuTOBuseM K sáZAVĚ
Poté už se Filip Stolař zařadil do své 
kategorie, tedy do předpřípravky, 

která se v Kačerově jmenuje mi-
nipulci. „Hrávali jsme proti hodně 
silným soupeřům, první gól sezony 
jsme dali až někdy tři kola před kon-
cem,“ vybavuje si hráč, který začínal 
v útoku, ale postupně se posouval 
dozadu. „Začalo mě bavit tvořit hru, 
takže na přelomu přípravky a mlad-
ších žáků jsem se přesunul na střední 
zálohu.“
Ve starších žácích, když už bylo 
zjevné, že v něm dřímá slušný talent, 
dostal chuť vyzkoušet si vyšší soutěž. 
„Dohodli jsme zkoušku ve Slavoji Vyše-
hrad, který hrál žákovskou ligu a kde 

jsem nakonec vydržel necelý rok. Ve 
druhé půlce angažmá se ale vyměnil 
trenér, pod kterým už jsem tolik nena-
stupoval. Každopádně to pro mě byla 
velká a cenná zkušenost, myslím, že 
na Vyšehradě jsem se fotbalově do-
cela rozvinul.“
Jeho další kroky vedly zpět na Ka-
čerov, prakticky záhy ale zkusil 
štěstí v Povltavské fotbalové aka-
demii. Ta totiž rovněž hrála celo-
státní ligu a Filipa Stolaře odmala 
provází touha působit v co možná 
nejvyšší soutěži. „Hráli u nás na Ka-
čerově zimní ligu, tak jsme s nimi do-
hodli, že to u nich vyzkouším. Trénoval 
nás Martin Poustka, z čehož jsem byl 
jako velký slávista nadšený. Mělo to 
ale i stinnou stránku. Když byl totiž 
na zápasech, byl jsem z něho hrozně 
nervózní a moc se mi nedařilo. A když 
tam nebyl, šlo mi to,“ směje se.

Nakonec se rozhodl vrátit se do Kače-
rova. „Moc mě nebavilo dojíždět. Povl-
tavská akademie neměla stálé domácí 
hřiště, trénovali jsme na různých mís-
tech vesměs v okolí Sázavy. Jezdil jsem 
autobusem do Měchenic, do Hvozdnice 
a podobně,“ vysvětluje.

DrŽÍ se recePTů
V Kačerově je na roztrhání, za ví-
kend totiž stihne odehrát i tři zá-
pasy. Kromě své kategorie mladších 
dorostenců kope i za „áčko“  mužů. 
„Trenér chlapů si mě společně s pár dal-
šími kluky vytáhl už na konci minulé 
sezony, kdy bylo jisté, že muži sestoupí. 
Ze začátku jsem měl strach, bál jsem 
se, abych jim to na hřišti nepokazil. Ale 
díky tomu, že už měli jistý sestup, jsem 
se mohl uklidnit.“
Přechod do vyšší kategorie, který je 
složitý i pro starší fotbalisty, zvládá 

je Mu tepRVe 16 let, pŘesto Záložník či oBRánce kačeRoVa Filip stolaŘ už HRaje Za Muže

Z poustky jseM Byl neRVÓZní

c i V i l text: štěPÁN šImůNek Foto: Pavel jIřÍk st., arChIv fIlIPa stOlaře

Jeho srdce bije pro Slavii, to je jasné. Věkem je Filip sice ještě teenager, ale kromě zápasů své kategorie už válí i mezi dospělými.
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slušně. „Je to hodně náročné na fy-
zičku, zápasy jsou rychlejší. Asi nej-
těžší pro mě jsou hlavičkové souboje. 
Obecně nejsem typ, který by je vy-
hledával, a podstoupit souboj třeba 
s o dvě hlavy větším chlapem je ještě 
náročnější,“ popisuje.
Že má talentu na rozdávání, to je 
zřejmé. Otázka je, jak ho zúročí. „Co 
se týče mých fotbalových cílů, chtěl 
bych si s kluky z Kačerova vyzkoušet 
co nejvyšší soutěž, zahrát si před sluš-
nou návštěvou. Třeba divizi nebo ales-
poň přebor. Ale netlačím na pilu, spíš 
to nechávám volně plynout a uvidím, co 
přijde,“ prozrazuje.
Filip Stolař letos dokončil základní 
školu, momentálně studuje na 
středním odborném učilišti gastro-
nomie U Krbu. „Baví mě jak vaření, 
tak ostatní věci v tomto oboru, třeba 
barmanství. Na škole máme od ka-

ždého trochu, až skončím, měl bych 
být schopný rozumět gastronomii jako 
celku,“ nastiňuje a dodává, že o ji-
ném oboru nepřemýšlel. „Táhlo mě 
to do kuchyně. Rozhodně by mě vů-
bec nebavilo sedět někde v kanceláři 
a koukat do počítače.“
Vaření ho chytlo asi před dvěma lety, 
ale do žádných velkých kuchařských 
akcí se prý nepouští. „Hrozně nerad 
totiž potom myji nádobí,“ směje se 
a dodává, že pokrmem, na jehož pří-
pravu si troufne, je kuřecí maso se 
šťouchanými brambory. „Vařím spíš 
podle receptů, improvizace nejsou nic 
pro mě,“ přiznává.

Ze sPArťANA sLáVIsTOu
Jeho největším koníčkem je jedno-
značně Slavia. „V rodině máme půl 
na půl sparťany a slávisty a já jako 
úplně malý fandil Spartě. Pak mě ale 

táta, který je slávista, vzal do tehdy 
nově otevřeného Edenu. Byla to se-
zona, kdy Slavia vyhrála titul, hráli 
tehdy s Plzní. Chytlo mě to a od té 
doby fandím Slavii,“ líčí.
Na populární Tribunu Sever chodí 
s kamarády pravidelně, občas se 
dostane i na výjezd. „Ale vzhledem 
k tomu, že o víkendech hraju až tři zá-
pasy, nemám na výjezdy tolik času. Spíš 
se tedy soustředím na domácí zápasy, 
v aktuální sezoně jsem vynechal snad 
jen dva. A neřeším, s kým se hraje. Ne-
chodím na soupeře, ale na Slavii,“ hlásí 
rezolutně.
Sešívaným přál i v době, kdy se mo-
tali nad sestupovými příčkami. „Ne-
mám moc rád ty, kteří fandí, jen když 
se daří. Ty takzvané fanoušky úspě-
chu, kteří se teď ke Slavii hrdě hlásí, 
ale v těžkých časech se k ní neměli. Já 
chodil i v době krize, když v Edenu bý-

valy tak tři tisíce lidí,“ tvrdí. „Současné 
období je pro mě taková satisfakce, 
hřeje mě to u srdce.“
Přesto má pro svůj oblíbený klub, 
nebo spíš pro jeho trenéra i kri-
tická slova. „Myslím, že pan Šilhavý 
někdy zbytečně šetří opory, často mi 
přijdou zbytečná i některá jeho stří-
dání,“ vzkazuje mladík, který se ne-
tají nesympatiemi k úhlavnímu riva-
lovi. „Můj nevlastní brácha je sparťan, 
takže tam to špičkování a hecování 
probíhá pořád. Musím říct, že bych byl 
radši, kdyby Slavia byla třeba druhá 
a nevyhrála titul, ale hlavně aby ne-
skončila za Spartou.“ 

inzerce

c i V i l

Věk: 16
klub: sk gOrdIC Praha kačerov, z.s.
post: obránce, záložník

FILIP sTOLAř

Kačerovský kapitán Filip Stolař v akci.

Bude jednou dobrým kuchařem? Řidičák tento benjamínek ještě nemá, tak jezdí MHD.
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staRšíHo se podíVejte, jak HRáči Z pRaHy uMějí (aneBo leckdy Musejí) paRádně létat…
Foceno: Na PražskýCh fOtBalOvýCh stadIONeCh autoR: Pavel jIřÍk st.
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