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Je nepřehlédnutelný výkony, ale i vizuálně. Dlouhé černé kudrnaté vlasy 
nezbedně vlají za sprintujícím MARTINEM INNEMANEM – tenhle jev je 
v zápasech přeborové Dukly JM zcela běžný. Obránce s číslem 12 je výraznou 
postavou jednoho z favoritů soutěže, ač hraje na pravém kraji obrany, je 
třetím nejlepším střelcem týmu. I proto se v posledních sezonách poměrně 
tradičně objevuje v ideální sestavě Pražská teplárenská přeboru podle 
webu www.fotbalpraha.cz. „Teď se mi docela daří, nemůžu si stěžovat,“ 
usmívá se 23letý Inneman, jehož ne zcela tradiční jméno bylo ochuzeno 
o písmeno n na konci. „Děda měl na konci dvě n, ale u táty to spletli na 
matrice, tak mám po něm jen jedno.“

 J Jste výraznou postavou Dukly, 
ale i celého přeboru. Neberte to 
špatně, ale myslíte, že by tomu 
tak bylo i bez vašich vlasů? Přece 
jen si vás i díky tomu lidé hodně 
pamatují.
Máte pravdu, asi by to bez vlasů ne-
bylo takové. Určitě napomáhají tomu, 
že si mě lidé všímají víc.

 J Dá se říct, že je to vaše značka?
To bych úplně neřekl, ale vlasy mají 
hodně velkou zásluhu na tom, že jsem 
lehce rozpoznatelný. V určitém směru 
jsem výraznější, než kdybych hrál 
stejně a bez vlasů. Ale to nemůžu říct, 
protože dlouhé vlasy nosím už roky. 
I když bylo pár trenérů, kteří chtěli, 
abych se ostříhal, nikdy k tomu nedo-
šlo. Nebylo jich moc, ale ještě v mlá-
dežnických kategoriích chtěli, abych 
vlasy sundal.

 J Proč?
Nevím, měli na to svůj pohled. Asi 
abych líp viděl.

 J Používáte čelenku?
Ne, vůbec, nepoužívám nic. Když 
fouká, tak je to blbý, ale dá se to do-
hromady, když běžím. (usmívá se) Ni-
kdy jsem čelenky nezkoušel, obecně 
mi nedrží na hlavě, vlastně mi na ní 

nesedí nic. Mám radši takový živel-
nější styl.

 J Kdy vás napadlo, že si necháte 
narůst takové „háro“?
Na Euru 2004 ve fotbale byla móda 
delších vlasů: Jankulovski, Ujfaluši 
a další. Všichni z týmu jsme si ne-
chali narůst vlasy a mně to od té doby 
zůstalo.

 J Který z fotbalistů vás v tomhle 
ohledu inspiroval nejvíc?
Nebylo to podle nějakého kon-
krétního hráče, spíš jsem se přidal 
k ostatním. Nikdy jsem nepřemýš-
lel nad tím, že bych si vlasy sundal. 
Pro okolí už by to byla velká změna, 
patří ke mně dlouho, asi to nechám 
takhle.

 J Co úprava vlasů? Řešíte to tak 
často a hodně jako ženy?
Vůbec. Prostě vstanu a jdu. Fénování 
a tyhle věci? Nic. Akorát mi vlasy 

v zimě po tréninku zmrznou, když je 
pod nulou, ale to neřeším. 

 J Nezávidí vám dívky vaše kudr-
liny?
Od mladých holek to moc neslýchám, 
ale už mi pár žen říkalo, že se jim to 
líbí a chtěly by mít vlasy jako já.

 J Umíte si sám sebe představit 
ostříhaného?
Asi bych si to dokázal představit, 
i když za ty roky už je to moje image 
a vlasy ke mně patří. Není to s ničím 
spojené, že bych byl rocker nebo tak 
něco. Prostě je mám, tak to je.

 J Byl byste ochotný se vsadit 
a riskovat jejich ztrátu?
Kdyby to byla sázka, která by měla 
hlavu a patu, tak asi jo. 

 J Většinou se fotbalisté stříhají do-
hola, když vyhrají nějakou soutěž…
Kdyby Dukla vyhrála přebor, tak by to 
bylo parádní, ale nevím, jestli by to 
bylo to, kvůli čemu bych do stříhání 
šel. (usmívá se) Jsou i jiné mimospor-
tovní sázky… Ale zatím nepřišla žádná 
taková, kvůli které bych to zvažoval. 
Ani si teď nedovedu představit, jak by 
taková sázka musela vypadat.

 J Vám se prý přezdívá Puyol po-
dle bývalého kapitána Barcelony, 
který měl obdobné vlasy jako vy. 
Je to tak?
Spíš mi tak říkají lidi, kteří se mnou 
nehrají v týmu. V Dukle mě všichni 
oslovují Inny – podle příjmení. Dřív se 
mi říkalo Ríva.

 J A to proč?
Zkrácená verze Rivalda. Na svoje 
první soustředění v žácích Motorletu 
jsem si vzal dres Brazilce Rivalda. 
A podle toho mi začali říkat. Zůstalo 
mi to dlouho, Ríva se používal, ještě 
když jsem hrál nedávno ve Střešovi-
cích. Kdo mě poznal později, tak to 
nechápal, ale neslo se to se mnou 
roky.

 J Chápu, že noví spoluhráči ne-
chápali. S Rivaldem toho máte 

„I když bylo pár trenérů, kteří chtěli,  
abych se ostříhal, nikdy k tomu nedošlo.“

Postava jak z romantického filmu, co říkáte?
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společného jen málo, ať už co se 
vizáže týče, nebo i ohledně her-
ního stylu.
To je pravda, ale když jsem byl 
malý, byl jsem dohola, takže mini-
málně účesem jsme byli s Rivaldem 
podobní. (usmívá se) Občas slyším 
toho Puyola, ten měl podobné vlasy 
jako já. Byl to srdcař a kapitán, vý-
borný fotbalista, uznávám ho. Já ale 
obecně nemám vyloženě oblíbené 
hráče. Víc jsem měl rád snad jen Ja-
viera Zanettiho, když hrál za Inter 
Milán. Interu fandím.

 J Tak to jste si v posledních le-
tech moc radosti neužil.
Letos to jde, ale v posledních letech 
to nebylo nic moc. Inter jsem začal 
sledovat v roce 2008. Pak přišly velmi 
úspěšné roky, ale následoval sešup 
dolů. I přesto pořád držím.

 J Proč vlastně Inter?
Vůbec nevím, nemám pro to nějaký 
příběh, prostě jsem začal sledovat 
Inter.

 J Přeskočme od Interu k vám. 
Pilujete pravou lajnu, a to dost 
neúnavně, přihráváte, střílíte, 
dáváte góly, stíháte bránit. Kde 
se to ve vás bere? Váš herní styl 
je ohromně fyzicky náročný.
V žácích jsem přitom měl problémy – 
byl jsem malý, hubený kluk a patřil 
jsem k nejpomalejším hráčům týmu, 
což je dnes nepředstavitelné. V pu-
bertě jsem se vytáhl, vyrostl jsem 
o 20 čísel, nabral jsem kila, možná 
jak jsem měl delší krok, tak přišla 
i rychlost.

 J A dnes jste v týmu nejrychlejší?
Řekl bych, že jo. Přijde mi, že všude, 
kde jsem působil, jsem byl nejrych-
lejší. Nikde jsem nepotkal nikoho, 
kdo by mě předběhl. Stovku jsem si 
nikdy neměřil, když nepočítám testy 
ve Střešovicích, ale to bylo na ruč-
ních stopkách, takže ten čas úplně 

neodpovídá. Zaběhl jsem 11,2. Ně-
kdy bych si ale chtěl zkusit stovku 
na závodech s technikou, plus skok 
do dálky. Je to spojené, navíc si mys-
lím, že mám dobrý odraz. Školu jsem 
reprezentoval v závodech, láká mě to 
zkusit, aby mi někdo stovku i dálku 
pořádně změřil.

 J Kam až by mohl doletět Martin 
Inneman?
Přes šest metrů myslím určitě, chtěl 
bych 6,5 metru, ale je to vysoký cíl.

 J Studujete FTVS, ale manage-
ment sportu. Když vás tak po-
slouchám: proč jste nešel na 
sportovní část školy?

Přijímačky jsem dělal na oboje, ta-
lentovky jsem udělal a přijali mě tam 
i tam. Zároveň jsem ale oba směry dě-
lat nechtěl, tak jsem se musel rozhod-
nout. Na sportovní část chodí strašně 
moc lidí, a když se podíváte, tak z nich 

mohou být trenéři, tělocvikáři, je to jen 
u sportu. Obor, na který jsem šel já, má 
větší záběr směrem do budoucnosti.

 J Ve fotbale se dřív velebili útoč-
níci a klasičtí střelci. Zdá se mi, že 
dnes jsou extrémně cenění hráči 
jako vy: vysoce ofenzivní krajní 
obránci. Vnímáte to podobně?
Fotbal se změnil, to určitě. Po obrán-
cích se chce, aby útočili, doplňovali 
ofenzivu, je to jasný trend. Ve Stře-
šovicích jsem hrál stopera a trenér 
Gregor mi říkal, že v přeboru nemůžu 
hrát na jiné pozici. Každý na to má 
jiný pohled, ale jsem rád, že jsem do-
kázal, že to tak není.

 J Co náročný trenér Světlík? Je 
s vámi a s vaší prací u pravé 
lajny spokojený?
Trenér bude mít vždycky výhrady, je 
to velký perfekcionista. Chce, aby se 
na sto procent dodržovalo to, co nám 

vtlouká do hlavy, spokojený je málo-
kdy. (usmívá se)

 J V čem konkrétně ve vašem pří-
padě? Vyčítá vám horší defen-
zivní činnost?
To je jedna věc, pak nepřesnost cen-
trů a finálních přihrávek.

 J Přihrávky se oficiálně nepo-
čítají, ale myslím, že v tomhle 
ohledu patříte k nejlepším hrá-
čům v přeboru. K tomu jste také 
dal pět gólů.
Gólů mám dokonce šest, ale jeden mi 
byl ubraný, rozhodčí to spletl. (usmívá 
se) Bylo to celé zamotané: četl jsem, 
že jsem si dal vlastní gól proti Čafce 
a mám pět gólů. Vlastní gól jsem si 
nedal a můj gól proti Motorletu B byl 
připsaný našemu kapitánovi Marku-
zimu. To mě pobavilo. Od gólů tam 
ale nejsem, jen to bylo vtipné, jak se 
to v těch zápisech spletlo.

 J Od gólů sice na hřišti nejste, 
jak sám říkáte, ale jste třetí nej-
lepší střelec týmu za kanonýry 
Kotlíkem a Bičanikem.
No, tam jsem čekal spíš kluky ze zá-
lohy, kteří se víc dostávají ke střelbě. 
Opravdu tomu nepřikládám váhu. 
Vždycky mám radost, když dám gól, 
ale já bych je měl hlavně připravo-
vat. Od střílení tam jsou Pepa (Biča-
nik) s Kotlem (Kotlík). Zatím se daří 
i mně, je to naším herním stylem, 
mám hodně prostoru v ofenzivě, což 
v minulé sezoně nebylo. Před rokem 
v zimě jsme měnili herní styl, dřív 
jsem víc bránil. Teď po nás trenér 
chce, abychom doplňovali útok, když 
jde centr z levé strany, abychom to 
z druhé strany zavírali. Často se tak 
dostanu k ohrožení branky. Pořád 
jsem obránce, ale po téhle změně 
jsem víc vidět.

 J Všímají si vás víc soupeři? 
Přece jen jste se stal jedním z klí-
čových prvků hry Dukly JM.

„V žácích jsem měl problémy – byl jsem malý, 
hubený kluk a patřil jsem k nejpomalejším hráčům 
týmu, což je dnes nepředstavitelné. Nikde v týmu 

jsem nepotkal nikoho, kdo by mě předběhl.“

Přes Motorlet, Duklu, Střešovice, Vyšehrad  
a Meteor se Martin dostal až na Jižní Město.
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Občas slyším, jak trenéři soupeře vo-
lají, ať si mě pokryjí, ať si na mě dá-
vají pozor, ale že by na mě byli nějak 
nachystaní z taktického hlediska, to 
ne. Jen u rohů nastala změna, v pře-
boru jsem už pátým rokem a ostatní 
zjistili, že si umím naskočit na hla-
vičku. Při standardkách už nemám to-
lik prostoru jako dřív.

 J Celkem s přehledem jste se do-
stal do přeborové sestavy pod-
zimu podle webu fotbalpraha.cz. 
Dáváte tomu váhu?
Potěší to každého, ale je to jen sub-
jektivní hodnocení. Každopádně je to 
jedna z věcí, kvůli které jsem v kabině 
terčem vtípků. (usmívá se)

 J Čekal bych, že už řešíte nabídky 
z vyšších soutěží. Jsou nějaké?
U mě je škola nad fotbalem, tak by 
to asi mělo být a podle toho se i cho-
vám. V průběhu let jsem nějaké na-
bídky jít hrát výš měl, ale nikdy jsem 
to nezkusil. Když jsem byl v Meteoru, 
mohl jsem tam přestoupit natrvalo, 
ale nedomluvili jsme se. Áčko Mete-
oru tenkrát bylo ve třetí lize. Já hrál za 
béčko, trénovali jsme společně a jed-
nou jsem byl na lavičce ve třetí lize. 
Bylo mi řečeno, že bych ve druhé půlce 
sezony měl víc šancí, ale dopadlo to 
jinak. Hrát divizi nebo třetí ligu, to už 
je úplně jiný režim. Nikdy jsem si ne-
dělal ambice, že bych mohl hrát fotbal 
vrcholově, za peníze. I proto jsem na-
bídkám z vyšších soutěží nepřikládal 
váhu, musel bych někam dojíždět, bylo 
by to složité a těžko realizovatelné. 
Teď momentálně žádnou nabídku ne-
mám, ani z Dukly neplánuju odcházet.

 J Jak jste se vlastně dostal do 
Dukly JM?
Oslovil mě pan Lafek, se spoustou 
kluků jsme hráli v mládeži dejvické 
Dukly, jsme kamarádi, je to spojené.

 J Dukla JM trénuje na Jižním 
Městě, vy jste ale z druhé strany 

Prahy, kde máte i školu. Není to 
problém?
Je to náročné na dojíždění, když stojí 
Praha, tak je to o nervy, ale pořád 
se to dá. Když jsem byl ve Střešovi-
cích, měl jsem to na hřiště deset mi-
nut, což bylo lepší. Ale dojíždění přes 
Prahu není důvod, proč bych z Dukly 
odcházel.

 J Ještě aby, máte velkou šanci vy-
hrát Pražská teplárenská přebor. 
Co myslíte?
Jasně, proč ne. Třeboradice taky ne-
jsou neomylné, ztratily v zápasech, 
kdy se to nečekalo, takové výsledky 
nám můžou pomoct. Jsou mezi námi 

čtyři body, takže první místo není ex-
trémně daleko.

 J A pak byste si třeba i mohl za-
hrát divizi – s Duklou JM.
O divizi jsme se bavili už minulý rok, 
kdy jsme mohli jít výš ze čtvrtého 
místa, ale kolektivně jsme se shodli, 
že zůstaneme v přeboru. Ve finále 
stejně rozhoduje vedení, ale mys-

lím, že pokud bychom skončili první 
nebo druzí, možná by zájem byl. Pro 
mě by to bylo ideální, zahrát si divizi 
s Duklou. Trénujeme pořád na stej-
ném místě, to by se neměnilo, akorát 
bych musel o něco víc času věnovat 
zápasům a dojíždění na ně. Nebyla 
by to zase tak velká změna. Já bych 
hlasoval pro divizi, kdyby na to mělo 
přijít.

 J Jezdil by s vámi i váš otec, který 
pravidelně fotí zápasy Dukly JM?
U venkovních zápasů by asi záleželo, 
kde by se zrovna hrálo. Určitě by ne-
jezdil všude, ale pokud by byly zápasy 
v Praze nebo jejím blízkém okolí, tak 

si myslím, že by asi s mámou přijeli. 
V Praze je to jednodušší, takže teď 
se snaží chodit na každý zápas. Začal 
fotit, když jsem hrál v mládeži, a stal 
se z toho jeho velký koníček. Chodí 
asi převážně kvůli mně, ale i kdybych 
byl zraněný nebo z nějakého důvodu 
nehrál a jel se podívat na zápas Dukly, 
tak myslím, že by jel se mnou fotit. 

Z každého utkání má vždycky 20 až 
30 fotek. Teď jsem si dělal takový vý-
běr, v archivu mám hodně zápasových 
fotek, ale během utkání se nezamě-
řuje jen mě – fotí všechny, bez rozdílu. 
Chodí i na ligovou Duklu, brácha tam 
dělá v marketingovém oddělení, takže 
někdy použijí jeho fotku. Jsme taková 
duklácká rodina: táta fanoušek, brá-
cha v ní pracuje a já tam působil.

 J A stále v ní působíte, ne?
Nějaká návaznost na Duklu tady 
je, ale netvrdím a neříkám, že jsem 
v Dukle Praha, jako že jsme její béčko. 
Může to tak trochu vypadat, ale zase 
tak blízko to k sobě nemá.

 J Kromě výkonů na hřišti jste 
na sebe upozornil také bezchyb-
nou tipovačkou na serveru fot-
balpraha.cz, kde před víkendem 
hráči dávají své tipy na celé kolo. 
A vy jste trefil všech osm zápasů.
To byla úplná náhoda. Nesleduju 
úplně detailně výsledky ostatních 
týmů, takže když jsem byl oslovený 
na tipovačku, otevřel jsem si tabulku 
a podle ní jsem se rozhodoval, kdo by 
měl být kvalitnější, komu se jak daří. 
Když jsem nevěděl, dal jsem remízu. 
No a trefil jsem všechno.

 J Zdá se, že na co sáhnete, to se 
vám daří.
Nemůžu říct, že by se mi nedařilo, teď 
je to dobré. (usmívá se) Dokončil jsem 
bakalářské studium, což je dílčí úspěch 
ve škole, s přítelkyní jsme šťastní, ve 
fotbale se daří, jsem v pohodě.

 J Taky na lidi vyskakujete v te-
levizi při přenosech z fotbalové 
ligy. Jak jste se do upoutávky 
České televize dostal?
Přes Duklu JM, zařizoval to Tomáš 
Novotný. Byli jsme tam s ostatními 
kluky, osm lidí. Všichni, co v té upou-
távce nastupujeme na hřiště, jsme 
z Dukly. Mě ale postavili dopředu, 
navíc ty mé vlasy, takže jsem docela 

r o Z H o V o r

„Mezi námi a Třeboradicemi jsou čtyři body,  
takže první místo není extrémně daleko.“

Centry by prý mohl zlepšit…

Dlouhé vlasy k Innemanovi patří, 
kvůli dobré sázce by je ale prý shodil.
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výrazný. Vepředu byl i Matyáš Lafek, 
i on má dlouhé vlasy, ale nakonec mu 
dali brankářský dres a rukavice, na-
víc přes něj je nápis ČT sport, takže 
z toho vystupuju nejvíc já. Kdyby nás 
zařadili na konec, tak si mě nikdo ne-
všimne. Stává se mi, že mi píší lidé, 
kteří mě dlouho neviděli, jestli jsem 
to opravdu já.

 J Jaké to je, vidět se tak často 
v televizi?
Já se na televizi moc nekoukám, takže 
se nevidím. Ale nedávám tomu žád-
nou váhu. No tak jsem čas od času 
v televizi, no… Když ale sedíme ně-
kde celý tým a dávají fotbal s těmito 
upoutávkami, tak slavíme, když se ně-
kdo na obrazovce objeví, protože i ve 
druhém spotu, kde se hráči polévají 
vodou, jsou kluci z Dukly. To je pak 
třeba za rundu. (usmívá se)

 J Všiml jsem si na vašich soci-
álních sítích fotky se Zdeňkem 
Svěrákem a Miloňem Čepelkou 
z Divadla Járy Cimrmana. Jste 
jejich fanoušek?
Ano, chodím na Cimrmany hrozně rád. 
Je to úžasná věc, co se kultury a diva-
delní tvorby týče, tak Cimrmany mám 
na prvním místě. Je to sice poměrně 
stará záležitost, ale jejich humor je 
strašně nadčasový, intelektuální. Nej-
víc se mi líbí hra Záskok, kde pan Svě-
rák hodně přehrává, dokonce říkal, že 
se to panu Smoljakovi nelíbilo, ale že 
se nikdy nemohl udržet.

 J Co říkáte na to, že se před lety 
stal Cimrman v hlasování Největ-
ším Čechem. Z ankety byl však vy-
řazený, protože nikdy neexistoval.
Češi ukázali, že si ze sebe umějí udě-
lat srandu, a Cimrman ukázal, jak moc 

je oblíbený. Já byl tenkrát ještě malý 
kluk, ale kdybych mohl dnes hlasovat, 
tak bych volil taky jeho. (usmívá se)

 J Má Cimrman v kabině Dukly JM 
i další příznivce?
Je nás určitě víc, ať už je to Matyáš 
Lafek, vlastně všichni Lafkovi, Vláďa 
Solař, ale i další. Myslím, že v ka-
bině není nikdo, kdo by Cimrmana 
vyloženě odmítal. Ze všech klubů, co 
jsem byl, máme tady k Cimrmanovi 
nejblíž, když spočítáme lidi, kteří ho 
mají rádi.

 J Když jsme byli u toho, že se ne-
ženete za nabídkami z vyšších 
soutěží, tak váš bratranec Matěj 
Hanousek je ligovým fotbalistou 
Jablonce. Jak moc k sobě máte 
blízko?
Vyrůstali jsme spolu, dodnes jsme 
víceméně v každodenním kontaktu. 

Bydleli jsme na stejném sídlišti, když 
jsme měli čas, šli jsme si zakopat, 
zasportovat, byli jsme spolu pořád. 
Měřili jsme se nejen ve fotbale, ale 
ve všem a skoro vždycky mě porážel, 
byl o kousek lepší. Říkal jsem, že ne-
mám oblíbené fotbalisty, ale Matěje 
sleduju, určitě nejvíc z celé ligy. Když 
hraje Jablonec v televizi, snažím se 
dívat, pokud hrají v Praze, snažím se 
jít přímo na zápas.

 J Máte sen, že byste se někdy po-
tkali na hřišti?
Nikdy se nám to nepovedlo. Jednou 
k tomu bylo blízko na mládežnickém 
turnaji, kde jsem byl s Motorletem 
a Matěj se Slavií. Nevyšlo to. Od té 
doby je on dál a já do ligy nemířím. 
Tak snad někdy v budoucnosti, až pů-
jde Matěj dohrávat kariéru do pře-
boru. (usmívá se) 

Výrazná postava Pražská teplárenská přeboru: nejenže je nejspíš nejlepším pravým obráncem 
soutěže, ale ještě zaujme svou vizáží a nezaměnitelnými vlasy. Začínal v Motorletu, přes Duklu, 
Střešovice a Vyšehrad se dostal do Meteoru, kde začal za místní B-tým hrát v mužském přeboru. 
Už dřív naskakoval i za béčko Vyšehradu v I. A třídě. Následně se vrátil do Střešovic, odkud po 
postupu Dukly JM do nejvyšší pražské soutěže zamířil do celku z Jižního Města. Dlouhodobě 
patří k nejlepším hráčům, na obránce je extrémně produktivní: jen za podzim v tomto ročníku 
dal šest gólů, ale jeden mu rozhodčí chybně nepřipsal. Je tak třetím nejlepším střelcem týmu, 
který hraje o přeborový titul. „V Dukle mi to sedlo. Ve Střešovicích jsme byli super parta, ale na 
hřišti to neklapalo tak, jak bychom si přáli, v Meteoru jsme zase hráli jeden z nejlepších fotbalů, 
ale dostávali jsme strašně laciné góly. Jestli někdy platilo, že fotbal se hraje na góly, tak tam,“ 
vzpomíná 23letý Inneman, který studuje management na FTVS – po dokončení bakalářského 
studia pokračuje prvním rokem na navazujícím magisterském studiu. Milovníka cimrmanov-
ského humoru můžete rovněž zahlédnout v České televizi v upoutávce na fotbalové zápasy.

KDO Je mArTiN iNNEmAN

Tady to bude mít bránící hráč asi marné. 
Martin Inneman je vyhlášený rychlík.
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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

To, jak se dá v roli rozhodčí pojmout fotbalové utkání, ukázala NIKOLA 
ŠAFRÁNKOVÁ. Během turnaje Praga Cup 2017 dokázala nejen slovem 
uklidnit jednu z malých hráček, které zjevně nebylo zrovna do zpěvu. 
Jak si dáma s píšťalkou tuto situaci vybavuje?

„Malá hráčka ze Slovácka byla moc 
šikovná, ale bohužel svým vzrůstem 
jedna z nejmenších. Občas ji pro-
tihráčky obehrály díky fyzickým 
dispozicím, a tak chvilkami u této 

dívky zavládl smutek. Fotografie je 
již po konci utkání, kdy jsem okolo 
dívenky procházela a přišlo mi při-
rozené ji trošku utěšit a zároveň 
pochválit…“ 

FoTbAloVé 
PoHlAZení

TexT: lukáš Vrkoč FoTo: PAVel Jiřík sT.
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To byla jízda! Fotbalové KYJE dlouho letěly B skupinou I. B třídy se 
samými výhrami. Zakoply až v posledním podzimním kole, když dostaly 
čtyři góly na hřišti béčka ČAFC. I tak je v týmu trenéra Miloše Trinkmoce 
velká spokojenost. Mužstvo, které v minulé sezoně spadlo z I. A třídy, 
je na nejlepší cestě, aby se ihned vrátilo. „Chtěli jsme po sestupu hlavně 
stabilizovat tým, teď jsme přehodnotili plány, protože jsme upřímně 
netipovali, že na tom budeme takhle,“ usmívá se Trinkmoc. O čem všem 
po extrémně vydařené první polovině sezony mluvil?

o PoDobNoSTi S PLZNí
 J Vzdáleně kyjské tažení mohlo 

připomínat sérii Viktorie Plzeň, 
která v HET lize vyhrála dokonce 
14 utkání v řadě!
„U piva jsme si z toho dělali srandu, 
že jsme jako Plzeň. Když jsme to 
tak fantasticky rozjeli, chtěli jsme 

zkusit dohrát podzim se samými 
výhrami, to je jasné. Bohužel se 
to nepovedlo. Určitě by bylo super 
mít třináct výher, i tak se nám ale 
podzim vydařil náramně. Hodnocení 
je kladné. Dali jsme si na rozlučce 
pár piv a panáků, zapili jsme to a je 
pohoda.“

o UTKÁNí S ČAFc b
 J Chyběl jen poslední krůček, ale 

na půdě ČAFC B vedoucí tým sou-
těže prohrál 1:4. Proč?
„Neměli jsme štěstí jako v předešlých 
zápasech. Občas nás zachránila ně-
jaká šťastná dorážka, měli jsme pár-
krát kliku. Tentokrát nám to nesedlo, 
nastřelili jsme dvě břevna, nepromě-
ňovali jsme šance, hrálo se na ne-
příliš kvalitní umělce, kde se rozdíly 
smazávají, taky za umělého osvětlení 
- a moc vidět nebylo. My na to ne-
jsme zvyklí, domácí ano. To nejsou vý-
mluvy, jen se to všechno sešlo. Soupeř 
nás navíc překvapil, hrál velmi dobře, 
bojovně, šel za výhrou, a dopadlo to 
takhle.“

o PŘEDSEZoNNícH 
oČEKÁVÁNícH

 J Kyje v minulé sezoně sestoupily 
z I. A třídy a čekalo se, co tenhle 
nepříjemný moment s mužstvem 
udělá… 
„Na to, že jsme spadli a bylo to v roz-
kladu, jak to tak bývá, když se jde dolů, 
to dopadlo výborně. Určitě nad rámec 
očekávání. Uvažoval jsem o tom, že 
po sestupu skončím, ale připadalo mi 
to vůči klubu nefér, kdybych utíkal ve 
chvíli, kdy se nedaří. Spíš jsem si ří-
kal, že to zkusíme oprášit, přivést ně-
jaké posily. To se nám podařilo, přišli 
tři kluci, kteří měli sami zájem, chodí 
trénovat, pravidelně hrají, je to pro 
nás výrazné posílení. Dost věcí bylo 
špatně, to jsme si vyříkali a jedeme 

dál. Člověk si chodí na fotbal odpo-
činout od zápřahu v práci a vůbec, 
když dostával ještě rány na fotbale, 
nebylo to ideální. S každou výhrou se 
ale zvedala nálada, byla sranda, bylo 
to super.“

o PromĚNĚ Kyjí
 J V čem je oproti minulé sezoně 

největší rozdíl, že tým, který se-
stoupil, zase perfektně šlape?
„Pomohla i zdánlivá maličkost, že 
jsme změnili hrací termín z neděle 
odpoledne na sobotu dopoledne. 
Klukům to nevyhovovalo, jinak to 
chtěla většina hráčů. Kluci, kteří 
se nedostanou na hřiště za áčko, 
můžou jít pak za béčko, nejsou na-
štvaní. Taky jsme si nastavili jasná 
pravidla: kdo nebude chodit na 
tréninky, tak prostě nebude hrát, 
i kdyby to byla klíčová opora. Když 
se někdo v týdnu neukáže na tré-
ninku, proč by pak měl jít do zápasu 
na úkor někoho, kdo byl dvakrát? 
Zase tak velké rozdíly mezi kluky 
nejsou. Nastavili jsme si systém po-
kut za neúčasti, neomlouvání, cel-
kově se to zvedlo. První dvě utkání 
jsme zvládli, to nás motivovalo dál 
a rozjeli jsme se. Tým společně víc 
žije, po dopoledním zápase kluci zů-
stanou na oběd, pivo, kdo chce jet 
z Prahy, má před sebou ještě půlku 
soboty a celou neděli. Když se hrálo 
v neděli odpoledne, tak měli kluci 
rozbitý téměř celý den. Zvykli si už 
i diváci.“

FoTbAlisTé kyJí ZAžili V i. b TříDě PAráDní PoDZiM: Po 12 VýHrácH PřišlA PorážkA Až V PosleDníM kole

s „leGenDAMi sPArTy“  
ÚTok nA i. A TříDu

T é M A TexT: rADiM TrusinA FoTo: PAVel Jiřík sT.

Rychle dopředu. Za postupem!
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o SÁZKÁcH
 J Sázky a hecovačky, to je ne-

dílná součást fotbalu. Ani v Ky-
jích na tom nejsou jinak, jen 
neproběhla žádná sázka, která 
se nabízela a týkala by se toho, 
jestli tým zvládne všechna pod-
zimní utkání vítězně. 
„Já mám sázky rád, při tréninku je to 
pořád něco, vybíráme pokutičky za 
překopy, neproměněné tréninkové pe-
nalty, bago, za prohraný fotbálek na 
konci tréninku, vymýšlíme různé děko-
vačky vítězům, ale o to, jestli dohra-
jeme vítězně podzim, jsme se nesá-
zeli. Myslím, že tam byl od předsedy 
Kyjí slíbený sud piva, ale ten proběhl 
stejně.“ (usmívá se)

o SLAVNÝcH jmÉNEcH 
V KyjícH

 J Na soupisce A i B týmu najdete 
zajímavé „exsparťanské“ trio: 
Trval, Lokvenc, Poborský. První 
z nich je synem bývalého útoč-
níka Marka Trvala, u bývalých 
reprezentantů Lokvence s Po-
borským jde jen o shodu jmen, 
která je obzvlášť u Poborského 
velmi zajímavá, protože totožné 
je i křestní jméno.
„Občas se stává, že se lidi ptají, jestli 
se jedná o ty bývalé hráče. Marek Tr-
val se v Kyjích pořád pohybuje, ob-
čas chodí za béčko, v áčku hraje jeho 
syn. A Lokvenc s Poborským? Typově 
jsou stejní jako jejich jmenovci, ako-
rát tihle dva skončili u nás. (směje 
se) Karel Poborský je v Kyjích hodně 
dlouho, když přijdou nováčci, tak je 
sranda před prvním tréninkem, když 

jim řekneme, že za chvíli dorazí do 
kabiny Karel Poborský.“

o NEjLEPŠím STŘELci
 J Útočník Petr Řehoř je s 18 góly 

nejlepším kanonýrem B skupiny 
I. B třídy a jeho góly výrazně po-
mohly k prvnímu místu. Druhý 
nejlepší střelec týmu má „pouze“ 
pět branek…
„Řehoř se chytil, zvednul tréninkovou 
morálku, ve volném čase si přidává, 
na tuhle soutěž je technicky i takticky 
velmi vyspělým fotbalistou. Hrajeme 
to na něj a on se nám odvděčuje tím, 
že své šance proměňuje. Má průměr 
víc než gól na zápas, když mi na jaře 
dá gól v každém utkání, tak budu na-
prosto spokojený.“

o AmbicícH Kyjí
 J Na začátku tisíciletí si Kyje 

po úspěšné baráži s Přední Ko-
paninou možná trochu překva-
pivě vybojovaly účast v přeboru. 
Z něj ale sestoupily v roce 2005. 
Od té doby hrály - s výjimkou 
sezony 2013-2014, kdy byly na  
rok v I. B třídě - I. A třídu. Co dál?
„Není se za co schovávat, rádi by-
chom áčko i béčko posunuli výš (B-
-tým hraje 3. třídu). Nic speciálního 
v přípravě ale nechystáme, budeme 
hrát náš zimní turnaj, určitě poje-
deme na tradiční soustředění do Kr-
konoš, kam vyrážíme každý rok, a bu-
deme mluvit s klukama, abychom do 
toho šlápli, protože si takhle rozjetou 
sezonu nechceme pokazit. Sami to 
cítí nejlépe. Budeme makat, tréno-
vat a doufám, že se posuneme do 

I. A třídy, máme hezký náskok osmi 
bodů. Když nechcete mít placené 
hráče, což my nemáme a nechceme, 
je tahle soutěž ideální. Myslím, že se 
v posledních letech výrazně zkvalit-
nila. V soutěži jsou krásná hřiště, tam 
by se nám líbilo a ještě víc by se nám 
líbilo motat se v ní kolem pátého šes-
tého místa, což by bylo úplně super. 
Kádr na to máme. A kdyby se nám 
povedlo posunout ještě béčko, kde 
pořád hraju, byl by to krásný double. 
Příprava na jaro bude ale s pohledem 
na tabulku příjemná.“

o SobĚ
 J Trinkmoc se v Kyjích objevil 

jako žák v osmi letech. Od té 
doby sice vyzkoušel i jiné kluby, 
ale do Kyjí se vždycky vrátil. 

„Jsem v Kyjích dlouho, vždyť mi bude 
45 let. Zažil jsem pár postupů, ale 
bohužel i sestupů. Jako asistent tre-
néra jsem působil třeba i u béčka 
Žižkova nebo v Horních Měcholu-
pech, kde jsem byl s Jindrou Trpi-
šovským. Ten nastartoval super ka-
riéru, předtím hrál taky v Kyjích. Je 
to hodně pracovitý trenér. To, kde 
je, si fakt zaslouží. Občas si napí-
šeme, ale o Kyjích nic neříkal, asi 
má jiné starosti. (usmívá se) Já jsem 
rád, že se k nám do Kyjí vrátil tre-
nér Petr Říha: pomáhá mi s áčkem, 
ale primárně dělá béčko. To je taky 
změna a impulz pro kluky. Můžeme 
si spolu rozdělit role na hodného 
a zlého. Petr má na starosti fyzic-
kou kondici, takže on bude ten zlý.“  
(směje se) 

T é M A

Radosti si fotbalisté Kyjí 
na podzim užili až až…

Trenér Miloš Trinkmoc
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# Tým Zápasů Výher Remíz Proher Skóre Bodů

1. Třeboradice 15 10 4 1 41:24 34

2. Dukla JM 15 10 0 5 40:20 30

3. H. Měcholupy 15 8 3 4 24:18 27

4. Braník 15 7 4 4 38:19 25

5. Tempo 15 6 5 4 27:20 23

6. Admira B 15 6 5 4 19:18 23

7. Uh. sklady 15 6 3 6 23:21 21

8. Př. Kopanina 15 5 5 5 25:27 20

9. Vršovice 15 5 5 5 18:20 20

10. D. Chabry 15 5 5 5 31:35 20

11. Královice 15 5 4 6 20:21 19

12. ČAFC 15 5 2 8 18:36 17

13. Újezd n.L: 15 4 2 9 16:22 14

14. Ďáblice 15 3 4 8 24:30 13

15. Zbraslav 15 2 6 7 17:28 12

16. Motorlet B 15 3 3 9 17:39 12

TAbULKA Po PoDZimNí ČÁSTi

Tyto hlasy znějí stále častěji: aktuální ročník Pražská teplárenská přeboru mužů je možná vůbec tím nejvyrovnanějším a nejtěžším v poslední 
dekádě. Tabulka je neskutečně našlapaná a soutěž dramatická, a to nejen kvůli tomu, že budou určitě sestupovat minimálně čtyři týmy. Jak 
vypadala PODZIMNÍ ČÁST nejvyšší pražské soutěže v číslech?

398
Tolik gólů padlo ve 120 utkáních podzimní části. Produktivnější byla domácí 
mužstva, která dala 221 branek, hosté skórovali 177krát.

3,31
Gólový průměr na jeden zápas Pražská teplárenská přeboru.

11 309
Oficiální počet diváků, kteří dohromady přišli na podzimní zápasy. V průměru 
to dělá 94 lidí na utkání.

158
Tolik fotbalistů se na podzim v přeboru gólově prosadilo coby střelci. Nejvý-
raznější byl třeboradický Junek s 15 zásahy, přes 10 gólů se dostali ještě Kotlík 
z Dukly JM (13), Zeman z Dolních Chaber (12) a Bičaník z Dukly JM s Urbanem 
z Přední Kopaniny (11).

36
Počet podzimních penalt. Čtrnáct z nich zůstalo neproměněných.

468
Rozhodčí ukázali tenhle počet žlutých karet, 220 domácím a 248 hostům.

20
Vyloučených byly přesně dvě desítky. V tomto případě se to týkalo hlavně hos-
tujících mužstev s 15 předčasnými odchody ze hřiště.

2
Tolik brankářů dokázalo udržet pět a více čistých kont. Byl to Tlustý z Dukly 
JM (7) a Kudláček z Braníka (5).

10
V anketě o přeborovou hvězdu získal nejvíc nominací Grznár z Třeboradic. Je 
to třetina maximálního možného počtu bodů.

1
Pouze jednou se stalo, že dal někdo v utkání víc než tři góly: Zeman z Dolních 
Chaber v 11. kole řídil hladkou výhru nad Přední Kopaninou 6:1 čtyřmi bran-
kami. Dalších pět střelců zvládlo klasický hattrick.

Přebor V číslecH
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Milovník fotbalové historie, který se přehrabuje ve starých a ještě starších 
novinách a klubových almanaších, brzy přijde na to, že před nějakými sto, 
devadesáti či osmdesáti lety nebyla v Praze fotbalová klání na přelomu 
let žádnou výjimkou. A nejednou se hrálo za nečasu, do kterého by psa 
nevyhnal! Ještě překvapivější je zjištění, že tehdy to bylo daleko častěji 
na Nový rok než na silvestra.

Čekali bychom spíše opak. Když už si 
v těch dnech nedat od míče oraz, bylo 
by přece mnohem logičtější zaválet 
si na rozloučenou s odcházejícím ro-
kem a potom v teploučku a v dobré 
společnosti přivítat ten přicházející. 
No a na Nový rok si pospat do oběda 

a když už jít na vzduch, pak jen na 
pohodlnou odpolední procházku k ro-
zehnání kocoviny.
Jenže tenkrát bylo všechno jinak. Za-
prvé se na silvestra (stejně jako na 
Štědrý den) pracovalo, i když větši-
nou jen dopoledne. Leč i tak by se 

hráčům a fanouškům fotbalový mač 
do časného setmění špatně stíhal. 
A nadto se změna letopočtu neslaví-
vala ani zdaleka tak bujaře jako dnes. 
Třeba i proto, že většina lidí na ně-
jaké velké ejchuchu měla dost hlu-
boko do kapsy…

bÁjEČNÝ NÁPAD 
Z KArLíNA
V 80. letech minulého století se 
partička borců Čechie a jejich ka-
marádů (včetně několika bývalých 
hráčů z Letné a z Edenu) začala 

scházet k silvestrovskému fotbálku 
a následnému posezení. A byl prý to 
Jiří Bibeň, kdo řekl: „Pánové, ať to má 
nějaké grády! Co kdybychom tu zalo-
žili každoroční poslední derby?“ Orga-
nizátoři zájezdových jedenáctek in-
ternacionálů z obou klubů – slávista 
Jan Mareš (odchovanec Invalidovny) 
a sparťan Václav Migas – nadšeně 
souhlasili.
První silvestrovské derby „S“ se tam 
odehrálo roku 1986. Z památného 
prvního gólu se po střele Pavla Stra-
tila z lahůdkové přihrávky Andreje 

H i s T o r i e TexT: MiloslAV Jenšík FoTo: ArcHiV nAklADATelsTVí olyMPiA A AuTorA

kAPiToly Z DěJin PrAžskéHo FoTbAlu: o silVesTroVskéM Derby Ve ZnAMení „s“

PosleDní Den roku V koPAčkácH

Jiří Jeslínek hrál už v prvním silvestrovském derby 
a přesně třicet let poté nastoupil k derby veteránů. 

Za tu dobu chyběl pouze dvakrát. Jednou pro 
zranění, podruhé pro opožděný návrat ze zahraničí.

Silvestrovské derby roku 1995 na Meteoru VIII: 
Miroslav Beránek (4) a Peter Herda číhali u branky 

Sparty na přihrávku, ale Jozef Chovanec si je ohlídal.

Už od roku 1996 nesmí nakonec chybět přípitek 
na úspěšný, šťastný a veselý nový rok – na snímku 

z roku 2009 v podání Horsta Siegla a Vladimíra 
Šmicera. Muž uprostřed je Václav Čičatka, někdejší 

bek Slavie a organizátor silvestrovských utkání.



Prosinec 2017 13

H i s T o r i e

Kvašňáka radovali rudí, ale nakonec 
to bylo 5:5. O tři z gólů červenobílých 
se postarali bratři Herdové: Peter dal 
dva, Dušan jeden. 
Fanoušků se hned napoprvé sešlo 
čtyři sta! A brzy přišly mnohonásobky 
té návštěvy. Rekord 3900 diváků se 
zrodil roku 2011, přestože zápas byl 
vysílán již tradičně v přímém televiz-
ním přenosu.
A protože jde o nejpopulárnější kluby 
s přepočetnými davy příznivců nejen 
v metropoli, ale třeba i na druhém 
konci země, z někdejší legrácky se za 
ta léta stal ostře sledovaný fenomén. 

Z KArLíNA PŘES LibEň Do 
EDENU
Souboje na hřišti od vápna k vápnu 
a přiměřeně zúženém, s brankami 5x2 
a brankovištěm 9x5 metrů a s pravi-
dlem z klukovských mačů „za tři rohy 

deset“ mají své přesné statistiky vý-
sledků, aktérů, gólů ze hry i z penalt. 
A třeba i poločasového střílení na lahev 
sektu zavěšenou pod břevnem…
Přestože na ligové scéně měla po vět-
šinu těch tří desetiletí navrch Sparta, 
tady je to naopak: až dodnes 21 vítěz-
ství červenobílých, šest nerozhodných 
zápasů a jen čtyři výhry rudých. Od roku 
2003 se v předzápase hraje i derby ve-
teránů. Také jeho šňůra začala plich-
tou (2:2) a nerozhodně skončila také 
první repríza (4:4), ale současný stav 
mluví opět jasně ve prospěch Slavie: 
pět výher, sedm nerozhodných zápasů 
a pouhé dvě porážky.
Snad je to trochu i tím, že tohle 
derby je už rovných dvacet let doma 
na umělé trávě v Edenu. V Karlíně se 
odehrálo prvních devět ročníků. Když 
vyhořela tribuna z padesátých let, za-
skočilo projednou hřiště Meteoru VIII 

za libeňskou sokolovnou. Ještě na rok 
se silvestrovské potýkání vrátilo na Če-
chii, ale pak se natrvalo přestěhovalo 
do slávistického areálu.
Zprvu neplatilo žádné věkové omezení, 
nastupovali i aktivní prvoligoví harcov-
níci. Třeba Jiřímu Jeslínkovi ze Slavie 
bylo při premiéře v roce 1986 pou-
hých čtyřiadvacet let. Díky tomu má 
na svém účtu už 29 mačů, z toho sedm 
mezi veterány.
Časem se stanovila jasná regule: in-
ternacionálové nad 35, veteráni nad 
45 let. Horní hranice neexistuje. A re-
kord dlouhověkosti v těchto soubojích? 
Stačí obrátit list – to číslo vám vyrazí 
dech!

VŽDy ProSToVLASÝ 
A S roZHALENKoU
Silvestrovské derby stojí za to na-
vštívit i pro spoustu zajímavých se-

tkání v hledišti s někdejšími i ak-
tuálními hvězdami fotbalového 
trávníku i hokejového ledu, s bardy 
sportovní žurnalistiky, populárními 
umělci…
Dlouhá léta nebylo možné si tu udá-
lost představit bez staršího pána, 
který – ať bylo jak bylo – přichá-
zel vždy bez čepice a s košilí roz-
halenou u krku. Alexa Bokšay býval 
skvělý gólman. Roku 1938 se jako 
náhradník zraněného Františka Plá-
ničky stal jedním z hrdinů slávistic-
kého triumfu ve Středoevropském 
poháru.
Charismatický a přátelský spor-
tovec tělem i duší nemohl po-
prvé přijít roku 2007, v jehož létě 
zemřel ve věku devadesáti šesti 
let. Ještě dlouho se tam na něj 
vždy v poslední den roku bude  
vzpomínat…  

VZPoUrA AbSTiNENTNíHo 
KŘíDLA
Roku 1921 v Barceloně se sparťané 
dohodli s hostiteli, že si to v první 
vánoční svátek rozdají o neofici-
álního klubového mistra evropské 
pevniny, slavně vyhráli 3:2 a na je-
jich počest na městské radnici za-
vlála československá vlajka. Odveta 
následujícího dne skončila 0:2, ale 
to bylo ze všeho nejvíc dílo sudího, 
který toho dne nejspíš vytvořil do-
dnes platný světový rekord v cynické 
stranickosti. Nadšení krajané z ka-
talánské metropole vybavili výpravu 
na další cestu baterií lahví zname-
nitého obsahu, takže v rychlíku bylo 
veselo. Na silvestra v Bilbau pak ve-
doucí výpravy, mezinárodní sekretář 
klubu Ferdinand Scheinost vyhlásil 
v předvečer novoročního zápasu 
suchý režim. Provinilí hráči ani ne-
mukli. Zato se ozval jediný stopro-
centní abstinent v týmu, levý křídelní 

útočník Otakar Škvain-Mazal. Pustil 
se do Scheinosta, že s hráči jedná 
jako pan učitel se školáčky. Byl to 
náramný borec a snad by mu to po 
návratu do Prahy prošlo jen s napo-
menutím, jenže na valné hromadě 
klubu přiživil spor z Bilbaa novým 
bojovným vystoupením. Přihodili na 
váhu, že přes Scheinostův monopol 
na zprávy ze zájezdu posílal infor-
mace redaktoru Josefu Lauferovi, 
a vyloučili ho z klubu!
Slavia tak nečekaně snadno získala 
skvělou posilu. Bohužel jen na krátký 
čas. Roku 1923 při zájezdu Slavie do 
Švýcarska a Německa utrpěl těžký 
úraz při vyskakování z vlaku a bylo 
po hráčské kariéře…

ŠEDESÁT LAHVí ZA DVEŘmi
Přelom let 1965-66 strávili spar-
ťané v Mexiku. Protože je už 2. ledna 
čekal náročný turnajový zápas, na 
silvestra šli jen společně do kina na 

Cida a po návratu do hotelu Vác-
lav Ježek nekompromisně nařídil 
večerku. Když trenér ráno otevřel 
dveře pokoje, našel za nimi šede-
sát vzorně seřazených prázdných 
lahví! Byl to však jen kanadský žer-
tík hráčů, kteří si o ně řekli ochotně 
spolupracujícímu číšníkovi z hote-
lové restaurace. Na novoročním tré-
ninku byli všichni vzorně fit!

Noci V ArAbSKÉm 
AUTobUSU
Silvestrovská noc na lůžku je sice pro 
mladého muže potupa, ale postel je 
postel. Roku 1933 se žižkovští vikto-
riáni kvůli prázdné klubové pokladně 
vydali na maratonský vandr do se-
verní Afriky. Až v Alžíru vyšlo najevo, 
že jsou vydáni na milost a nemilost 
bezohlednému manažerovi. Po celý 
zájezd hráli prakticky den co den 
a noc co noc se trmáceli za novými 
soupeři po příšerných saharských sil-

nicích v rozhrkaných autobusech ve 
společnosti velice hlučných domo-
rodců. Více či méně tak spíše pro-
bděli i téměř celou noc ze silvestra 
na Nový rok.
Slavisté ji onoho roku strávili přece 
jen lépe – v lůžkovém vagonu (i když 
podle vzpomínek Františka Pláničky 
prachmizerně odpérovaném) na 
cestě do Barcelony. Také oni tam 
však po necelých čtyřiadvaceti ho-
dinách vyhráli 3:2.
Ostatně ani Bohemians na svém prv-
ním zahraničním zájezdu po šesti le-
tech života v kleci nacistické okupace 
nezažili kdovíjaký komfort. Cestování, 
ubytování, stravování, všechno bylo 
poznamenáno nedávno skončenou 
válkou, jakou lidstvo do té doby ne-
prožilo. Ale sportovně se klokanům ve 
Francii dařilo: v devíti zápasech jen 
jednou remizovali, jinak šli od výhry 
k výhře. A na silvestra v Paříži na roz-
loučenou rozdrtili Racing 7:1!

DoboVé sTříPky

Bezmála sto let už uteklo od časů, kdy Sparta na přelomu roku zajížděla do 
Španělska. Na snímku Antonín Janda-Očko v jedné z velkých bitev s Barcelonou.
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Když roku 1986 hrál JOSEF VOJTA v rudém dresu první silvestrovské 
derby „S“, už devátý měsíc mu táhlo na dvaapadesátý rok. A hřišťátko 
na Invalidovně ho bylo plné! Takže nejen bojovník nad bojovníky, jak 
hlásá titulek, do kterého se nemůže vejít všechno, ale i dříč nad dříče 
a nezmar nad nezmary. Takový byl odjakživa.

Z labskoústecké party, která roku 
1954 v dorosteneckém mistrovství 
republiky skončila druhá za týmem 
z Košic (v něm tvořil hru Andrej Kva-
šňák), si později řada mládenců za-
válela v 1. lize. Nejlepší z nich byli 
velcí kamarádi: Pepíkové Vojta a Píša.
Poprvé je nakrátko rozdělila vojna. 
Píša narukoval do Brna, Vojta do 
Bratislavy. Ale brzy spolu váleli ligu 
v moravské metropoli a po návratu 
do civilu i v Ústí. To už po nich pásli 
pražští lanaři. Vojtu ulovila Sparta, 
Píša se stal hvězdou Ďolíčku. Od 
té doby už hráli vždycky proti sobě; 
i v derby „S“, když Píša přestoupil do 
Slavie. Kdo ty dva fotbalové drsňáky 
znal, věděl, že v každém jejich sou-

boji budou jiskry pršet ostošest! Je-
jich přátelství tím ale nijak netrpělo.

biL SE jAKo LEV
Píša byl hrotový útočník, beran, tank 
a kanonýr. Takový uměl být i Vojta, on 
ale dovedl také tvořit hru nebo betono-
vat obranu.
Na Letnou přišel počátkem roku 1960. 
Ještě se tam ani neohřál a už ho Ru-
dolf Vytlačil volal do národního muž-
stva. Debutoval v úspěšném čtvrtfi-
nále Poháru národů (tak se jmenovalo 
premiérové mistrovství Evropy) proti 
Rumunům a nechyběl ani v závěreč-
ném turnaji čtyř nejlepších ve Fran-
cii. Čtvero zápasů v rychlém sledu, 
které nám vynesly kontinentální bronz,  

absolvoval v útoku. Vypadalo to na dlou-
hou sérii zápasů se lvíčkem na dresu.
V lize se však rychle ukázalo, že pokud 
při vší své obdivuhodné univerzálnosti 
někam patří ze všeho nejvíc, pak je to 
tandem ve středu pole v tehdejším roze-
stavení 4-2-4. Jenže jeho kariéra vrcho-
lila v časech, kdy v reprezentaci tu dvo-
jici tvořili Josef Masopust s Andrejem 
Kvašňákem. Po chilském šampionátu 
nám je kdekdo záviděl! A tak si Vojta 
po tříletém půstu v mezistátních zápa-
sech zahrál v roce 1963 dvakrát stopera 
a po dalších třech letech toužebného 
očekávání konečně také na halvu vedle 
Masopusta. Byla to však jeho reprezen-
tační derniéra.

KDyŽ SE SmůLA LEPí NA 
PATy
Smůla se mu nevyhnula ani na tokij-
ské olympiádě roku 1964. Hrál tam 
pravého záložníka ve všech šesti zá-
pasech, nastřílel čtyři góly, patřil k opo-

rám. V semifinále proti Němcům (2:1) 
byl z našich nejlepší. Jenže ve finále 
proti Maďarům (1:2) hned po rozehrání 
druhé půle otevřel skóre nešťastným 
vlastencem. Takový gól by podlomil síly 
i daleko zkušenějšího mužstva…
Velkou scénu opustil podle mínění 
znalců předčasně už ve dvaatřiceti le-
tech. Později řekl, že už se chtěl vy-
hnout zápasům, k nimž se cestovalo 
letadlem. Po sněhové bouři, která Le-
tenské na americkém turné přepadla 
na Štědrý den nad Chicagem, prožíval 
vždy znovu neovladatelnou úzkost. Když 
v lize Sparta za soupeřem letěla, vo-
zili ho za mužstvem autem. Na mezi-
národní scéně to ale zpravidla nebylo 
možné…
Po skončení aktivní dráhy trénoval řadu 
klubů v regionálních soutěžích. A kopal 
za starou gardu rudých. V silvestrov-
ském derby veteránů naposledy v roce 
2010. V pětasedmdesáti letech! Ten 
rekord už sotva kdy kdo překoná. 

JoseF VoJTA, boJoVník nAD boJoVníky

Post:  univerzál, nejlépe útočný záložník

Hráčská dráha:  1945 Ústí nad labem, 1956 čh Bratislava a liga,  1957 rh 
Brno, 1958 Ústí nad labem, 1960 sparta, 1967 chomutov, 
1971 Meteor praha viii, na závěr sokol nespeky

Ligová bilance:  196 utkání a 24 gólů v letech 1956 až 1967; mistrovské 
tituly 1965 a 1967

mezistátní utkání:  sedm v letech 1960 až 1966, třetí místo na mistrovství 
evropy 1960; 15 zápasů v olympijském mužstvu, stříbrná 
medaile z Oh 1964; prošel i dorosteneckou a juniorskou 
reprezentací a reprezentačním B-mužstvem

Další úspěchy:  vítězství ve středoevropském poháru 
a v československém poháru 1964

joSEF VojTA *1935

V mači v týmem SAR (5:1) na OH 
1964 v Tokiu vstřelil dva z našich gólů. 

V této chvíli ale sestřelil jednoho ze 
soupeřů. Z našich jsou na snímku ještě 
Vladimír Weiss (3) a Jan Brumovský.

Nepřetržitý pohyb po celý čas 
a po celém hřišti, neúnavný 
a tvrdý boj o každý míč – 

takový byl Josef Vojta.

Pepík Vojta patřil po řadu let k nejlepším, nejtvrdším a nejsrdnatějším 
hráčům v lize. Snímek ho zachytil v souboji s hráči VSS Košice.
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Roku 1900 přijal dosavadní Sportovní kroužek Slavoj Karlín po dvouleté 
činnosti nové jméno Čechie a přihlásil se do Českého svazu footballového. 
Od prvních krůčků byly jeho barvami modrá a bílá.

Později tak proslavené modrobílé 
sešívané dresy slavistického mo-
delu s červenou hvězdou na srdci 
však Karlínští oblékli až roku 1902. 
První vlastní hřiště – od prvopo-
čátku ohrazené – si vybudovali tři 
roky poté na místě dnešních Kaizlo-
vých sadů. Po pěti letech je ztratili 
a ještě rádi přijali nouzové útočiště 
o pár kroků dál na východ, na okraji 
vojenského cvičiště, které zabíralo 
i plochu celého dnešního sídliště. 
Nakonec je odtamtud c. k. vojen-
ská správa vykázala. Směli se vrá-
tit až po vytvoření Československé 

republiky, ale i pak zpočátku po ně-
jaký čas vždy po utkání či tréninku 
museli odstranit branky…
Po překonání těchto dětských ne-
mocí zažívala Invalidovna zlaté 
časy v letech 1922 a 1923: Če-
chie v tehdejším mistrovství Stře-
dočeské župy skončila vždy třetí za 
Spartou a Slavií! Roku 1925 pat-
řila mezi zakladatelské týmy ligy, 
ve které do roku 1951 absolvovala 
dvanáct ročníků. Šestkrát skončila 
v jejím propadlišti, pětkrát se doká-
zala vrátit, i když po sestupu z roku 
1935 jí to trvalo dlouhých devět let. 

Při posledním návratu v roce 1950 
ztratila na jaře ve své tvrzi jen jeden 
bod. Úspěšné obhájce mistrovského 
titulu z dnešního Slovanu Bratislava 
rozdrtila 5:0!
Kamenem úrazu útočných snah 
hostí bývala na Invalidovně mimo-
řádně úzká hrací plocha. V letní pře-
stávce onoho roku fotbalové ústředí 
Čechie nařídilo hřiště rozšířit – a rá-
zem bylo po nedobytnosti! Čechie 
(dlouhá léta pod vnuceným názvem 
Spartak Dukla) se po posledním se-
stupu zabydlela v regionálních sou-
těžích.

A DNES?
Když se po roce 1989 zdálo, že nic 
nebrání návratu jednoho z tradič-

ních týmů do někdejších pozic, „ne-
viditelná ruka trhu“ ho nejprve načas 
proměnila v béčko Viktorie Žižkov 
a nakonec připravila o slavné hři-
ště, z kterého se stalo golfové od-
paliště. Po zániku klubu našla řada 
jeho členů cestu do Dubče, ale tamní 
Čechie má dnes se slavnou karlín-
skou jmenovkyní společné už jen to 
jméno… 

HřišTě V PAMěTi srDcí – V. Díl

osiřelá inVAliDoVnA

Z á k o u T íTexT: MiloslAV Jenšík FoTo: PAVel Jiřík sT., ArcHiV AuTorA

OPRAVA A OMLUVA
Ironií autorského osudu právě v textu o vr-

šovickém Ďolíčku (jehož historií se už dlouho 

zabývám při práci na knize o Bohemce) jsem 

vyrobil a přehlédl počítačový překlep. Správ-

ným letopočtem zrození stadionu byl samo-

zřejmě rok 1932 (ne 1931). (mj)

Pohled z ptačí perspektivy na Invalidovnu 
s někdejšími fotbalovými hřišti. To vlevo, 

přímo pod okny pozdějšího hotelu Olympic, 
patřilo už od roku 1919 karlínské Čechii.

Když to na Invalidovně žilo: v mači Čechie – Sparta na jaře 1935 (1:5) 
karlínský bek Josef Kusala zblokoval v posledním okamžiku střelu 
kanonýra rudých Oldřicha Nejedlého na branku Františka Bárty.

Úspěšný zákrok brankáře Čechie 
Jiřího Tesaře u protější (jižní) branky 
hřiště a pohled na východní ochoz 
hlediště na snímku z roku 1948.

Snímek, pořízený v současnosti prakticky ze 
stejného místa, jako záběr z utkání ligy  

1934-35. Po fotbalovém válu už ani památky…
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TrAn cHi DonG se Do PrAHy PřesTěHoVAl Ve TřinácTi leTecH  
A VyPrAcoVAl se V JeDnu Z oPor rADoTínA 

kDybycH si PřiVeDl češku,  
roDiče Mě Asi ZAbiJí 

c i Z i n e c TexT: šTěPán šiMůnek FoTo: PAVel Jiřík sT. 

Na rozdíl od převážné většiny svých v Česku žijících vietnamských 
vrstevníků se u nás nenarodil. TRAN CHI DONG se do Prahy přestěhoval 
až v roce 2008, když mu bylo třináct let. I díky tomu, že si poměrně 
záhy osvojil češtinu, se v nové zemi dokázal rychle adaptovat a teď ji 
považuje za svůj druhý domov. Stejně tak se zabydlel v klubu SC Radotín, 
za který kope od žáků, a v současnosti je nedílnou součástí A-týmu.

 J Představil jste se jako David. 
Jak jste se k tomuto neasijskému 
jménu dostal?
Když jsem se sem v roce 2008 pře-
stěhoval, začala mi tak říkat učitelka 
na základní škole. Asi proto, že moje 
jméno Dong začíná od písmena D 
a David je taky od D.

 J Tehdy jste se asi teprve začí-
nal učit česky. Jak složité to bylo?
Přijeli jsme sem před letními prázd-
ninami, které jsem pak vlastně celé 
strávil na jazykovém kurzu v Sapě. Pak 
jsem nastoupil na základní školu do 
Radotína, kde jsme dřív bydleli. Tam 
už jsem byl obklopen samými Čechy, 
takže jazyk jsem vstřebával poměrně 
rychle. Je to složitá řeč, ale snažím se 
v ní pořád zlepšovat.

 J A celková adaptace v Praze 
byla podobně rychlá?
Začátky pro mě byly celkem těžké. 
Přece jen jsem doma nechal všechny 
kamarády, takže první měsíce v Praze 
se mi stýskalo.

 J Proč jste vlastně vyměnili Viet-
nam za Česko?
O tom rozhodli rodiče, hlavní dů-
vod byl práce. Už dřív jsme tu měli 
strýce, kteří tady podnikali a byli tu 
spokojení. Táta a máma nejdřív začali 

podnikat s nimi, pak se osamostatnili 
a teď mají vlastní obchod.

 J S rodinným podnikem jim po-
máháte nebo ještě studujete?
Už nestuduji. Před rokem jsem dokon-
čil obchodní akademii a na vysokou 
školu už jsem nešel. Teď pomáhám 
rodičům. Získávám zkušenosti a ča-
sem třeba rozjedu vlastní byznys.

 J Zůstali vám ve vlasti nějací pří-
buzní?
V Ha Tinhu, odkud pocházím, mám ba-
bičku a strejdy. Jsem s nimi pravidelně 
v kontaktu, což v dnešní době není 
složité. Občas se za nimi vracíme, vy-
chází to tak jednou dvakrát do roka. 
Rodiče mají v plánu letět tam po No-
vém roce na dovču. Já byl doma napo-
sledy loni asi na dva měsíce a chys-
tám se tam zase v létě.

 J O Vietnamu mluvíte jako o svém 
domově. Jak berete Česko?
Teď už jako druhý domov. Praha je 
pro mě top město a Česká repub-
lika nádherná země. Moc se mi líbilo 
třeba v Českém Krumlově, kde jsem 
byl letos v létě. Poznal jsem i Blansko, 
Kaplice nebo Hradec Králové. Oproti 
Vietnamu se tady, a tím mám na mysli 
celou Evropu, žije úplně jinak. Všechno 
je tu modernější, rychlejší a máme tu 

lepší podmínky. Ale Vietnam je Viet-
nam, vždy pro mě zůstane mým do-
movem.

 J Češi si během let na Vietnamce 
zvykli, přesto si je občas dobí-
rají. Setkal jste se někdy s rasi-
stickými projevy?
Občas ano, i když jen minimálně. Ale 
já tohle neřeším, neberu to osobně. 
Naprostá většina Čechů se ke mně 
chová přátelsky, našel jsem si tu 
i dost kamarádů.

 J Oproti Vietnamcům jsou Češi 
dost odlišní, že?
To rozhodně. Hlavní rozdíl bych vi-
děl v tom, že Vietnamci jsou uzavře-
nější. To platilo ze začátku i pro mě. 
Když jsme se sem přestěhovali, byl 

jsem neprůbojný, stydlivý. Teď už je 
to lepší, otrkal jsem se. Další rozdíl 
je v tom, že Vietnamci hodně pracují, 
většina jich dělá od rána do večera. 
A to hlavně pro nás, pro děti. Chtějí, 
abychom se měli dobře. S tím sou-
visí, že klademe velký důraz na ro-
dinu. Často se scházíme třeba na 
společné večeře.

 J Plné stoly jídla…
Přesně tak. (úsměv)

 J Vaše pokrmy jsou lehčí. Jaké 
bylo přivyknout na ty české?
Já je mám strašně rád! Nejvíc mi asi 
chutná řízek nebo guláš, oblíbil jsem 
si i knedlíky. Snad jediné, na co jsem 
tu moc nepřivykl, jsou párky. Respek-
tive uzeniny obecně.

David prý nabral sílu  
a v soubojích je lepší.
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 J Vietnamská kuchyně je tu popu-
lární. Jak moc se podobá té, kte-
rou seženete doma?
Je podobná, ale myslím, že ve Viet-
namu chutná mnohem líp. Hlavně 
proto, že se tam připravuje z čers-
tvých surovin, což je na výsledku znát. 
Ale i tady jsou vynikající vietnamské 
restaurace, třeba Pho Tung v Sapě.

 J Uměl byste uvařit nějaké vaše 
speciality?
Vařím jen občas, když rodiče nejsou 
doma. Hlavně lehká fitness jídla.

 J Když už zmiňujete fitness… Při-
jde mi, že na Asiata máte dost 
vypracovanou muskulaturu.
Mě totiž hrozně moc baví posilování. 
I díky fotbalu jsem zjistil, že jsem 
dost slabý. Kamarád mi asi před ro-
kem a půl poradil, ať chodím do fitka, 
že budu silnější na míči i v soubojích. 
Tak jsem to zkusil a posilování jsem 
propadl. Nejdřív jsem měl osobního 
trenéra, teď už cvičím sám. Chodím 
celkem často, tak čtyřikrát týdně. 
Mám to rozdělené. Některé dny si-
lové tréninky, mrtvý tah, jindy třeba 
nohy, dřepy…

 J A co běhání?
To spíš ne, běhání moc nemusím. 
Přiznám se, že mám docela slabou 
kondici, na tom bych chtěl ještě za-
pracovat.

 J Přineslo posilování na hřišti ký-
žený efekt?
Určitě. Dřív, když na mě nakopávali 
balony, jsem jich udržel jen pár. V to-
mhle ohledu je to teď mnohem lepší. 

A díky tomu, že jsem přibral pár kilo 
svalů, chodím mnohem víc i do sou-
bojů, kterým jsem se předtím vyhý-
bal. Už se nebojím fyzického kontaktu.

 J Limitovalo vás při zápasech 
ještě něco jiného než stavba těla?
Oči. Nosil jsem brýle, takže při zápa-
sech jsem si bral kontaktní čočky, což 
bylo nepraktické, neměl jsem to rád. 
Jednou mi při souboji čočka dokonce 
vypadla. I proto jsem podstoupil ope-
raci očí. Shodou okolností jsem ji ab-
solvoval ve Vietnamu, když jsem tam 
byl naposledy.

 J S fotbalem jste začínal tady 
nebo už doma?
Už ve Vietnamu. Ale tam jsou pod-
mínky pro kluky, kteří se fotbalu chtějí 
věnovat, složité. V Ha Tinhu vlastně 
není žádný pořádný klub, do kterého 
se můžou přihlásit. Já jsem do balonu 
začal kopat v nějakých šesti letech, 
ale s kamarády jsme hráli jen na poli 
nebo na silnici. Takový street football.

 J Takže vaším prvním klubem byl 
SC Radotín.
Ano. Brzy poté, co jsme se sem pře-
stěhovali, mě do něj přivedl učitel tě-
locviku z radotínské základky, pan To-
máš Huráb. S ním jsme na škole hráli 
fotbal vlastně pořád. Když viděl, že 
mě baví a že mám snad i nějaký ta-
lent, se mě zeptal, jestli bych nechtěl 
zkusit hrát fotbal závodně.

 J Jaké byly radotínské fotbalové 
začátky?
Pro mě strašně složité. Hlavně proto, 
že jsem tehdy ještě neuměl řeč. Tre-

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:

Od roku 2008 je to Pražák.
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nér mě dal do útoku, protože jsem 
celkem rychlý. Snažil jsem se být 
platný pro tým a postupně, jak jsem 
trénoval a zároveň se naučil lépe 
česky, se to zlepšovalo. A díky posi-
lovně je to v poslední době, alespoň 
doufám, pořád lepší a lepší.

 J Skromnost stranou. Koukal 
jsem, že jste prakticky pokaždé 
v základní sestavě, hrajete celé 
zápasy, dáváte góly.
Jak jsem říkal, snažím se. (úsměv)

 J Hrajete výhradně na hrotu?
Když vypadne někdo ze zálohy, zvládnu 
zaskočit i tam. Ale táhne mě to do-
předu, takže když už hraji ze středu, 
jsem spíš ofenzivní záložník než de-
fenzivní. Rozdávat míče a tvořit hru 
mě baví, ale nejlépe se cítím v útoku.

 J Jak byste se vlastně charakteri-
zoval jako fotbalista? Jste rychlý, 
silný…
(skočí do řeči) … silný, to bych neřekl. 
Silnější než dřív, ale silný ne. A snad 
i celkem technický. Občas jsem ale 
trochu zbrklý na balonu, zapracovat 
bych měl i na kondici a vracení se po 
ztrátě míče.

 J Zlepšit kondici by neměl být ta-
kový problém. Stačí se přinutit jít 
si občas zaběhat.
No právě. Dřív, když jsem byl do fotbalu 
opravdu blázen, jsem se sebral a šel 
jsem si dát třeba pět kilometrů. Teď 
už jsem asi menší blázen. (směje se)

 J S Radotínem jste ještě zažil 
přebor?
Zažil, dvě sezony. Ale tehdy jsem ještě 
za „áčko“ tolik nehrál, nenaskakoval 
jsem tak pravidelně jako nyní.

 J Letošní podzim se vám moc ne-
povedl, jste až desátí.
S tím určitě nejsme spokojeni, nebylo 
to ono. Souvisí to asi hlavně s trénin-
kovou docházkou, která není ideální. 
Přece jen se špatně trénuje, když přijde 
šest sedm kluků. Navíc je fakt, že v naší 
skupině jsou těžcí soupeři. Podolí, 
Újezd Praha 4, Loko Vltavín, Střešo-
vice… Zrovna se Střešovicemi to ještě 
pět minut před koncem bylo 1:1 a na-
konec jsme prohráli o dva góly. Proti 
Podolí jsme taky hráli celkem dobře, 
ale byla proti nám penalta, která se 
podle mě neměla pískat. Několik zá-
pasů nám uteklo těsně, se Stodůlkami 

to bylo o gól. Kdybychom takovéto zá-
pasy zvládli lépe, byli bychom výš.

 J Co se tréninkové docházky týče, 
snažíte se jít příkladem?
Někdy, když musím pomáhat rodičům 
v obchodě, trénink také nestihnu. Ale 
z těch tří, které v týdnu máme, jsem 
minimálně na dvou. Snažím se ale být 
na všech.

 J Jste ještě mladý, dáváte si ve 
fotbale nějaké cíle?
Rád bych si ještě zahrál přebor, v této 
sezoně do něj ale už nepostoupíme. 
Snad se to povede v té další. Kaž-
dopádně bych rád zůstal v Radotíně, 
jsem tam naprosto spokojený.

 J Sledujete vietnamský fotbal? 
Pro většinu Evropanů jsou jak 
tamní liga, tak reprezentace 
zcela neznámé.
Reprezentaci fandím, ale dlouhodobě 
se jí nedaří. Asi největší úspěch byl 
v roce 2007, kdy jsme se dostali na 
Mistrovství Asie, kde jsme navíc po-
stoupili ze skupiny. A ligu sleduji jen 
zběžně. Kvalitou bych ji přirovnal tak 
ke druhé, možná třetí lize v České re-
publice.

 J Působil nebo působí v Česku ně-
jaký vietnamský fotbalista?
Vybavuje se mi Mac Hong Quan. Hrál 
tu docela dlouho, v mládežnických ka-
tegoriích byl ve Spartě. Pak dostal 
nabídku z Vietnamu, kde teď hraje 
ligu. A ještě brankář Filip Nguyen, 
také odchovanec Sparty. Teď chytá 
za Vlašim.

 J Jaký je nejslavnější vietnamský 
fotbalista?
Určitě Le Cong Vinh, dlouholetý re-
prezentant a můj nejoblíbenější viet-
namský fotbalista.

 J A nějakého českého oblíbence 
máte?
Tomáše Rosického.

 J Zmínil jste, že jste si tu našel 
dost kamarádů. Co nějaká kama-
rádka?
Kamarádky mám taky. (usmívá se)

 J Narážím na to, jestli se vám líbí 
víc Česky nebo Vietnamky.
To je mi jasné. Češky jsou roz-
hodně hezké, ale mně se víc líbí Vi-
etnamky. A navíc, kdybych si domů 
přivedl Češku, rodiče by mě asi zabili.  
(směje se) 

c i Z i n e c

 obČANSTVí — vietnaMsKé
 VĚK — 22
 KLUb — sc raDOtÍn
 PoST — ÚtOčnÍK

TrAN cHi DoNG

Soupeři by si na něj 
měli dávat pozor!

Vietnam je pro Tran 
Chi Donga první 

domov, Čechy druhý.
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Není moc fotbalistů, kteří by se už ve třinácti letech mohli pyšnit takovým 
životopisem jako DANIEL HOLLER. Bohemians, Sparta… a samozřejmě 
Aritma, do které z Hostivic přestoupil už jako malý klučina. Hrát může 
jak středního záložníka, tak levé křídlo a věří, že to jednou dotáhne až 
do ligy. A kdyby to nevyšlo, rád by se stal fotbalovým agentem.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Můj táta. Po nadšených začátcích 
s kamarády v minipřípravce v Hosti-
vicích jsem přestoupil do Aritmy.

 J Důležité kroky v kariéře:
První trénink s Bohemkou a výběr 
v talentových zkouškách na Strahově 
do sportovní třídy. Zkouška, hostování 
a pak přestup do Sparty, prozatímní 
návrat do Aritmy.

 J Nejoblíbenější trenér:
Michal Vychodil.

 J Fotbalový vzor:
Cristiano Ronaldo.

 J Oblíbený klub:
Real Madrid.

 J Neoblíbený klub:
Slavia Praha.

 J Poslední výsledek A-týmu mužů 
Aritmy v sezoně:

Porazila Klatovy 2:1.
 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 

odehrál:
Za Spartu proti Hradci, protože se mi 
hodně dařilo a dal jsem gól.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Real Madrid vs. Bayern Mnichov.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Ondra Černý, Lukáš Silný, Jonáš 
Watzek.

 J Sportovní cíl:
Hrát v první lize.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fotbale 
– čím chce být:
Fotbalovým agentem.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:
Dělal jsem několik let gymnastiku 
– team gym. Rád lyžuji a jezdím na 
snowboardu, líbí se mi parkúr.

 J Mimosportovní zájmy:

Hraní her na iPhonu, Xboxu nebo Nin-
tendu Wii. Pes, kočka, filmy, hudba 
a hraní na piano.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Když ležím v posteli a dívám se na 
nějaký dobrý film.

 J Oblíbené jídlo:
Řízek s bramborovou kaší.

 J Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Imagine Dragons.

 J Oblíbený film:
Thor: Ragnarok.

 J Prospěch ve škole:
Velmi dobrý a chvalitebný.

 J Počet přátel na facebooku:
455. 

DAniel Holler Z AriTMy Zkoušel šTěsTí V boHeMiAns i Ve sPArTě

Z AriTMy Až Do liGy?

SPArTA nebo slAViA

roNALDo nebo Messi

ÚToČiT nebo brániT

bLoNDÝNy nebo brUNETy 
Oboje!

PrEmiEr LEAGUE nebo bUNDESLiGA

roZSTŘEL

M l á D e žTexT: šTěPán šiMůnek FoTo: ArcHiV DAnielA HollerA

„Dandy je velmi šikovný hráč, se kterým je radost pracovat. Ačkoli věkem 

patří do kategorie U-14, tak už pravidelně nastupuje v utkáních katego-

rie U-15 a patří vždy mezi nejlepší hráče a tahouny týmu. Nejvíc si u něj 

s trenéry vážíme jeho charakterních vlastností, které jsou předpokladem 

jeho dalšího růstu. Dandy si prošel naší přípravkou, kde na sebe upozornil 

slavné kluby. V létě se k nám vrátil zpět ze Sparty. Má velmi dobré fot-

balové myšlení, je technický a dynamický. Podle jeho tělesných údajů by 

mohl být adeptem do Future reprezentace, protože i ostatní schopnosti 

má na velice vysoké úrovni.“

Aleš Zavoral,  
šéftrenér žáků sK aritma praha

oČimA TrENÉrA

Jeho srdce bije 
pro Real Madrid.

Na to, jak je Daniel 
mladý, nasbíral už 

docela dost úspěchů.
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V průběhu letošního roku byly stejně jako v letech minulých pořádány 
turnaje v rámci projektu mládeže Pražského fotbalového svazu 
NEBERTE NÁM NAŠI HRU. Ten má za úkol upozornit na negativní 
aspekty chování dospělých při sportování dětí a mládeže.

Ne vždy fotbal přináší dětem 
pouze úsměvy a radost. Také na 
fotbalových utkáních těch nej-
menších fotbalistů a fotbalistek 
bohužel můžeme vidět zarážející 
jevy, které berou omladině chuť 
do hry a sportu jako takového. 
„Projektem Neberte nám naši 
hru se snažíme ukázat možnou 
cestu. Považujeme za důležité, 
aby rodiče své ratolesti pozi-
tivně podporovali nebo aby je 
učili základním principům, jako 
je například myšlenka fair play 
či úcta a respekt k soupeři, spo-
luhráčům i rozhodčím,“ uvádí 

marketingový manažer PFS Jan 
Gruber.
A dodává: „Na jaře jsme v rámci 
dětského festivalu Ratolest Fest 
připravili první turnaj v duchu 
projektu NNNH v tomto kalen-
dářním roce a na podzim jsme 
k němu přidali ještě další dva 
turnaje. Rodiče jsme na nich se-
známili se základními myšlen-
kami této iniciativy. Všechny 
turnaje také proběhly ve velmi 
slušné a přátelské atmosféře, za 
což všem zúčastněným děkujeme 
a přejeme si, aby tak probíhaly 
všechny mládežnické turnaje.“

Pojďme si tedy všechny tři turnaje 
připomenout.

jEDiNEČNÁ 
A NEZAPomENUTELNÁ 
NÁPLAVKA
Do turnaje, který se odehrál 27. 
května na břehu Vltavy v originální 
fotbalové aréně, se přihlásilo pět 
pražských týmů kategorie U7. Byly 
jimi FC Háje Jižní Město, SK Hos-
tivař, 1. FC Barrandov, ABC Braník 
a SK Čechie Uhříněves.
Tak jak je na těchto turnajích zvy-
kem, v žádném případě nebylo důle-
žité konečné umístění. Šlo o čistou 
radost ze hry, což je jedna ze zá-
kladních myšlenek celého projektu, 
a o jedinečný zážitek, kterým turnaj 
v sousedství Vltavy a panoramatem 
Hradčan v pozadí rozhodně je.

SVAToVÁcLAVSKÝ TUrNAj 
NA TEmPU
V krásném areálu v Praze Lhotce 
fotbalového klubu FC Tempo Praha 
se ve čtvrtek 28. září uskutečnil tur-
naj, jehož se zúčastnilo hned šest 
týmů ze tří pražských klubů. Do-
mácí připravili do turnaje rovnou tři 
vlastní družstva, a to Tempodraky, 
Tempoborce a Temposchreky. Svá-
tečního turnaje se dále zúčastnila 
obě pražská „S“. Sparta utvořila dva 
celky a šestici týmů tak doplnil je-
den zástupce ze Slavie.
K vidění byla spousta zajímavých 
zápasů, krásných akcí a výstavních 
gólů. Především však byla v obliče-
jích dětí opět vidět radost ze hry, což 
je v této fázi nejdůležitější. Ani zde 
nebyly samotné výsledky důležité, 
stejně tak závěrečné umístění. Tím 

„neberTe náM nAši Hru!“ bylo slyšeT nA PrAžskýcH HřišTícH i V roce 2017

rADosT nA PrVníM MísTě

M l á D e ž TexT A FoTo: pFs

Na Náplavce bylo našlapáno.

Akce Neberte nám naši hru pravidelně navštěvuje i maskot PFS.
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ehlavním bylo, že si všichni účastníci 

turnaj užili a odnesli si jedinečný 
zážitek.

DErNiÉrA V ĎÁbLicícH
V sobotu 7. října se pražské Ďáblice 
staly dějištěm posledního letošního 
turnaje Neberte nám naši hru. Závě-
rečný turnaj se těšil opravdu vysoké 
účasti dětí, celkem se na ďáblické 
umělé trávě střetla devítka týmů. 
Přítomní diváci se stali svědky krás-
ných zápasů, které byly ozdobeny 

celou řadou gólů a nápaditých akcí. 
Děti si zápasy vysloveně užívaly 
a prožily tak zajímavé dopoledne 
plné pohybu a radosti.
Vítězi se opět stali všichni zúčast-
nění fotbalisté, kteří za své výkony 
dostali zasloužené odměny. Dětem 
se tak na krku houpaly medaile 
a odnesly si také diplomy či dár-
kové balíčky od Pražského fotbalo-
vého svazu, které jim budou všechny 
vydařené turnaje připomínat.

Všechny turnaje NNNH mohly vzniknout jen díky pomoci Magistrátu hlavního 
města Prahy. „Magistrát dlouhodobě podporuje naše mládežnické projekty 
a Neberte nám naši hru není výjimkou. Svaz děkuje za podporu, díky níž 
můžeme naši iniciativu rozšiřovat co možná nejvíce,“ uvedl Gruber.  

PRAHA MĚSTO FOTBALU

FOTBALOVÉ BESEDY

mujprvniklub.cz

 

Netřeba slov…
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seriál o PříPrAVě MláDeže

TrenDy V MláDežnickéM FoTbAle

T r é n i n k TexT: MilAn TiTěrA ilusTrAční FoTo: PAVel Jiřík sT.

Většina mládežnických týmů končí v tomto čase s organizovaným 
tréninkem a pro hráče nastává období zaslouženého volna. Trenéři 
si vyhodnocují, co se povedlo a kde zůstaly rezervy. Zároveň hledají 
inspiraci k tomu, co by ještě mohli změnit v procesu přípravy. Fotbalová 
asociace ČR připravila na svém semináři souhrn TRENDŮ, na které 
bychom se průřezově měli v tréninku mládeže ještě více zaměřit 
a přenášet je do utkání.

Veškeré informace vyplývají ze za-
hraničních konfrontací všech mlá-
dežnických reprezentací a rovněž 
z poznatků odborníků z  jiných kolek-
tivních sportů, ve kterých Česká re-
publika dlouhodobě neprokazuje vý-
razné úspěchy.

jAK roZVíjET HrÁČE, Aby 
byLi LÉPE PŘiPrAVENí NA 
UTKÁNí?
Z řady analýz a hodnocení herního vý-
konu českých hráčů i soupeřů vyplývá, 
že bude potřeba, aby trenéři zařazo-
vali do tréninku ještě větší procento 
průpravných her a herních cvičení. 
Zjednodušeně, čím starší kategorie, 
tím více průpravných cvičení. Na-
stala nutnost zvykat si na proměnli-
vost podmínek a přítomnost soupeře. 
I u mladších kategorií je ovšem po-
třeba  neustále vytvářet momenty pro 
rozhodování a řešení herních situací.
•	 maximum rozvoje dovedností 

do her
•	 malé hry – časté opakování 

činností
•	 kreativita

V ČEm VĚTŠiNoU 
ZAoSTÁVÁmE ZA 
NEjLEPŠími?
Herní odvaha
Každý hráč by se na základě úrovně 
svých dovedností měl pokoušet o efek-

tivní řešení herní situace. Vnímání a ře-
šení situace může být rozdílné, a tak je 
třeba před vyhodnocením správnosti 
počkat až do konce celé akce. Od-
vahu hráčů významně ovlivňuje pro-
středí a trenér. Právě odvážný trenér 
je předpokladem pro výchovu odváž-
ných hráčů. Pokud chceme vychovávat 
v týmu individuality, které budou umět 
rozhodovat zápasy, musíme počítat 
i s rizikem chyb. Aby se něco povedlo, 
musejí si hráči projít některými chy-
bami i neúspěchy.
První a další doteky
Důležitost prvního doteku vnímáme 
díky osvětě již několik let a tento pojem 
je známý pro každého trenéra. První 
dotek ovlivní možnosti v řešení dalšího 
průběhu akce. Činnosti, které navazují 
na první dotek, jsou ve finále stejně 
důležité – dribling, klička, přihrávka, za-
končení. Proto je třeba v tréninku řešit 
co nejvíc věcí v souvislostech a návaz-
nostech „hra – dril – hra“.
Výběr místa
Nejčastější činnost hráče ve fotbale, 
které se ale nevěnujeme tolik jako 
například přihrávání nebo zpraco-
vání. Schopnost najít si správný pro-
stor pro příjem míče a vytvoření na-
bídky pro spoluhráče je základem pro 
rozhodnutí o prvním doteku. Zároveň 
vhodným výběrem místa umožňu-
jeme rozvíjet kreativitu hráče s mí-
čem, který se na základě více mož-

ností komu přihrát může rozhodovat 
a tvořit hru.
Konstruktivní řešení situací
Pokud tento pojem používáme před 
hráči, je jim potřeba vysvětlit, co si 
pod ním představujete. Konstruktiv-
nost přímo souvisí se všemi výše uve-
denými tématy. Čili pokud hráč ne-
bude veden trenérem k herní odvaze, 
nebude mít odpovídající technicko-
-taktickou připravenost a ostatní spo-
luhráči nebudou správně reagovat do 
nabídky, je vyloučené, aby hráč s mí-
čem mohl být konstruktivní.
Rychlost přepínání mezi obranou 
a útokem
Se stále rostoucími požadavky na 
rychlost hry musíme kromě rozvoje 

lokomoční rychlosti pracovat ještě 
více s pozorností a  rychlostí reakce 
hráče na herní situaci. To může zá-
sadně ovlivnit úspěch či neúspěch 
v ofenzivě i defenzivě. Do budoucna 
se očekává, že tato složka bude 
v zápasech jedna z rozhodujících 
(zejména u týmů na podobné tech-
nicko-taktické úrovni). Trenéři by se 
proto měli neustále snažit hráčům 
nastavovat během cvičení a her pod-
něty k práci s pozorností a zároveň 
se snažit o typy her – kde dochází 
k častým změnám obrana - útok 
a naopak. Opakováním se dosta-
neme k automatismům, které hráči 
začnou postupně používat i během 
utkání. 
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TréninkoVé MoDely

T r é n i n k

Věková kategorie:
U12 – U14
Zaměření cvičení: 
odvaha, dribling, rozhodování
Slovní popis:
hráči s míčem vbíhají do prostoru, kde jsou obránci, a snaží se najít 
vhodný moment k přihrávce na volného spoluhráče na obvodu. 
Mezitím mohou v kruhu libovolně kličkovat, měnit směr atd. Obránci 
se mění po zisku nebo po stanoveném čase.
Varianty:
Můžeme měnit počet útočníků, obránců či velikost prostoru.

Herní cVičení  1

Věková kategorie:
U12 – U14
Zaměření cvičení:
přihrávání, výběr místa, sledování více podnětů
Slovní popis:
Útočníci na obvodu se snaží přihrávat si dvěma míči skrz kruh. Uvnitř 
se pohybují obránci s míčem, kteří se během driblingu snaží vytvářet 
tlak na míč a zachytit ho. pro útočníky je důležité neustále sledovat 
situaci, vybírat si vhodné místo a komunikovat.
Varianty:
Míč mohou mít všichni obránci nebo například může jeden být bez 
míče.

Herní cVičení 2

Věková kategorie:
U13 – U15
Zaměření cvičení:
rychlá reakce na nové situace, výběr místa, rozhodování
Slovní popis:
rozehra na modré útočníky, kteří se snaží vstřelit do některé ze čtyř branek 
gól. červení obránci jdou atakovat. Gól může padnout až po alespoň jedné 
přihrávce, a to vždy s každým novým míčem ve hře. pokud je gól nebo se míč 
dostane mimo hru, tak se z jiné branky přihrává opět míč do hry. Útočníci jsou 
neustále v nabídce pro míč. Obránci pořád v pozornosti zachytit nový pohyb 
hráčů pro míč. nahrávači musejí  sledovat hru a být připravení dát míč do hry. 
interval je cca 30 vteřin, pak si hráči mění role. červení a modří mezi sebou, 
následně pak i výměna mezi barvami.

Herní cVičení 3

Věková kategorie:
U13 – U15
Zaměření cvičení:
rychlé přepínání, vyřešení přečíslení
Slovní popis:
Uprostřed probíhá hra 4na4 s 1 až 2 žolíky. cílem je realizovat provedení pěti 
přihrávek a přechod do útoku zapojením svého útočníka. Maximum hráčů se 
musí zapojit do útoku. pokud získají míč obránci, snaží se okamžitě provést 
protiútok se zapojením svého útočníka a dohráním na opačnou branku.

Varianty:
počet žolíků, počet přihrávek před útokem, sledovat vytížení obou branek, 
zapojení i obránců ze středu do bránění.

PrůPrAVná HrA 1
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Že životaschopnost každého fotbalového klubu úzce souvisí s tím, zda 
má či nemá vlastní areál, by potvrdil asi každý funkcionář. Bez hřiště 
a zázemí ztrácí oddíl identitu a těžko shání mládež. A bez mládeže… 
V této situaci, kvůli níž není jeho budoucnost zrovna růžová, se ocitl 
AFK ZÁBĚHLICE. Tradiční klub s téměř stoletou historií přišel v roce 
2013 na první pohled jen těžko pochopitelným verdiktem soudu o své 
prostory v Záběhlicích a domácí zápasy hraje v nedalekých Štěrboholích.

AFK Záběhlice vznikl v roce 1920, 
čímž se řadí k nejstarším pražským 
klubům. V roce 1963 si ho v rámci 
sjednocování socialistické tělový-
chovy vzala pod křídla Tělovýchovná 
jednota Zahradní Město Záběhlice, 
což se později ukázalo jako zásadní 
okamžik v klubové historii. „Vedení 
klubu na začátku šedesátých let kdosi 
ze stranických hlav nakukal, že když se 
přičlení pod velkou Jednotu, tak se fot-
balu bude žít snáz a podmínky fotba-
lového oddílu se zvelebí. Tak si chtěli 
pomoci, jenže si nepomohli,“ nastiňuje 
Svatopluk Samler, současný před-

seda, trenér, sekretář, kustod i hráč 
AFK Záběhlice v jedné osobě.

NEZÁjEm jEDNoTy
TJ ale o chod klubu nejevila žádný 
zájem, neinvestovala do něj ani ko-
runu, veškerá režie oddílu včetně ří-
zení a správy areálu U Záběhlického 
zámku 120 zůstala nadále na fotba-
lovém vedení. „Reálně jsme pro TJ byli 
přítěží, ba ohavným hmyzem tam ně-
kde dole v Záběhlicích,“ přibližuje šéf.
Až dva roky po listopadové revoluci se 
klub konečně osamostatnil, vrátil ke 
svým kořenům a tradičnímu názvu. Co 

se mohlo zdát jako začátek nové bu-
doucnosti, se však ukázalo spíš jako 
začátek konce. „Jako základní problém 
se jeví být nejspíš skutečnost, že se 
tehdy při oddělení od Jednoty neudě-
lalo majetkové vypořádání. Takže klub 
působil na hřišti, které nadále fakticky 
patřilo TJ,“ nastiňuje. 
Tělovýchovná jednota se někdy na 
konci 90. let začala s klubem o po-
zemek soudit. „Bylo to o to složitější, 
že pozemek historicky patřil třetímu 
subjektu, Městské spořitelně pražské, 
od něhož si fotbalový klub pozemek 
pronajímal. Fakticky tedy nikdy nepat-
řil ani AFK Záběhlice, tím méně TJ. Ča-
sem připadl státu, takže tento vleklý 
právní spor řešil Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových,“ vysvět-
luje předseda.
Úřad přiřadil hřiště klubu. „Z logiky 
věci. Odjakživa se tam hrál fotbal, tak 
se pozemek předal do užívání fotba-

lovému klubu. Dostali jsme ho v bez-
úplatném pronájmu na dvanáct let a po 
uplynutí této doby by areál definitivně 
připadl nám. Jenže rozhodnutí úřadu 
napadla Jednota žalobou,“ zasvěcuje 
do situace.
V roce 2013, pouhých pár měsíců 
před vypršením 12leté lhůty, kdy od-
díl nedokázal prokázat, což ostatně 
ani dokázat nemohl, že hřiště patřilo 
jemu, byl pozemek přiřknut TJ Astra 
Zahradní Město. „To rozhodnutí bylo 
opřeno o na první pohled poněkud 
těžko pochopitelný argument. O při-
znání majetkového nároku se totiž 
nakonec rozhodlo na základě toho, 
který subjekt vykazoval areál ve svém 
majetku někdy v osmdesátých letech. 
A tím byla Jednota.“
Hřiště tedy připadlo organizaci, která 
v době, kdy byl AFK Záběhlice zalo-
žen, ještě vůbec neexistovala. Nikoliv 
oddílu, který na něm desítky let před 

ZáběHlice Přišly o VlAsTní Areál A neMAJí Ani MláDež, PřesTo VyHlížeJí sTé nAroZeniny
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existencí TJ hrál fotbal. „TJ Zahradní 
Město nikdy neměla jiný oddíl fotbalu 
než ten náš. A my jsme pro ni byli ab-
solutně na pokraji zájmu, v podstatě 
vůbec se o nás nezajímala. Přesto jí do 
klína spadlo fotbalové hřiště se vším, 
co na něm kdy členové fotbalového 
oddílu vlastnoručně vytvořili, postavili. 
Velmi tristní paradoxy…“ sumíruje Sva-
topluk Samler.
Typický povrch hrací plochy hřiště 
Záběhlických, kdy krajní, asi třiceti-
metrové pásy trávy doplňoval dvace-
timetrový pás škváry uprostřed, za-
žil i velmi slavné fotbalisty. Třeba ne 
tak dávno tu absolvoval trénink A-tým 
Sparty, a to před zápasem Ligy mistrů 
se Šachťarem Doněck. V Záběhlicích 
tehdy po trávě a škváře pobíhali na-
příklad Tomáš Rosický, Jiří Novotný, 
Zdeněk Grygera a další.

TrÁVU jEŠTĚ STiHLi
Tělovýchovná jednota s areálem na-
ložila tak, že ho více méně obratem 
prodala. „Chvilku to, spíš na oko, řešili 
i s námi. Učinili jsme jim nabídku, která 
byla i podle několika renomovaných re-
alitních kanceláří velmi seriózní. Jenže 
Jednota chtěla částku, která odpovídala 
spíš ceně za stavební pozemek než za 
tzv. zelenou plochu, bylo to v řádech 
desítek milionů korun. Nakonec to za 
podobné peníze prodali údajně společ-
nosti Pupp Tenis Resort, která má vedle 
svůj areál,“ prozrazuje.
O jakou sumu konkrétně šlo, Svato-
pluk Samler neví. A ani vědět nechce. 
„Asi by to bylo dohledatelné, ale já se 
po tom nepídím. Popravdě mám ještě 
dneska trochu problém kolem našeho 
bývalého areálu i jen projet. Přece jen 
v klubu působím od roku 1983, a ten 
plac k tomu našemu klubu prostě pa-
třil, podobně jako klubový znak, barvy 
apod. Současná situace mě pocho-
pitelně těžko může nechat v klidu,“ 
přiznává. „Ale nevěšíme se. Je to jen 
fotbal, v životě jsou o dost důležitější 
věci,“ dodává.
Je to už asi sedm let, co fotbalisté 
AFK našli azyl ve Štěrboholích, kde 
hrají domácí zápasy. Až do roku 2013, 
kdy padlo fatální rozhodnutí soudu, 
alespoň trénovali doma, tedy v areálu 
U Záběhlického zámku. A to na no-
vém travnatém hřišti, Záběhlice totiž 
byly jedním z posledních pražských 

klubů, který si nechal zrekonstruovat 
hrací plochu.
„To bylo ještě v době, kdy jsme upřímně 
věřili, že bychom soud o areál měli vy-
hrát. Podařilo se nám dosáhnout na 
grant, něco jsme získali sami a velmi 
nám pomohla i firma Teskahor Karla 
Horčíka,“ zmiňuje Svatopluk Samler 
předsedu Viktorie Štěrboholy. Ač hři-
ště soutěžním zápasům pochopitelně 
vyhovovalo, areál by neprošel svazo-
vou kolaudací kvůli zázemí. „Budova 
byla někdy z roku 1936. Dřevěné ka-
biny, legendární korýtka, historie na ka-
ždém kroku. Neznalý člověk se dovnitř 
pomalu bál vstoupit,“ objasňuje. „Byla 
zkrátka nevyhovující, ale pouštět se do 
rekonstrukce či dokonce výstavby zcela 
nového zázemí už jsme kvůli nejisté bu-
doucnosti nechtěli. Dnes už tam ty his-
torické kabiny ani nestojí, strhli je.“
AFK tak měl k dispozici luxusní pa-
žit, na němž mohl jen trénovat. A za 
tréninky Tělovýchovné jednotě samo-
zřejmě platil. „Když se spočítaly veš-
keré náklady, tedy nájem, údržba, voda 
a elektřina, vyšel nás jeden trénink na 
částku přes pět tisíc korun. A protože 
nás na tréninky chodilo mnohdy třeba 
jen šest, nedávalo to z ekonomického 
hlediska smysl, takže jsme tréninky 
zrušili.“

SToVKA. ALE Čí?
Vedení AFK si uvědomuje, že klub 
se fakticky dostal do stavu klinické 
smrti. „Když nemáte vlastní hřiště 

a zázemí, nemůžete dělat mládež. 
Klub bez vlastního zázemí může exi-
stovat, ale jen obtížně. Kdo nemá do-
mov, v podstatě nežije, jen přežívá. 
U nás se to drží jen díky tomu, že 
kluci, co za nás kopou, většinou hrají 
za Záběhlice od mládežnických kate-
gorií a mají hodně silný vztah ke klubu, 
lokalitě Záběhlic a pochopitelně pře-
devším k fotbalu,“ říká a doplňuje, že 
věkový průměr mužstva je aktuálně 
třiačtyřicet let.
Možnost, že by se AFK někdy dostal 
k vlastnímu areálu, je tak trochu sci-
-fi. „Někdo by musel rozbít hodně velké 
prasátko nebo vyhrát třeba ve sportce. 
Pak bychom si mohli pořídit hřiště ně-
kde jinde. Areál v Záběhlicích už asi od 
Puppu těžko odkoupíme, i kdybychom 
měli k dispozici astronomickou sumu. 
Oni si tím rozšířili a povýšili svůj vlastní 
areál a toho by se logicky zbavovat nej-
spíš nechtěli. Nicméně to už je opravdu 
hodně akademická a vlastně bezpřed-
mětná debata.“
Zatím tedy Záběhličtí působí ve Štěr-
boholích. To je sice dlouhodobě udrži-
telné, ale hráči stárnou a noví mladí 
nejsou. Vzhledem k tomu, že klub 
v roce 2020 oslaví sté výročí zalo-
žení, nabízí se dotáhnout to alespoň 
k těmto kulatinám. „Teď jde o to, jestli 
to dotáhnout do stovky klubové, nebo 
do stovky našeho nejstaršího hráče, 
který už k ní nemá až tak daleko,“ 
směje se předseda při zmínce o čty-
řiapadesátiletém záložníkovi a sou-

časně místopředsedovi Josefu Me-
dovi. „Do stovky to rozhodně dotáhnout 
chceme. A třeba i dál. Zkrátka dokud 
máme síly, tak to hrneme,“ dodává už 
bez nadsázky.
Vzhledem k poměrně vysokému vě-
kovému průměru je jasné, že hráčům 
AFK už o výsledky tolik nejde. „Na-
hánějte osmnáctileté kluky, kterým by 
většina našich hráčů mohla dělat táty 
a někteří i dědy. Nikdo samozřejmě rád 
neprohrává, ale nám jde v první řadě 
o jen natolik banální pocit, že si ten 
fotbal vůbec ještě můžeme zahrát, 
a když pánbůh dá, tak to přežít ve 
zdraví, abychom za týden mohli vyběh-
nout na hřiště zase. Na druhou stranu, 
skutečnost, že nás do středy všechno 
bolí, nám dává jistotu, že něco cítíme 
a tedy ještě žijeme,“ usmívá se.

mEmENTo
Příběh Záběhlic může sloužit jako 
memento dalším klubům, které by se 
mohly ocitnout v podobné situaci. Sou-
časně je však svědectvím o tom, že 
i v dnešní době může být ve fotbale 
na prvním místě srdcařství a výjimečně 
silný vztah ke klubu. Vždyť Záběhličtí 
mohli v osudovém roce 2013 dát klubu 
vale a jít hrát někam, kde by měli jistou 
budoucnost. Jenže se rozhodli zůstat 
a oddílu vrátit, co jim léta dává.
„Hrát za Záběhlice bere většina kluků 
jako povinnost. Řadu z nich trápí zra-
nění, půl hodiny před zápasem si ob-
vazují bolavé kotníky, kolena, tejpují 
svaly, vazy, ale nastoupí a hrají. Je-
den náš hráč třeba dojíždí na každý 
zápas přes nějakých padesát kilome-
trů, a to má v háji koleno, celý podzim 
ho táhne achilovka a nevím co ještě. 
Přesto vždycky sedne do auta a jede. 
Sice přijede na 98 % zápasů zcela spo-
lehlivě pozdě, ale vždycky, když dosedne 
v kabině na lavici, začne se nekonečně 
fačovat a bandážovat, mě až mrazí. To 
je podle mě něco neskutečného,“ vzka-
zuje Svatopluk Samler.
V této rubrice Speciálu jsme nikdy ne-
vyjmenovávali kompletní složení kme-
nového kádru, AFK Záběhlice budiž vý-
jimkou. Protože jména jako Kopecký, 
Čapla, Med, Klípa st., Mikuláš, Kaiser, 
Tůma, Husák, Janďourek, Zikmund, Po-
korný, Lisko či Klípa ml. a dříve Marek 
nebo Šafář by pro mnohé fotbalisty 
měla být inspirací. 

k l u b

Věkový průměr 
záběhlického týmu 

je určitě přes 40 let.

Důkaz, že má fotbal v Záběhlicích hluboké kořeny. Dotáhnou to nadšenci nastupující ve vyhnanství ke stovce?
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Doby, kdy sportovci typu Karla „Kádi“ Peška, Vlastimila Bubníka či Karla 
Koželuha reprezentovali Československo jak ve fotbale, tak v hokeji, 
jsou dávno pryč. Za jejich pomyslného nástupce se dá s notnou dávkou 
nadsázky považovat PETR ŠKVOR. Brankář Slavoje Koloděje reprezentační 
dres pochopitelně nikdy nenavlékl, přesto platí za obojživelníka, který 
se věnuje oběma nejpopulárnějším sportům. Bez zajímavostí není ani 
fakt, že na ledě se prohání se spoluhráči z fotbalu. Společně věří, že se 
jim podaří založit klub, přihlásit ho do amatérské soutěže a tím obnovit 
tradici kolodějského hokeje.

Fotbalová kariéra Petra Škvora je, 
stejně jako kariéry jeho dědy, strýců, 
táty i bratra, pevně spjata s Koloději. 
V obci na východě Prahy se narodil, za 
Slavoj začal hrát v žáčcích a v klubové 
kronice je dokonce zapsán jako nová-
ček roku 1992 a druhý nejlepší hráč 
roku 1996. V téže kronice je v kolonce 
jeho charakteristiky kromě jiného uve-
dena i tato věta: Má trochu problém 
s koncentrací, někdy se nechává vy-
provokovat ke zbytečným protestům.

HUbA ProŘíZLÁ
S tímto popisem chlapík, který první 
sezonu za muže odehrál v útoku, ale 
pak se přesunul do branky, souhlasí. 
„Jsem typ, který má rád, když se na 
hřišti všechno odehrává férově. Ne-
snáším, když rozhodčí někoho okatě 
tlačí. A protože jsem huba prořízlá, 
nikdy jsem si nebral servítky. V ob-
dobí přechodu z dorostu do mužů 
jsem kvůli tomu skončil v kabině roz-
hodčích, kde jsem jim dal takových 

jmen, že si mě pozvali na discipli-
nárku. Skončilo to pro mě půlročním 
flastrem,“ přiznává.
Ve fotbale pro Petra Škvora vždy byla 
a je podstatná především dobrá parta 
v kabině. Ta kolodějská prý fungovala 
za jeho éry bezvadně, i proto se do 
ní kdysi po půlroční anabázi v Újezdu 
nad Lesy rychle vrátil. „Zkrátka mi to 
v Újezdě nesedlo. Přestože fotbal tam 
byl na vyšší úrovni, bylo to tam spíš 
o tom, kdo má jakou značku oblečení 
nebo auta, a to nebylo nic pro mě,“ 
konstatuje.
Ze Slavoje pak už do jiného klubu ne-
odcházel. A jak s fotbalem postupně 
končili jeho vrstevníci, ocitl se v ob-
ležení i o generaci mladších spolu-
hráčů. A přestože jej zdobí sportovní 
dlouhověkost, před časem se rozhodl 
od svého sportu č. 1 pozvolna vycou-
vat. „Fotbal bych hrál dál. S kluky v ka-

bině, i když jsem oproti nim starší, je to 
pořád v pohodě a stejně tak věřím, že 
stačím i fyzicky. Ale přece jen už mám 
rodinu, tři děti. Už nechci hrát soutěž, 
dneska totiž ti mladí kluci rozhodně 
nehrají v rukavičkách a já nehodlám 
znovu přijít k nějakému úrazu. I proto 
jsem v Kolodějích skončil. Ale jsem dál 
připravený naskočit, třeba kdyby neměl 
kdo chytat a já zrovna neměl osobní 
plány,“ prozrazuje.

KoLENEm Do HLAVy
Zmíněným úrazem má na mysli nemi-
lou událost z roku 2008, kdy shodou 
okolností zaznamenal svou nejlepší 
sezonu v kariéře. „S jedním klukem 
jsme se při zápase tak dlouho heco-
vali, až to asi psychicky neunesl. Ve 
chvíli, kdy jsem chytil balon a zvedal 
jsem se, ke mně přiběhl a nakopl mě 
kolenem přímo do hlavy. Bezvědomí, 

PeTr škVor Ze slAVoJe koloDěJe PřeseDlAl Z FoTbAlu nA HokeJ

oboJžiVelník Aneb Z brAnkáře brAnkářeM

c i V i l TexT: štěpÁn šiMůneK FoTo: pavel JiřÍK st.

Zajímavá Petrova 
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Pro našeho fotografa 
(téměř) cokoliv…
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otřes mozku, vyražený zub,“ popisuje. 
Brutální faul však zůstal nepotrestán. 
„Rozhodčí se zrovna otočil, a tak nic 
neviděl.“
Mnozí by se po takovém zážitku k fot-
balu možná už ani nevrátili, Petr Škvor 
byl však už za měsíc zpátky v bráně. 
„Na Bulovce, kam mě manželka od-
vezla, si mě chtěli nechat, ale já pode-
psal revers a jeli jsme domů. A po něja-
kých třech čtyřech zápasech jsem zase 
chytal. A hned při prvním utkání jsem 
pro změnu dostal loktem do hlavy.“
Na začátku letošního roku vyměnil 
fotbal za hokej. „Kamarádi už nějakou 
dobu hráli, tak jsem se k nim přidal. Ptal 
jsem se, jestli potřebují hráče do pole 
nebo brankáře, a sdělili mi, že gólmanů 
je nedostatek. Tak jsem si sehnal výstroj 
a stoupl si do brány. Já asi u každého 
sportu nakonec skončím v bráně,“ směje 
se. „Bavilo mě to, kluci byli spokojení 

a pravděpodobně jiného blázna nenašli, 
tak jsem u hokeje zůstal,“ líčí.
S kumpány chodí hrát každé pondělí 
večer na hodinu a půl do nové arény 
v Říčanech. „Nás Kolodějáků chodí 
kolem osmi. To by samozřejmě bylo 
málo, takže hrajeme s kluky z Říčan 
a okolí. Bývá nás od dvaceti do še-
stadvaceti, což už je někdy až moc. 
Ideální počet je dvacet plus dva bran-
káři, pak se to dá krásně rozdělit na 
dva týmy,“ hlásí s tím, že veškeré zá-
pasy probíhají na úrovni hobby. „Ke 
kontaktům pochopitelně dochází, ale 
rozhodně si nechodíme agresivně do 
těla,“ objasňuje.

VyŘíZENÁ LEVÁ
V hokejové bráně, na rozdíl od té fot-
balové, se úrazu nebojí. „Zjišťuji, že si 
můžu ublížit maximálně sám. Třeba 
při rozkleku nebo nějakém špatném 

pohybu,“ vysvětluje, ale jedním de-
chem dodává, že hlavně v začátcích 
odcházel z ledu totálně zničený. „Le-
vou stranu těla jsem míval úplně vy-
řízenou, protože celý život nic nedě-
lala,“ usmívá se. „Míč jsem vyhazoval 
pravou rukou, rozehrával jsem pravou 
nohou. Kdežto v hokeji pracuje celé 
tělo. I proto se musím pokaždé po-
řádně rozhýbat.“
Zpočátku prý také musel odbourá-
vat fotbalové návyky. „Jak jsem byl 
zvyklý vybíhat proti soupeři s balo-
nem, tak jsem úplně nesmyslně vyjížděl 
proti protihráčům s pukem,“ přiznává. 
„A platí to i naopak. Při fotbale jsem 
měl tendence stát u tyčky, až na mě 
spoluhráči křičeli: Nejsi v hokeji,“ říká. 
„Ale z každého sportu jsem si do toho 
druhého přenesl i něco pozitivního. 
Třeba díky fotbalu mám v hokeji cel-
kem dobrý pohyb. A díky hokeji se mi 

zase rozhýbalo tělo a protáhly šlachy, 
jsem pružnější,“ přemítá.
Hokejové partičce zápolení na úrovni 
koníčku vyhovuje, přesto by se ráda 
podívala do nějaké nižší soutěže. Tím 
by se vzkřísila letitá tradice, v Kolo-
dějích se totiž lední hokej hrával. 
Konkrétně na přelomu padesátých 
a šedesátých let minulého století 
na místním zamrzlém rybníce a pod 
umělým osvětlením. „Dnes už těžko 
zvládneme poskládat tým z jediné obce, 
takže i když to vyjde, nebudeme čistě 
Kolodějáci. Ale moc rád bych si hokej 
zahrál na amatérské úrovni soutěžně 
a myslím, že i pro celé Koloděje by bylo 
hezké sem hokej zase vrátit.“ 

inzerce

c i V i l

Věk: 42
klub: FK slavoj Koloděje
Post: brankář

PETr ŠKVor

Fotbalovým míčem 
takto oděného Škvora 

sotva překonáte. 

Kolodějský patriot je 
kdykoliv připraven naskočit 

do kterékoliv branky.



www.fotbalpraha.cz

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

web pfS

F o T o  M ě s í c e

Z A m Ě Ř E N o  N A  T r E N É r y
co Trenér, To sTyl… co Trenér, To Jiné eMoce… PoDíVeJTe se nA VláDce lAViček PrAžskýcH TýMů, JAk byli 

ZAcHyceni obJekTiVeM nAšeHo TrPěliVéHo FoToGrAFA. Ve VýsleDku Jsou VlAsTně VšicHni sTeJní, že?
Foceno: na pražsKých FOtBalOvých staDiOnech AuTor: pavel JiřÍK st.



Bezpečné teplo vašeho domova

www.ptas.cz



|  speciální slevy 

pro hráče a členy všech pražských klubů
| až dvě děti zcela zdarma
| superslevy a slevy za včasný nákup
| klubové hotely | české animační programy 

| senior program – sleva 50 % 

| záloha pouze 990 Kč

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

nejvýhodněji právě teď

+420 270 007 007
www.alexandria.cz

Dovolená v pohodě
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