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Vážení čtenáři,

tentokrát je nutné začít číslem. A to hned sto jedničkou. Nebudu vás napínat, co znamená, jde jednoduše 
o počet týmů I. a II. tříd základních škol přihlášených do Dětského fotbalového poháru 2018. A to je rekord.

V lednu se rozběhl už osmý ročník úspěšného projektu Pražského fotbalového svazu a kolotoč turnajů ve-
doucí až k finále, které se uskuteční až 13. března v hale na Petřinách. Opět nepůjde primárně o výsledky, 
i když konečné vítězství či alespoň účast v rozhodujícím kole vyslance nejúspěšnějších škol jistě velmi potěší.

Znovu je tu snaha PFS nalákat v ohromné konkurenci dalších aktivit na fotbal nové kluky a holky. Znovu 
je tu možnost pro zástupce klubů v hlavním městě, aby právě oni zlanařili na své adresy čerstvé členy.

Tak ji nepropásněte!

Lukáš Vrkoč
vedoucí redaktor

EDITORIAL
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R O Z H O V O R TEXT: RADIM TRUSINA FOTO: PAVEL JIŘÍK ST., ARCHIV SK MODŘANY

MILAN ŠÍDLO ANI V 50 LETECH NEPLÁNUJE, ŽE BY PŘESTAL 
S FOTBALEM. POPULÁRNÍ „ARČI“ VYPRÁVÍ NEJEN O TOM, 

PROČ HRÁL JEN ZA CHOLUPICE A MODŘANY

KONEC POŘÁD 
ODDALUJU
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Pokud jste v posledních třiceti letech navštívili zápas, v němž hrál MILAN 
ŠÍDLO, nemohli jste přeslechnout volání spoluhráčů: „Arči!“ Tahle přezdívka 
se stala jeho značkou, pod níž ho zná velká část fotbalové komunity 
v Praze. Svůj fotbalový život spojil s Cholupicemi a Modřany – v dospělé 
kategorii neoblékl jiný dres. I ve svých 50 letech občas naskakuje za 
A-tým Modřan v I. A třídě. Kde bere chuť pokračovat? „Bez fotbalu bych 
nemohl být,“ říká Šídlo alias „Arči“, chcete-li.

 J Kde vznikla přezdívka Arči?
V době, kdy jsem kopal za Cholupice. 
Řekl bych tak rok 1991. Tenkrát hrál 
skotský fotbalista jménem Archibald 
a podle kamarádů jsem mu byl podobný 
herním stylem. A tak mi začali říkat 
Arči. Ta přezdívka se se mnou táhne už 
hodně dlouho, stává se mi, že dost lidí 
kolem fotbalu ani neví, jak se jmenuju, 
ale říkají mi Arči. (usmívá se)

 J Předpokládám, že na to oslovení 
slyšíte automaticky, je to tak?
No jasně. I jeden z mých synů, kte-
rému po mně říkají Arči mladší.

 J Říká vám tak i manželka?
Už to tam taky padlo, manželka bere, 
že to ke mně neodmyslitelně patří, ale 
převážně mi doma říká Milane.

 J Mohl byste se oficiálně přejme-
novat…
(rozesměje se) No, to by bylo zají-
mavé, ale určitě ne. Jsem Milan Ší-
dlo, i když mi málokdo řekne Milane, 
tak si to jméno nechám. Arči je taková 
fotbalová značka. Samozřejmě už mi 
na fotbale říkají i „dědku“, ale s tím se 
musí v mém věku počítat. 

 J Díky přezdívce jste snadno za-
pamatovatelný, že?
To je pravda. Snad tomu ale pomohly 
i moje výkony na hřišti. Strašně rád 
v tomhle směru vzpomínám na deva-
desátá léta, kdy jsme hráli v Cholupi-

cích stabilně přebor. Byla tam velmi 
dobrá parta, moc kluků neodcházelo, 
byli jsme spolu dlouho, nikdo se nikam 
nehnal za přestupy a my to celé měli 

postavené na partě. Dnes do toho 
vstupuje práce, kluci mají víc mož-
ností, které jsme my neměli. Ale já 
bych neměnil. Vzpomínám na to, co 
před lety bylo, a taky na úroveň fot-
balu. Dřív byly podle mě soutěže ná-
ročnější a hrál se hezčí fotbal.

 J V dospělé kategorii působíte 
v pražských soutěžích už 30 let. 
Cítíte se jako známá postava?

Rozhodčí, starší lidé v klubech, pří-
padně zkušenější hráči mě znají. Ve 
fotbale jsem opravdu dlouho, když se 
jdu podívat na zápas syna, tak mám 
všude známé.

 J Je i kvůli tomu pro vás těžší fot-
bal opustit?
To je pravda. Už jsem přemýšlel 
o tom, že bych skončil, ale hned jsem 
si řekl, že i kvůli tomuhle by to bylo 
těžké. Dokud člověk může, tak ho to 
furt táhne na hřiště. Když k tomu při-

dáme tohle okolí, o kterém se bavíme, 
tak se mi končit nechce.

 J V dospělé kategorii jste hrál 
jen za Cholupice a Modřany. Pro-
zraďte: co je potřeba k tomu, aby 
byl člověk takový „držák“?
A jsme zpátky u toho, že nemít ko-
lem sebe tak skvělé lidi, vedení, tre-
néry, spoluhráče, tak by se to nestalo. 
V tomhle hodně vzpomínám na pana 

Váchu z Cholupic. To byl takový náš 
taťka, který držel všechny a všechno 
pohromadě. Vždycky přivedl někoho 
do party, žádné rozvraceče. Jasně, byly 
tam nějaké večírky, ale týmová che-
mie dokonale fungovala. A to platilo 
i v Modřanech. Nikdy mě nenapadlo 
tyhle týmy opustit, ač byly i divizní na-
bídky. Převládlo, že jsem v těch klu-
bech měl srdce. Když jsem přišel do 
Cholupic jako mladý, byly to asi nej-
hezčí zážitky, co jsem ve fotbale zís-
kal. Silné mužstvo, drželi jsme jeden 
při druhém, to bylo něco úžasného. 
Modřany jsou taky parádní, ale přece 
jen v Cholupicích jsem hrál v jiném 
věku, v jiné době a na jiné úrovni.

 J Takže jste Cholupičák?
Upřímně? Asi jo.

 J Co rivalita mezi Cholupicemi 
a Modřany? Oba kluby sídlí kou-
sek od sebe.
Jeden čas to bylo sportovně vyheco-
vané, ale to už teď není, respektive 
nic extrémního. Byl jsem z Modřan 
v Cholupicích dvakrát na hostování, 
je to přátelské.

 J V Cholupicích jste uvedený jako 
hráč s druhým největším počtem 
odehraných zápasů v historii. 
Mělo jich být 620, první Karel 
Frýd je na čísle 657.
A to bych řekl, že tam ještě nemám 
započítané úplně všechny. Myslím, že 
jich bylo daleko víc.

 J Kolik zápasů jste mohl odehrát 
v celém životě?
Taky mě to napadlo, to by bylo zají-
mavé číslo, ty bláho... Jednodušší by 
asi bylo spočítat, kolik zápasů jsem 
vynechal, protože jich moc nebylo. 

Arči v akci. Ne, to není zápas veteránů.

I po překročení padesátky je 
Milan aktivním fotbalistou.
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Jestli to byly dva za sezonu, tak je 
to moc. Byl jsem vždycky držák, ať 
už v Cholupicích nebo v Modřanech.

 J V listopadu jste slavil padesá-
tiny v dresu Modřan při zápase 
v Cholupicích. Byl jste dojatý?
Bylo to hezké, přišlo se podívat hodně 
lidí, i kluci, se kterými jsem kopal. Ale 
jo, byl to docela doják. Výsledek 1:1 
je dobrý na obě strany. Pěkný pocit, 
vrátit se tam po tom všem.

 J Neštvalo vás někdy, že je hřiště 
v Cholupicích do kopce?
(směje se) Myslíte to převýšení 
o 1,2 metru? Je to tak. My vždycky 
rádi hráli druhý poločas do kopce, to 
nám sedělo a vycházelo. Ani nevím 
proč, asi si soupeři mysleli, že hrát 
z kopce je jednodušší, ale já si mys-
lím pravý opak. Z kopce se sice útočí 
dobře, jenže vracet se do něj zpátky 
je horší. Mě to nikdy neštvalo. Ani 
kluky z týmu. Pamatuju si, jak jsme 
hráli první kolo poháru a přijel k nám 
Benešov, který právě postoupil do 
ligy. Když vystoupili z autobusu, tak 
se zděsili: žluté, spálené hřiště do 
kopce, oni v soupravách a my tam 
stáli jak Budulínci, byli jsme vyjukaní. 
Ti koukali. Prohráli jsme tuším 7:3, ale 
přišlo se podívat 700 lidí, úžasná at-
mosféra. Víte, to hřiště v Cholupicích 
je o zvyku. Soupeři se divili, nadávali, 
měli poznámky, ale my si z toho dě-
lali srandu.

 J V Cholupicích byli vždy také 
hodně hluční a na soupeře nepří-
jemní fanoušci.
Dřív chodilo lidí víc, dnes už to není 
takové. Bylo to spojené s výsledky, 
s hrou, ale také s fotbalisty, kteří 
v Cholupicích byli. Vždyť tam hrál 
třeba Franta Zlámal nebo Vlasta Pe-
tržela. Od nich jsme se hodně naučili. 
Třeba Vlasta se přišel do Cholupic už 

jen bavit fotbalem, brali jsme od něj 
všechno, co řekl, protože to byl Pan 
hráč. Navíc byl nad věcí, kamarád-
ský. Ale pozor, na tréninku jsme od 
něj dostávali za uši, když se mu něco 
nelíbilo. Nebyl takový ras jako později, 
když se z něj stal trenér – to bych asi 
zažít nechtěl, ale jako spoluhráč, to 
bylo něco jiného.

 J Jaký máte za ty roky nejhezčí 
zážitek s fotbalem?
Když jsme s Cholupicemi vyhráli 
I. A třídu stylem, že jsme na jaře ztra-
tili jediný bod za remízu na Střížkově. 
Tenkrát se ještě hrálo na dva body 
za vítězství. Postoupili jsme do pře-
boru, pak ten zmiňovaný pohár s Be-
nešovem. Bylo toho víc, ale postupy 
a oslavy jsou nejhezčí.

 J Jak jste se vlastně dostal do Cholupic?

Přes kamarády. Bydlel jsem v Komo-
řanech, dotáhli mě tam na trénink 
a už jsem zůstal. Přišel jsem po vojně 
a odcházel jsem v roce 2003, plus ta 
dvě hostování.

 J Na vojně jste byl kde?
V Kežmaroku a Týně nad Vltavou. Tam 
jsem hrál fotbal načerno.

 J Opravdu?

Jinak to nešlo. Velitel roty byl dobrý, 
byli jsme tam dva fotbalisti a pouš-
těl nás. Mohli jsme chodit na tréninky 
a zápasy. To bylo moc příjemné. Když 
jsem narukoval, tak jsem moc nepo-
čítal s tím, že bych mohl hrát fotbal. 
Měli jsme na vojně takový fotbálek 
a ten velitel, co dělal do fotbalu, si 
nás dva vytáhl, jestli bychom chtěli 
hrát za Kežmarok. A pak nás pouštěl. 
A že jsme hráli načerno? Vojáků tam 

bylo víc, ve všech týmech, to nikdo 
tenkrát moc neřešil.

 J No vidíte a já čekal, že jste 
z vojny na zápasy utíkali…
To až v Týně, tam jsme museli, pro-
tože nás nechtěli pouštět. Přes plot 
jsme zdrhali na zápas a pak hned 
zpátky. Ale jen když se hrálo doma, 
venku to bylo horší. Ostatní kluci nás 
kryli, neděle byly volnější, tak se to 
dalo. Takže jsem si fotbal nenechal 
vzít ani na vojně. Byl jsem u tankistů 
a fotbal byl skvělým zpestřením.

 J Máte rád filmy Černí baroni 
a Tankový prapor?
To víte, že se u toho zasměju, pro-
tože vím, že to tak opravdu bylo. 
Syn se mě na to ptal, jestli to takhle 
opravdu fungovalo. Říkám mu, že pře-
vážná většina ano. Někteří kluci, co 
s nimi hraju, v té době ještě nebyli 
ani na světě…

 J Ptají se vás na tu dobu?
Někteří mají zájem, ptají se, někteří 
kousci tu dobu ještě zachytili, tak 
vzpomínají s námi. Byli jsme semknu-
tější, i proto, že nebyly mobily, neexis-
tovalo, že by se někdo omlouval chvíli 
před tréninkem, že se mu nechce, že 
je ve škole… To přece ví dopředu, že 
bude ve škole. A mobily po zápase, to 
je druhá věc. 

 J Chybí vám něco z fotbalu na za-
čátku 90. let, kdy jste byl mladý?
Ta parta, pořád mi chybí větší parta. 
Před zápasem, po zápase, nikdy ne-
byl problém se sejít. Dnes se na můj 
vkus hráči scházejí málo, po tréninku 
se rozprchnou, po zápase jich zů-
stane sedět pět šest, naobědvají se 
a jsou pryč. O zápase si ani nepoke-
cají. My hráli v Cholupicích v neděli 
odpoledne, ale i když se prohrálo, tak 
jsme si to šli dohrát. Dnes už to moc 
nefunguje. Taky jsme nikdy nic nevy-

„My jsme zkoušeli všechno, kopali jsme do míče, 
uměli jsme se postavit k pinčesu, jakémukoliv 

sportu. Dneska řeknete klukovi, ať vyleze na strom 
pro jablko, a on si ho radši půjde koupit.“

Jediné, v čem Šídla limituje věk, je, 
že se mu po práci nechce na trénink.
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pustili, vždycky se zápasy odjezdily. 
Byli jsme v kabině po porážce, ale 
přišel pan Vácha a říkal, abychom 
nebyli skleslí, že nám i tak lidi tles-
kali, protože viděli, že se snažíme 
a nemůžeme pořád vyhrávat. To mi 
dnes taky trochu chybí, není to často 
vybojované, všichni nenechají na hři-
šti všechno.

 J I když vám chybějí tyhle prvky, 
pořád vás fotbal baví?
Hodně se rozčiluju, když se mi něco 
nelíbí, dám to najevo. Pokud se ně-
kdo na něco vyflákne, tak to ode mě 
pocítí. Kluci to o mně vědí. My jsme 
nevypustili ani trénink, těšili jsme se 
jeden na druhého. Dnes přijde na tré-
nink třeba pět lidí.

 J Tak co vás pořád drží u fotbalu?
Hraju za modřanské béčko, občas jdu 
pomoct áčku, když je potřeba. V béčku 
se udělala dobrá parta, chodíme si 
zakopat do tělocvičny, kluci mají zá-
jem, zase jsem se v tomhle trochu 
vrátil zpátky. Navíc v béčku už jsou 
starší kluci, není to věkově takový 
skok oproti těm opravdu mladým klu-
kům v áčku. Tomáš Vodrážka společně 
s předsedou Petrem Šimončíkem to 
dali dohromady a klub funguje tak, 
jak by měl. Nikam už odcházet ne-
chci, rád bych to dokopal v Modřa-
nech. Uvidíme, co ještě vydržím. Oči 
by chtěly, ale zdraví už kolikrát není 
takové. I když jsem nikdy nebyl vážně 
zraněný, tak už nejsem nejmladší, co 
si budeme povídat, že jo?

 J Celý život kouříte, to vás nikdy 
nelimitovalo?
Začal jsem kouřit na vojně a už se 
toho nezbavil. Nikdy jsem s tím ne-
měl žádný velký problém, celý život 
se pohybuju, jsem tak třikrát týdně 
na hřišti, dřív jsem byl pořád, ale ka-
ždý je jiný.

 J Slyšel jsem o vás, že jste fotba-
lový maniak. Co vy na to?
Jo, to jsem, fotbal hodně sleduju, cho-
dím na zápasy mladého, o českém 
fotbale mám myslím dobrý přehled, 
sleduju i zahraniční soutěže. K tomu 
každý víkend zápas, v týdnu tréninky, 
veteránská Hanspaulka, je toho dost. 
Manželka sice říká, že si nedám pokoj, 

ale mně by fotbal strašně chyběl. Nej-
horší je to v zimě, když přijde neděle 
a já se ptám, co budeme dělat. Jsem 
zvyklý být na fotbale, v zimě jsou to 
bez něj mraky volného času.

 J Jak stíháte na hřišti fyzicky?
Člověk je zkušený, ohlídá si to. Pár 
rychlých kroků ještě udělám, kdybych 
měl s někým soupeřit na padesát 
metrů, tak už je to horší, ale u mla-
dých kluků většinou poznáte, kam si 

dávají balon, bývají vyjančení, takže 
jsou čitelní. Hraju stopera, tam se to 
dá. Dřív jsem býval klasická desítka, 
táhlo mě to hodně dopředu, což už 
s mým věkem není reálné. Když by 
ke mně postavili kluka, který za mě 
všechno oběhá, tak není problém. Jsou 
i zápasy, které v záloze hraju, ale už 
se nechci vracet a ostatní to štve, což 

se nedivím. (usmívá se) Posunuli mě 
dozadu a tam už asi taky skončím.

 J Umíte se vžít do Jaromíra Já-
gra? Je jen o pět let mladší než vy 
a stále hraje na špičkové úrovni.
Strašně ho obdivuju, je úžasné, co 
předvádí. Od mládí makal, věnoval 
se hokeji, kterému obětoval všechno. 
Přeju mu, aby ještě hrál, třeba do těch 
padesáti jako já, i když pro něj je to 
o dost náročnější. Všechna čest.

 J Vy jste taky hrál hokej, je to tak?
Ano, za žáky. V zimě hokej, v létě fot-
bal. Dokážu se do Jágra vžít z hle-
diska náročnosti hokeje. My jsme 
zkoušeli všechno, kopali jsme do 
míče, uměli jsme se postavit k pin-
česu, jakémukoliv sportu. Dneska řek-
nete klukovi, ať vyleze na strom pro 
jablko, a on si ho radši půjde koupit. 
To mě mrzí.

 J Víte, že v Japonsku hraje váš 
vrstevník Kazujoši Miura za Jo-
kohamu stále druhou ligu?
Vím, o koho jde. Je to profesionální 
soutěž, smekám před ním klobouk – 
kopat v padesáti druhou ligu, to musí 
být záhul. Neznám teda úroveň té 
soutěže, ale určitě to nebudou žádní 
nýmandi.

 J Proč jste vy nikdy nehrál výš 
než v pražských soutěžích?
Mluvilo se o tom, že když jsme hráli 
s Benešovem ten pohár, tak jsme se 
s kamarádem zalíbili jejich trenérovi 
Hřebíkovi a prý se na nás ptal. Pan 
Vácha to ale utnul. Jít to z přeboru 
zkusit do ligy, to by bylo zajímavé. Do-
slechl jsem se to ale až později. Nej-
výš jsem hrál pražský přebor, ale nikdy 
mě to netrápilo. Nabídky sice byly, ale 
nebyl důvod odcházet. Já byl spoko-
jený v Cholupicích, všechno tam bylo 
domácké. Navíc o některých klubech, 
které měly zájem, jsem se doslechl, 
že to tam není žádná sláva. S Cho-
lupicemi jsme mohli postoupit do di-
vize, finančně by to klub zvládl, ale 
to cestování… Hráli jsme s divizními 
celky přáteláky, nejlepší divizní týmy 
na tom byly lépe, ale ten zbytek? Že 
by to byl oproti tehdejším Cholupicím 
velký rozdíl, to ne. Byl jsem spokojený 
v Praze, mám na tu dobu krásné vzpo-
mínky a hlavně jsem rád, že jsem ty 
roky ve fotbale přežil ve zdraví.

R O Z H O V O R

„V Cholupicích jsme rádi hráli druhý poločas do 
kopce, to nám sedělo. Asi si soupeři mysleli, že hrát 

z kopce je jednodušší, ale z kopce se sice útočí 
dobře, jenže vracet se do něj zpátky je horší.“

Střípek z bohaté fotbalové minulosti… … a ukázka činnosti v zaměstnání, kde toho za den hodně nachodí.
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 J Stojí vás tréninky a účast na 
nich ve vašem věku hodně pře-
máhání?
Trochu to tak je. Přijdu z práce, 
všechno mě bolí a občas se mi ne-
chce, ale nakonec vždycky jdu. Musím 
se přinutit. Kdyby to tak dělali všichni, 
že se jim nechce a nešli by, k čemu 
by to bylo? Snažím se jít příkladem.

 J Mají před vámi mladší spolu-
hráči ostych?
Někteří asi jo, ale já jsem kamarádský, 
nechci žádné vykání a tyhle blbosti.

 J O čem si s výrazně mladšími 
spoluhráči povídáte?
V béčku to je pohoda, jazz. Žádné 
extrémy s mobily, po zápase roze-
bereme výkon, řešíme obecně fotbal, 
holky, auta, klasika.

 J Když jsme u mobilů: jak zvlá-
dáte nové technologie?
Snažím se jít s dobou, nic extrémního, 
ale klasické základy mám a není pro-
blém. Vlak mi úplně neujel. Nedělá mi 

ani problém zeptat se mladších, ať mi 
něco ukážou.

 J Kromě letitého hraní jste chvíli 
také trénoval, že?
Dělal jsem mládež v Modřanech, měl 
jsem v týmu svého mladého, pak 
jsem přestal. Pomáhal jsem taky 
s muži v Modřanech, pak jsem byl 
v Krči, kde jsem byl u mládeže a pak 
i u A-týmu. To bylo náročné období, 
protože jsem musel kombinovat tré-
ninky v Krči s Modřany a celý týden 
byl zabitý. 

 J Ale pohled z jiné strany byl za-
jímavý, ne?
U dětí vidíte, jak se zlepšují, to je pří-
jemné. U chlapů je třeba být víc psy-
cholog. Neříkám, že už nikdy nebudu 
trénovat, ale zatím ne.

 J Prý máte šikovného syna, který 
hraje za Vyšehrad.
Kluky mám čtyři, ale ten nejmladší, 
kterému bude osmnáct, hraje za do-
rost Vyšehradu. Byl i v Liberci a Bo-

hemce, ale vrátil se. Myslím, že je 
velmi dobrý, ale chybí mu větší za-
rputilost. Když se bude fotbalu dál vě-
novat, může hrát časem na Vyšehradě 
za áčko. Odmalička sleduju jeho růst, 
vozil jsem ho na tréninky, snažím se 
mu radit, i když říkat něco takovému 
klackovi už je těžké. Vždycky se mě po 
zápase zeptá, co se mi líbilo a co ne. 
Většinou se ale shodneme. Má dobré 
trenéry – Jirku Novotného a Jaromíra 
Jindráčka, ti umějí klukům poradit. 
Když se jeho utkání nekryje s mým 
a není to moc daleko, jedu se podí-
vat. I na přáteláky.

 J Taky mě zaujalo, že jste Pražák 
a fandíte Plzni. Proč?
My jsme u Plzně bydleli, hrál jsem tam 
fotbal, takže znám dobře místní pro-
středí. Strašně se mi líbí jejich herní styl 
a vždycky jsem měl strašně rád Pavla 
Horvátha, to byl správnej kousek.

 J I on se těžko loučil s fotbalem. 
A pak měl velmi dojemnou roz-

lučku. Co vy, plánujete něco po-
dobného?
Konec pořád oddaluju, chci hrát, do-
kud to půjde. Pořád říkám, že dám 
ještě jednu sezonu, ale dva tři roky 
bych ještě vydržel rád. Manželka už 
fotbal nenávidí, protože ho hraju já 
a hráli nebo ho hrají všichni naši sy-
nové. Ale pořád je tolerantní. Nějaké 
rozlučce bych se nebránil, pozval bych 
bývalé spoluhráče, kteří by ještě mohli 
nastoupit, vzal bych syny a zahrál si 
s nimi v jednom týmu. V sestavě pět-
krát Šídlo, to by se mi líbilo. S nejstar-
ším klukem jsem kopal v Cholupicích, 
krásný pocit. Když měl ale balon, tak 
jsem mu fandil, ať to nezkazí. Nekoukal 
jsem na sebe, ale spíš na něj. Pokud se 
mu dařilo, bylo to úžasné. 

 J A co by bylo po rozlučce?
Dělal jsem asistenta trenéra, chvíli taky 
správce v Modřanech. Dělal bych coko-
liv u fotbalu, protože mě úplně pohltil. 
Paní mi říká, že jsem si vzal fotbal… 

Padesátiletý muž v hlavním městě známý pod přezdívkou „Arči“. Narodil 
se v Praze, ale pak se jeho rodina přestěhovala za Plzeň, kde hrál zároveň 
fotbal i hokej. V 17 letech se vrátil zpátky do Prahy, hrál chvíli v Bohe-
mians, po vojně zamířil do Cholupic, což byl jeho první klub v dospělém 
fotbale. „Cholupice jsou pro mě velká srdcovka,“ říká Šídlo, který v mužské 
kategorii hrál už jen za Modřany, kde působí i teď. Nejčastěji nastupuje 
za B-mužstvo. Má čtyři syny. „Nejstarší hrál fotbal, ale teď je pracovně 
pryč. Další byl v Modřanech, třetí byl do starších žáků v Bohemce, pak 
s fotbalem praštil. Baví ho auta a motorky, má jiný styl života. U fotbalu 
vydržel jen nejmladší,“ popisuje otec, vyučený automechanik, který pra-
cuje ve velkoskladu s díly na nákladní auta. „Je to náročná práce, tahám 
bubny, kotouče a další součástky do patra, po žebříku. Denně nachodím 
přes osm kilometrů, ale kdybych měl sedavé zaměstnání, tak je to horší. 
Takhle jsem pořád v pohybu.“

 KDO JE MILAN ŠÍDLO

„Co se týče tréninků, tak se mi občas nechce, ale nakonec vždycky jdu. Musím se přinutit.  
Kdyby to tak dělali všichni, že se jim nechce a nešli by, k čemu by to bylo? Snažím se jít příkladem.“
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 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

Jako slávista mohl být na konci minu-
lého roku spokojený. Jeho veteránský 
tým (ten starší) porazil odvěké rivaly 
ze Sparty, zatímco elitní kategorie 
po dlouhé době Silvestrovské derby 
prohrála. Jak na poslední „mač“ roku 
2017 vzpomíná Grassroots trenér PFS 
LUBOŠ ZÁKOSTELSKÝ?

„Přestože jde o Silvestrovské derby, které 
se jinak koná ve velmi přátelské atmo-
sféře, tak ho chtějí všichni vyhrát a na-
opak nikdo prohrát. Pro mě je to pěkná 
tečka za kalendářním rokem, oslava 
fotbalem a rozhodně patřím k těm, co 
jsou rádi za každou podobnou pozvánku 
od pana Mareše (stavitel týmu Slavie – 
pozn. red.), a bývalé spoluhráče vždy rád 
vidím. Je to moc příjemně strávený čas 
zakončený ve VIP prostorách klubu, kde 
každý z účastníků hodinku dvě pobude, 
než se všichni rozjedeme oslavit silves-
tra se svými rodinami či přáteli.“ 

VZPOMÍNKA  
NA DERBY

TEXT: LUKÁŠ VRKOČ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.



PROJEKTY 
MLÁDEŽE 2017

 ● SK MODŘANY
 ● TJ SOKOL 
    ŘEPY

 ● SLOVAN 
   BOHNICE 

 ● TJ AVIA 
    ČAKOVICE
● SK ČECHIE  
   UHŘÍNĚVES

 ● ABC BRANÍK
●  SPARTAK 
   KBELY

 prvoligové kluby navštívily
amatérských

4 7 

uspořádané 
fotbalové turnaje 

Jednou z hlavních priorit Pražského fotbalového svazu je za pomoci vlastních projektů podporovat
fotbalovou mládež. Přivést děti k fotbalu a sportování obecně má za cíl projekt Můj první klub, 
ale také Fotbalové besedy. Mnohdy první kontakt s fotbalovým míčem a první góly přináší již 
tradiční turnaj týmů z pražských základních škol – Dětský fotbalový pohár. Svět profesionálního 
a amatérského fotbalu propojuje projekt Tour de Club a osvěta výchovy mladých fotbalistů 
a fotbalistek putuje mezi rodiče díky projektu Neberte nám naši hru. Ohlédněme se za činností 
PFS v roce 2017.

3

FOTBAL NÁS BAVÍ!

ZŠ Řeporyje
ZŠ Švehlova
ZŠ Botičská

ZŠ Jakutská
ZŠ Běchovice
ZŠ Bronzová

ZŠ Ke Kateřinkám
ZŠ Špitálská

   ZŠ Vodičkova
           ZŠ Vinoř 

FOTBALOVÉ
BESEDY

navštívených 
základních 
škol1020 zúčastněných 

týmů

STOVKY KRÁSNÝCH 
GÓLŮ

Projekty vznikly 
za podpory

FESTIVALŮFESTIVALŮ

PATRONI MLÁDEŽE PRAŽSKÉHO 
FOTBALOVÉHO SVAZU 2017

16 96 

291 871 861

RatolestFest| Den dětí MČ Praha 1 | Ladronka Fest
Move Fest | Kavky4Sport | Kašpárkohraní

6

Matěj 
Pulkrab

Michal 
Hubínek

Michal 
BezpalecBezpalec

FESTIVALŮ6

Michal 
Frydrych

ZŠ 
Vinoř

 ZŠ 
Nebušice ZŠ 

Mendelova

fotbalových turnajů

tý
m

ů 

z p
ražských základních škol

utkání

hráčů

gólů

4 
haly po celé Praze

podpořených 
fotbalových náborů

 ABC Braník
SK Čechie Smíchov
Jižní Město Chodov
FC Přední Kopanina
SK Čechie Uhříněves
FC Háje Jižní Město
ČAFC Praha
FK Dukla Jižní Město 8
Měsícnáborů

Měsícnáborů

3
1

2

Hubínek BezpalecFrydrych

mujprvniklub.czmuj
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ZŠ Řeporyje
ZŠ Švehlova
ZŠ Botičská

ZŠ Jakutská
ZŠ Běchovice
ZŠ Bronzová

ZŠ Ke Kateřinkám
ZŠ Špitálská

   ZŠ Vodičkova
           ZŠ Vinoř 

FOTBALOVÉ
BESEDY

navštívených 
základních 
škol1020 zúčastněných 

týmů

STOVKY KRÁSNÝCH 
GÓLŮ

Projekty vznikly 
za podpory

FESTIVALŮFESTIVALŮ

PATRONI MLÁDEŽE PRAŽSKÉHO 
FOTBALOVÉHO SVAZU 2017

16 96 

291 871 861

RatolestFest| Den dětí MČ Praha 1 | Ladronka Fest
Move Fest | Kavky4Sport | Kašpárkohraní

6

Matěj 
Pulkrab

Michal 
Hubínek

Michal 
BezpalecBezpalec

FESTIVALŮ6

Michal 
Frydrych

ZŠ 
Vinoř

 ZŠ 
Nebušice ZŠ 

Mendelova

fotbalových turnajů

tý
m

ů 

z p
ražských základních škol

utkání

hráčů

gólů

4 
haly po celé Praze

podpořených 
fotbalových náborů

 ABC Braník
SK Čechie Smíchov
Jižní Město Chodov
FC Přední Kopanina
SK Čechie Uhříněves
FC Háje Jižní Město
ČAFC Praha
FK Dukla Jižní Město 8
Měsícnáborů

Měsícnáborů

3
1

2

Hubínek BezpalecFrydrych

mujprvniklub.czmuj
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Pískej, mávej, rozhoduj. Tak se jmenuje náborová kampaň FAČR na-
startovaná v loňském roce, ke které se zástupci Pražského fotbalového 
svazu rozhodli připojit a podpořit ji.

PFS má k dispozici kolem 170 rozhod-
čích, kteří musejí v nejexponovaněj-
ších soutěžních víkendech zvládnout 
od přeboru po přípravky odřídit více 
než 350 utkání, z nichž kolem čtyřiceti 
řídí kompletní rozhodcovské trojice. 
Další příležitosti pak mají pražští ar-
bitři jako asistenti v mládežnických 
soutěžích Řídící komise fotbalu v Če-
chách. Na každého tak připadá tři až 
pět zápasů v průběhu kola. Personální 
nedostatek je zřejmý. A přitom na 
každém z hřišť chtějí mít erudované 
a kompetentní sudí.
Co s tím? Pojďte sami zkusit zažívat 
fotbal z jiné perspektivy. Rozhodně 
nepřijdete o pohyb, emoční náboj 
a už vůbec ne o kontakt s oblíbeným 
sportem.

CO VÁM MŮŽEME 
NABÍDNOUT?
Především kvalitní zaškolení, na jehož 
náplni spolupracujeme v rámci pro-
gramu Konvence rozhodčích UEFA 
s Úsekem rozhodčích FAČR. Na prv-
ním celodenním semináři se společně 
podíváme na fotbalová pravidla, pro-
jdeme všechny technické i administ-
rativní náležitosti a podíváme se i na 
hřiště. Doprovodí nás někteří z před-
ních pražských rozhodčích – loni se 
nováčkům věnovali například Karel 
Hrubeš, zkušený prvoligový sudí a člen 
elitního týmu Pavla Královce, Ondřej 

Berka, Vojtěch Severýn, Matěj Vlček, 
Milan Flimmel nebo Petr Petřík junior.
Ale ani po něm vás nenecháme 
v hluboké vodě plavat samotné. Ka-
ždý měsíc vás pozveme na odpolední 
setkání, kde se dozvíte něco z teo-
rie, ledacos si prakticky zkusíte na 
hřišti a hlavně – potkáte se s kolegy 
a společně probereme vaše zážitky 
i problémy z prvních zápasů.
Je to něco pro vás? V růstu vám 
ochotně pomohou i členové komise 
rozhodčích či pražští delegáti, kteří 
se rádi zajdou podívat, jak vám to 

píská na hřišti. Nebojte se, když vám 
něco nepůjde hned, poradí vám, jak 
to příště udělat lépe. Kvalifikaci na 
to mají tu nejvyšší. Vždyť jsou mezi 
nimi i bývalí mezinárodní rozhodčí 
Jiří Ulrich (předseda KR PFS, v sou-
časnosti prvoligový delegát i dele-
gát UEFA), Jan Hora či legendární 
Josef Pouček… 
Pro ty trochu zkušenější rozhodčí 
máme pro letošní jaro připraveno 
několik fitness tréninkových jedno-
tek pod vedením národního fitness 
instruktora Ondřeje Lercha a hlavně 
čtyři semináře pražského Vzděláva-
cího programu pro rozhodčí. Věno-
vat se jim budou národní instruktoři 
rozhodčích Miroslav Liba a Miroslav 

Tulinger nebo elitní mezinárodní asi-
stentka Lucie Ratajová, mladý sudí 
FIFA Pavel Orel s sebou přiveze svého 
asistenta Petra Blažeje, prostě zkuše-
ných lektorů bude dost.

JAK NA TO?
Zapomeňte na suché přednášky na 
učebně. Hodně se odehraje při prak-
tických cvičeních na hřišti nebo na 
příkladech videoklipů z mezinárodních 
zápasů, ale i z nejvyšší pražské sou-
těže. Proč byste třeba už napřesrok 
nemohli být mezi nimi?
Budete pro pískání skutečně zapá-
lení? Pak můžeme nabídnout i účast 
v programu Talent – mentor. Tam 
budete mít zkušeného kolegu jen pro 
sebe a společně budete moci hledat, 
kam a jak se můžete posunout osob-
nostně i fotbalově. Na hřišti, u videa 
nebo jen tak třeba u šálku kávy. A to 
ještě není všechno – ti nejlepší se 
mohou zúčastnit celostátních semi-
nářů pro perspektivní arbitry. Jak je 
využijete a zda se vám otevřou dvířka 
do vyšších pater, to už bude jen na 
vás. Jistě, bude vás to stát čas i úsilí 
a na fotbal už se nikdy nebudete dívat 
jako dřív, ale věřte, že onen nový po-
hled stojí za to a že obohatí váš život!
Chcete to zkusit? Nic složitého – na-
pište na e-mail: lavicka@comp.cz 
nebo zavolejte na tel. 603 441 455. 
Ozve se vám ing. Jan Lávička, člen 
KR PFS (a současně prvoligový dele-
gát), s nímž se domluvíte na podrob-
nostech.
Těšíme se na vás! 

FAČR A KOMISE ROZHODČÍCH PFS VYZÝVAJÍ POTENCIÁLNÍ ZÁJEMCE: POJĎTE TO ZKUSIT S PÍŠŤALKOU ČI PRAPORKEM

PÍSKEJ, MÁVEJ, ROZHODUJ!

V Ý Z V A TEXT: VÁCLAV MITÁŠ ILUSTRAČNÍ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.
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Ještěže ve výpravě na španělské mistrovství světa v roce 1982 byl také 
třiatřicetiletý Antonín Panenka, v té době už ne klenot vršovického Ďolíčku, 
ale legionář v Rapidu Vídeň a mistr rakouské ligy. Proti Kuvajtu i Francii 
penaltami zajistil remízy 1:1 – jenže ty góly byly v turnaji naše jediné...

Mezi oběma zápasy jsme podlehli An-
gličanům 0:2. „Góly k nevíře,“ bědoval 
titulek Sportu. „Zlý sen mezi 64. a 67. 
minutou.“ Věru! První gól jsme dostali 
po neuvěřitelné minele brankáře Sta-
nislava Semana, který předtím muž-
stvo několikrát podržel, ale zhruba po 
hodině hry mu lehký centr proklouzl 
mezi rukavicemi. A druhý po chvíli 
přidal bek Jozef Barmoš – do vlastní 
branky, ve snaze odvrátit nebezpečí 

na roh. I takový umí být fotbal. Naši 
ztroskotali už v základní skupině a se 
svěšenými hlavami se vrátili domů.
Od památného chilského finále onoho 
krutého španělského léta uplynulo rov-
ných dvacet let. A bilance těch dvou 
desetiletí byla z hlediska účasti na 
světových šampionátech přímo dě-
sivá. Ze čtyř pokusů jsme v té éře tři-
krát neprošli nástrahami kvalifikace, 
a tak jsme v letech 1966 v Anglii, 1974 

v Německu a 1978 v Argentině na nej-
větší světové scéně chyběli. Pouze roku 
1970 jsme u toho v Mexiku byli, jenže 
jsme si tam ani neškrtli. Proti Brazil-
cům jsme otevřeli skóre, ale dlouho 
jsme si radosti neužili. Nakonec to bylo 
1:4 a v dalších dnech s Rumuny 1:2 
a s Angličany 0:1. Doma z toho byla 
pořádná kocovina.
Na Chile se v roce 1982 vzpomínalo 
s nadějí, že ve Španělsku snad konečně 
i mezi světovou elitou zase jednou na-
jdeme cestu z labyrintu mizerných vý-
sledků. Kdeže! Po dvou absencích jsme 
sice hráli v závěrečném turnaji, ale jak, 
to víme už z úvodních řádků...

Po nové ledové sprše převzal otěže 
reprezentace od Jozefa Vengloše 
jeho asistent František Havránek, 
ústřední trenér fotbalového svazu 
a kouč zlatých olympioniků z Moskvy 
1980. Moc času na přípravu nedostal, 
už v říjnu se rozjela kvalifikace mis-
trovství Evropy, pro nás v Bratislavě 
se Švédy. Naši tam odváděli dobrou 
práci, Ještě dvě minuty před koncem 
vedli o dva góly, ale ztráta koncent-
race je plichtou 2:2 zbytečně připra-
vila o první bod.
Po třech týdnech se lépe vydařil přá-
teláček v Kodani. Poprvé po dlouhé 
době nebyl v základu ani jeden hráč 

H I S T O R I E TEXT: MILOSLAV JENŠÍK FOTO: ARCHIV BOHEMIANS 1905 A AUTORA

KAPITOLY Z DĚJIN PRAŽSKÉHO FOTBALU: ŽÁDNÁ PŘEHNANÁ ÚCTA K CELEBRITÁM

MISTŘI SVĚTA? TO DÁME!

Pavel Chaloupka z Bohemians patřil ve střetnutích  
s Italy v letech 1982 a 1983 k našim nejlepším.  

V Miláně vyrovnal na konečných 2:2.

Jiří Sloup, o jehož senzačním debutu roku 1982 v Miláně pěl ódy  
všechen evropský sportovní tisk, v hlavičkovém souboji se zadáky Italů.

František Havránek vedl národní mužstvo od podzimu 1982  
do konce jara 1984, kdy předal žezlo Josefu Masopustovi.

Zdeněk Hruška udržel při strahovské  
výhře nad světovými šampiony čisté konto.
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ze slovenského klubu (pravý bek Ján 
Kapko z Trenčína v té době půso-
bil na Julisce). V půli jsme vedli 3:1. 
Po přestávce trenér zpevnil obranu: 
místo středopolaře Stanislava Pelce 
z Dukly vyběhl na trávník zkušený st-
oper bratislavského Interu Ladislav 
Jurkemik. Na výsledku už se nic ne-
změnilo.
A to už nás ve druhé kvalifikační bitvě 
v sobotu 13. listopadu čekali v Miláně 
noví mistři světa! Squadra azzurra 
pod vedením čtyřicetiletého kapitána, 
skvělého gólmana Dina Zoffa, se ve 
Španělsku protrápila základní skupi-
nou  třemi remízami: s Polskem 0:0, 
s Peru a Kamerunem 1:1. Ale dál už 
to byla jízda: s Argentinou 2:1, s Bra-
zílií 3:2, v semifinále znovu s Polskem 
2:0 a ve finále se SRN 3:1. Italové se 
mistry světa stali už potřetí v historii. 
Paolo Rossi byl se šesti góly králem 
střelců šampionátu.

NIC NENÍ NEMOŽNÉ
Na San Siru Havránek vsadil na sestavu 
z Kodaně. A byla to sázka na Prahu.
Devět mužů základní jedenáctky bylo 
z týmů metropole. Z mistrovské Dukly 

kupodivu jen dva, vedle Kapka i st-
oper Jan Fiala. Zato nastoupilo sed-
mero mužů z Bohemky, která na jaře 
skončila třetí, ale na podzim se řítila 
ligou i Pohárem mistrů evropských 
zemí jako kulový blesk. Naposledy 
šest dnů před Milánem porazila Du-
klu na jejím hřišti 4:3.
Teď z ní kouč postavil do obrany 
Františka Jakubce a Zdeňka Prokeše, 
celé záložní trio Pavel Chaloupka, Pe-
ter Zelenský (který nedávno předtím 
posílil klokany z Trnavy), Jiří Sloup 
a do útoku branky Jaroslava Němce 
a Milana Čermáka. V závěru zápasu 
se na hřišti objevil ještě třetí duklista 
Ladislav Vízek a slávista Karel Jaro-
lím. A tahle parta remizovala s mistry 
světa na jejich půdě 2:2!
A rok a tři dny poté na Strahově 
jsme v kvalifikační odvetě Italy po-
kořili 2:0. Oběma zápasům jsme se 
v tomto seriálu už před časem věno-
vali pod titulkem Patero knírů na San 
Siru. Dnes se k nim vracíme v jiných 
souvislostech, ale nemůžeme nezo-
pakovat pražskou sestavu vítězného 
mače: Zdeněk Hruška – Jakubec, Pro-
keš (všichni Bohemians) Fiala, Petr 

Rada (Dukla) – Chaloupka, Zelenský 
(Bohemians), František Štamba-
cher – Vízek, Václav Daněk (všichni 
Dukla), Petr Janečka (Bohemians). 
Oba góly vstřelil v tom svém život-
ním mači Rada, první pumelicí z dob-
rých dvaceti metrů, druhý z penalty. 
Až v 88. minutě pražskou hegemo-
nii narušil Milan Luhový z bratislav-
ského Slovanu, který na skok vystří-
dal Daňka.
„Takhle potlučené a pokopané nohy 
jsem už dlouho neměl,“ řekl Láďa Ví-
zek po zápase. Italové nám nic ne-
darovali. Ale nebylo jim to nic platné.

VŠECHNO UŽ  
TU JEDNOU BYLO
Po římském finále MS 1934, ve kte-
rém nás Squadra azzurra v prodlou-
žení udolala – jinak se to napsat 
nedá – 2:1, byl potlučený a poko-
paný celý tým. Hostitelé se na šam-
pionát mocně posílili jihoamerickými 
hvězdami s italskými předky (Luisito 
Monti se mistrem světa poprvé stal 
už čtyři roky předtím jako Argentinec) 
a turnajem se po snadné výhře nad 
mužstvem USA 7:1 doslova a do pís-

mene protloukli a prokopali k prven-
ství přes Španělsko, Rakousko a ve 
finále i přes naše „zlaté hochy“. Bylo 
to hanebné, ještě po půl století se 
vynořily úvahy, zda by se dodatečně 
neměl Italům jejich první titul mistrů 
světa odejmout...
Naši tenkrát měli na své římské pře-
možitele náramnou žízeň. Utkání na 
naší půdě, dohodnuté na 28. říjen 
1935, už dlouhý čas notně hýbalo 
celou sportovní veřejností, ale mezi-
státní křest nedlouho předtím otevře-
ného strahovského stadionu se moc 
nevydařil. Po většinu času pršelo, jen 
se lilo, trávník klouzal, fičel studený 
vítr... Snad pro tu zmáčenou a větr-
nou premiéru se tehdy mezistátní zá-
pasy rychle vrátily na Spartu. 
Ale vydařila se odveta, a na sto pro-
cent – vyhráli jsme 2:1. V Římě hrála 
pražská jedenáctka složená z osmi 
slávistů a tří sparťanů. V Praze to 
bylo šest ku čtyřem pro Spartu. Je-
denáctým mužem byl Václav Horák 
z Viktorie Plzeň na pravém křídle. 
Právě on dal oba naše góly. Však také 
hned nato uvázl ve smyčce slávistic-
kého lasa. 

VELKÝ DEN NA MARACANÁ
V první polovině 50. let se našemu 
fotbalu pranic nedařilo. Z MS 1954 
ve Švýcarsku jsme po prohrách 0:2 
od Uruguayců a 0:5 od Rakušanů jeli 
domů. Šampionát se nevyvedl ani Bra-
zilcům. Byli skvělí, jenže ve čtvrtfinále 
potkali ještě skvělejší Maďary.
Na jaře 1956 na evropském turné za-
vítali i do Prahy. U nás už se začalo 
blýskat na lepší časy a přílet „Ka-
nárků“ tu způsobil velký poprask. Být 
Strahov stotisícový, stejně by v hle-
dišti nezbylo volné místečko. Brazil-
ští náhradníci předváděli o přestávce 
s míčem neuvěřitelné frajkumšty, ale 
v zápase to naši jejich kolegům moc 
nedovolili. Skončil 0:0.

To bylo v dubnu. A v srpnu národní 
mužstvo zahájilo jihoamerický zájezd 
vítězstvím v Riu 1:0!

ZÚČTOVÁNÍ V BUDAPEŠTI
Mezi oběma zápasy s Brazilci si naši 
zajeli do Maďarska. Kdysi častý sou-
peř se nás v těch časech něco na-
trápil: šest let, šest nekompromis-
ních porážek. Třikrát jsme nakoupili 
pětku, jednou čtyři góly... Na švýcar-
ském mistrovství hráli Maďaři nej-
lepší fotbal, jen jim nevyšlo finále 
s Němci. Teď už začínali ztrácet ně-
kdejší lesk, ale stále měli respekt. 
V té promoklé májové neděli však 
jejich hřiště ovládlo devět Pražanů, 
jeden Slovák a karlovarský samo-

rost Jiří Feureisl. Toho brzy poté, co 
otevřel skóre, vystřídal desátý Pra-
žan. Dva góly vstřelil bratislavský 
Anton Moravčík. Senzační vítězství 
4:2 pečetil sparťan Arnošt Pazdera 
dalekonosným kopem přes vyběh-
nuvšího gólmana po dlouhém sólu 
přes půl hřiště.

A DALŠÍ SKALP ŠAMPIONŮ
To bylo na jaře 1958. Fotbalisté SRN 
byli stále úřadujícími mistry světa, 
ale ze Strahova si odvezli prohru 
2:3. A to si ještě dvě minuty po pře-
stávce naši dali kuriózní vlastní gól, 
aniž by jejich branka byla v té chvíli 
jakkoli ohrožená. Trnavský brankář 
Imrich Stacho chytil míč a chtěl ho 

vrátit výkopem do hry. Jak si jím po-
dle tehdejších pravidel poklepával 
o trávník, trefil patu stopera Dukly 
Jiřího Čadka, velmi případně přezdí-
vaného Pecháček, a od té se míč 
odrazil do naší sítě!
O pár týdnů později jsme s Němci 
na švédském šampionátu vedli už 
o dva góly a nakonec hráli 2:2, 
v dalším zápase rozdrtili Argen-
tince 6:1. Ani tak jsme ze skupiny 
nepostoupili. Už předtím jsme pod-
lehli zdánlivě „nejhratelnějším“ sou-
peřům ze Severního Irska 0:1 a při 
rovnosti bodů také v opakovaném 
vzájemném souboji 1:2... Ale to už 
je, jak by napsal Rudyard Kipling, 
jiný příběh...

DOBOVÉ STŘÍPKY

Na podzim 1935, kdy jsme na Strahově vzali odvetu nad  
římskými mistry světa, kryl Ceresoli střelu Jiřího Sobotky, ale dvěma  

gólům zabránit nemohl. Z našich je na snímku ještě Oldřich Nejedlý.
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Pod vedením někdejšího reprezentačního kapitána Ladislava Nováka vyhrála Dukla v sezoně 1981–82 po 
jedenácté a zatím naposledy ligu. V horní řadě zleva L. Novák, Samek, Stromšík, Netolička, Fiala, Macela 
a Rada, pod nimi J. Novák, Kozák, Rott, Pelc a Štambacher, dole Korejčík, Kříž, Vízek, Nehoda a Gajdůšek.

H I S T O R I E

Když reprezentační obránce v jedenácti mezistátních zápasech vstřelí 
dva góly, vystaví tím výmluvnou vizitku svému ofenzivnímu potenciálu. 
Když dá oba v jediném utkání, lze to označit jako kuriozitu. Ale když ty 
dva góly dá úřadujícím mistrům světa a stanoví tak vítězný výsledek 
2:0, pak jde zcela nepochybně o husarský kousek, jehož legenda nebude 
hned tak zapomenuta.

A to už jsme se dostali doprostřed 
hráčského příběhu Petra Rady, beka 
pražské Dukly, který v časech postup-
ného číslování postů na hřišti zásadně 
oblékal dres s pětkou na zádech.
Jedenáct utkání není nikterak ohromu-
jící počet. Ale přijde na okolnosti. Už 
jen ty mezníky Radovy reprezentační 
dráhy: dres se lvíčkem oblékl v ofici-
álním utkání poprvé 9. března 1982 
v argentinském Mar del Plata – proti 
světovým šampionům z roku 1978. 
Obrana, v které debutoval, spolu s gól-
manem udržela na jejich vždy horké 
půdě čisté konto! V jeho desátém (po-
sledním celém) zápasu v australském 
Sydney jsme vyhráli 3:0. Dál už přišlo 

jen 10. září 1986 střetnutí v rámci 
oslav pětaosmdesátin našeho orga-
nizovaného fotbalu s Nizozemskem 
na Strahově. To ale Petr už jen čtyři 
minuty před koncem střídal.

PŘIJDE I NA KONKURENCI
Hotové romány by o tom mohli vyprá-
vět dávní brankářští vrstevníci Fran-
tiška Pláničky. V mnoha jiných evrop-
ských zemích by byli odchytali desítky 
mezistátních mačů. Třeba jeho slávi-
stický stín Josef Sloup-Štaplík. Fran-
tišek Hochman z vršovického Ďolíčku, 
kterého přetáhla Sparta. Nebo Václav 
Benda z žižkovské Viktorky – to byl 
osud: do třiceti mezistátních zápasů 

byl nominován jako Pláničkův náhrad-
ník, ale ani v jednom jediném si neza-
chytal, a tak jeho jméno v reprezen-
tačních statistikách nenajdete. Hráči 
v poli to mívají přece jen snazší, ale 
co třeba někdejší konkurenti Svato-
pluka Pluskala a Josefa Masopusta 
v záloze?
Univerzálové si místečko v sestavě 
najdou snáz. Jenže Petr Rada byl jako 
stvořený na místo levého beka. Když 
si začal říkat o post v reprezentační 
jedenáctce, patřil levý kraj obrany Jo-
zefu Barmošovi z bratislavského Interu 
(a po dobu vojenské základní služby 
hráči Dukly). Radovým bezprostřed-
ním předchůdcem byl Jozef Kukučka 
z Nitry, který nedlouho nato přestou-
pil do Bohemky. A levého beka hrával 
v národním mužstvu – a perfektně – 
i Petrův klubový spoluhráč, stoper Jan 
Fiala. A to už se dral o místo na slunci 
vršovický Jiří Ondra a na levém kraji 
obrany byli s úspěchem vyzkoušeni 

i absolutní univerzálové, další klokan 
Stanislav Levý nebo sparťan Ivan Ha-
šek. Zkrátka náramná tlačenice...

DOSTIH MEZI  
JULISKOU A EDENEM
Někdejší žáček z Libuše dozrával v do-
rostu Julisky. Když přišel jeho vojen-
ský čas, kupodivu si ho nenechali v ju-
niorce, jako mnohé další odchovance. 
Povolávací rozkaz ho přivedl do armád-
ního týmu v Čáslavi. A moc nechybělo, 
aby o něho Dukla přišla jednou provždy. 
Když tam stříhal metr, začali se o něho 
živě zajímat slávisté.
To už si ho však Dukla vyfouknout ne-
nechala a on jí pak devět let věrně 
a dobře sloužil. Mohl i o dost déle, ale 
ve třiceti letech ho pustili do jeho prv-
ního zahraničního angažmá v Düssel-
dorfu. Tam o osm let později v roli asi-
stenta nastoupil i svůj druhý fotbalový 
život, trenérský. A ten ještě (zdá se) 
ani zdaleka nekončí. 

PETR RADA: DRES ČÍSLO PĚT

Post:  levý obránce
Hráčská dráha:  Libuš, v dorostu Dukla, 1977 vojenská služba a VTJ Čáslav, 1979 Dukla a I. liga, 

1988 Fortuna Düsseldorf, 1990 Rot-Weiss Essen (oba SRN), 1991 Toronto Blizzard 
(Kanada), 1992 Dukla, později SSV Regensburg (SRN) a Blšany, 1993 Fortuna 
Düsseldorf, 1995 Bohemians, 1996 Černolice

Ligová bilance:  269 utkání a 19 gólů v letech 1979 až 1988 a 1992; mistrovský titul 1981–82
Mezistátní utkání:  11 v letech 1982 až 1986, 2 góly
Další hráčské úspěchy:  vítězství v Československém poháru v letech 1981, 1983 a 1985
Trenérská kariéra:  1996 Fortuna Düsseldorf – asistent, 1997 Slavia – asistent, 2000 Teplice, 2001 

Viktoria Plzeň, 2003 Jablonec, 2006 současně asistent u národního mužstva, 
2007 Teplice, 2008 národní mužstvo (do roku 2009), 2010 Liberec, 2011 Teplice, 
2012 Slavia, 2013 Jihlava, 2015 Teplice, 2016 Příbram, 2017 Sparta, nyní Jablonec

PETR RADA *21. 8. 1958

Petr Rada vždy spolehlivě bránil svůj sektor na levém křídle defenzivy.  
Tady čistým skluzem zastavil sparťana Ivana Čabalu. V pozadí Jozef Chovanec.
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Roku 1946 vyhráli fotbalisté SK Libeň středočeskou divizi a úspěšně 
prošli i kvalifikačním turnajem ligy. V jeho posledním kole porazili 
slovenské Malacky 1:0 před třicetitisícovou návštěvou. To ovšem ne 
na svém starém dobrém hřišti, ke kterému se od tramvaje šlo ulicí 
Na Korábě, nýbrž na vypůjčené Spartě. Koráb by sotva pobral byť jen 
třetinu toho počtu...

Když potom modrobílí Libeňáci už 
zase doma v úvodním ligovém kole 
vyklepli 3:0 Zlín, jeden z nejúspěšněj-
ších týmů předchozího ročníku, jejich 
nejbližší budoucnost se zdála být za-
lita sluncem. Ale byl to jen krásný sen. 
V dalších pětadvaceti zápasech vy-
hráli už jen dvakrát a se zahanbujícím 
ziskem pouhých šesti bodů sestoupili 
z posledního místa.
Klub založený roku 1903 patřil na jaře 
1935 k zakladatelům ligy. Mezi deseti 
účastníky premiérového ročníku vybo-
joval sedmé místo, leč hned v příštím 
roce poprvé skončil v ligovém propad-
lišti. Postupně ho takový osud potkal 

ještě pětkrát, ale pokaždé se dokázal 
vrátit, i když v letech 1933 až 1938 
o to musel zápolit pět let. Jeho jméno 
najdeme v tabulkách sedmi ligových 
ročníků.
A co tedy vlastně znamená slovo 
„dvojnásob“ v titulku? Klub měl i ho-
kejový odbor, který si také dvakrát 
zahrál v nejvyšší soutěži: v letech 
1942–43 a 1946–47. Také Na Ko-
rábě, dokonce na stejném místě 
s fotbalisty. Takovou kuriozitou se 
nemohlo pochlubit žádné jiné hřiště 
fotbalové ligy.
Jen začalo trošku mrznout, posta-
vili Libeňští uprostřed herní plochy 

před tribunou vysoké hrazení a za-
čali pilně polévat škváru a drny. Při 
veřejném bruslení to tam bylo jako 
v mraveništi. První krůčky s hokej-
kou Na Korábě absolvoval nejeden 
pozdější mistr puku. Také Karel Sti-
bor, hokejový mistr světa z roku 
1947 – to už samozřejmě jako hráč 
mistrovského LTC. A hokejová liga 
se tam opravdu hrála, takže Koráb 
se v sezoně 1946-47 potopil hned 
nadvakrát. V obou případech jednou 
provždy...
To už bušily na brány sportovišť jiné 
časy. SK Libeň byl jedním z prvních 
předních klubů, které se staly obětí 
slučovací mánie nekompetentních pa-
palášů „sjednocené tělovýchovy“. Byl 
zapojen do libeňského průmyslového 
závodu ČKD Sokolovo. A když tam 
byla roku 1951 začleněna i Sparta, 
fotbalisté i hokejisté Libně se jedno-
duše stali jejími béčky.

Fotbal se Na Korábě hrál ještě řadu 
let. Vedle B-mužstva rudých tam tré-
novaly a hrály i jejich dorosty a žá-
kovské týmy a ještě na přelomu 50. 
a 60. let minulého století tam válela 
II. ligu Admira, protože na tradičním 
hřišti se scházely o hodně početnější 
návštěvy než v Kobylisích. Potom ale 
nějaká moudrá hlava přišla s nápa-
dem, že to je ideální místo pro za-
hrádky a dětská hřišťátka...

A DNES?
Situaci na místě zaniklého stadionku 
dokládá satelitní snímek. Orientač-
ním bodem, který lze nalézt na fo-
tografii z roku 1947 i na satelitním 
snímku, je budova školy v pozadí. Nad 
oběma hřišťátky je na něm stále pa-
trná část někdejšího ohrazení ligo-
vého kolbiště, jen tribuna zmizela. Jak 
je vidět, fotbal se tam klidně mohl 
hrát dodnes! 

HŘIŠTĚ V PAMĚTI SRDCÍ – VI. DÍL

KORÁB DVOJNÁSOB LIGOVÝ

Z Á K O U T ÍTEXT: MILOSLAV JENŠÍK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST. A ARCHIV AUTORA

Na černobílém snímku z ptačí perspektivy z roku 1945 není problém identifikovat ligový 
Koráb. A sousední satelitní záběr představuje osiřelé stejné místo v našich časech.

Hřiště Na Korábě na jaře 1947, když Libeňští v jednom ze svých posledních 
ligových zápasů hostili košickou Jednotu. Ta se představuje s pozdějším 

reprezentačním gólmanem Františkem Matysem, odchovancem pražského SKEP.

Dnes lze na místě někdejšího ligového „válu“ najít tohle 
pohledné hřišťátko a vedle něj ještě jedno podobných rozměrů.

Na původní název se zde nezapomnělo.
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DMITRIJ VASYLČUK Z BRANÍKU SE NARODIL V PRAZE,  
DO VLASTI SE ALE PRAVIDELNĚ VRACÍ

UKRAJINA PROTI ČESKU? JSEM ZVĚDAVÝ

C I Z I N E C TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

Kdyby se narodil za první republiky, byl by Čechoslovákem. Kořeny 
DMITRIJE VASYLČUKA totiž sahají do bývalé Podkarpatské Rusi, která 
ale dnes náleží Ukrajině. Krajního obránce klubu ABC Braník osud přesto 
zavál do Česka, v rodném listě má v kolonce narození uvedeno: Praha, 
Podolí. Vztah k vlasti však neztratil, sám sebe považuje za Ukrajince 
a do vesnice Lažeščiny, odkud pochází jeho rodina, se za příbuznými 
pravidelně vrací. Pro Speciál promluvil nejen o srovnání ukrajinského 
a českého fotbalu, svém tipu na výsledek vzájemného zápasu obou 
reprezentací v Lize národů, ale třeba i o anexi Krymu Ruskem.

 J Za Braník hrajete odmala?
S fotbalem jsem začínal v nějakých 
čtyřech pěti letech na Spartě. Vydržel 
jsem tam rok a pak jsem přestoupil 
do Braníku. Od té doby jsem tady.

 J Jak se klub za tu dobu změnil?
Všechno tu jde hodně dopředu a jsem 
za to moc rád. Začíná to už od mlá-
deže, o kterou je skvěle postaráno. 
Braník je teď navíc farmou Slavie, to 
také o něčem vypovídá. Jsem tu na-
prosto spokojený.

 J Letošní sezona je vaše premié-
rová v A-týmu?
Ano. Několikrát jsem nastoupil v základní 
sestavě, většinou jsem ale střídal a ode-
hrál vždy nějakých pětadvacet minut.

 J Jaké jsou vaše silné fotbalové 
stránky a kde cítíte, že byste měl 
naopak přidat?
Řekl bych, že na tom nejsem špatně 
silově, snad ani technicky. S fyzickou 
kondicí taky problém nemám. Co mi 
chybí, je rychlost a výbušnost, snažím 
se na tom pracovat. Doufám, že se mi 
to daří, ale musím ještě hodně makat.

 J Sledujete ukrajinský fotbal?
Rozhodně!

 J Jak by vyznělo srovnání tamní 
ligy s tou českou?

Teď jsou plus mínus na stejné úrovni. 
Ukrajinská byla na vyšší, její vrchol byl 
tak kolem roku 2012, 2013. Ale fotbal 
tam šel kvůli politické situaci, která 
v zemi panuje, celkově dolů. Třeba 
Metalist Charkov se úplně rozpadl, 
Dněpr Dněpropetrovsk hraje třetí ligu 
a UEFA na něj neustále tlačí kvůli dlu-
hům vůči hráčům.

 J Ukrajinské kluby jsou ale na 
rozdíl od těch českých v Evropě 
úspěšné dodnes.
Je pravda, že míváme pravidelně zá-
stupce v Lize mistrů a minimálně 
jeden tým obvykle postupuje ze zá-
kladní skupiny Evropské ligy. Ale to je 
jen pohled na statistiky, česká a ukra-
jinská liga jsou podle mě srovnatelné.

 J Co národní tým?
Jak čtu různé články a komentáře, tak 
česká reprezentace se snaží najít no-
vou generaci hráčů, kádr se obmě-
ňuje, přicházejí mladí. Na Ukrajině 
je to vlastně to samé, úspěšná ge-
nerace odešla a je snaha ji nahradit. 
A to se daří jak kdy. Je to jako na hor-
ské dráze, někdy hraje nároďák dobře, 
jindy se na něj nedá koukat. Sám jsem 
zvědavý, jak na podzim dopadne kon-
frontace Ukrajiny a Česka při zápa-

sech Ligy národů, kde nás nalosovali 
do stejné skupiny.

 J Váš tip?
Těžko takhle dopředu odhadovat. Ale 
viděl bych to na remízu 1:1.

 J Je vlastně fotbal na Ukrajině 
sportem číslo 1?
Určitě ano. Jinak je tam díky bratrům 
Kličkovým hodně populární box, ale i te-
nis a zimní sporty, například biatlon.

 J Máte české i ukrajinské občanství?
Momentálně jenom české. Měli jsme 
s rodinou ukrajinské, ale když mi bylo 
asi dvanáct let, zařídili jsme si české. 
Teď po letech si chceme udělat znovu 
i ukrajinské.

 J Zmínil jste rodinu, kolik vás je?
Mám tři mladší sourozence, bráchu 
a dvě sestry.

 J Jsou jako vy sportovně zalo-
žení? Táhne to bratra k fotbalu?

On je ještě malinký, ale asi se ho 
budeme snažit k fotbalu nějak po-
strčit. (usmívá se) Starší sestra hraje 
závodně tenis a mladší s ním začíná 
také. I já jsem se tři roky věnoval 
tenisu.

 J Takže si s tou starší občas pinknete?
Chodíme. A jak poslední dobou vy-
rostla, už je jí dvanáct, tak si při tom 
docela dost zaběhám. Hrajeme na 
body pingpongovým stylem, takže do 
jedenácti.

 J Vaši rodiče mluví česky stejně 
dobře jako vy?
Je u nich slyšet trochu větší akcent, 
ale česky umějí dobře. Já se s nimi 
snažím mluvit ukrajinsky, ale na 
mladší sourozence mluvíme česky.

 J S vaší ukrajinštinou je to jak?
Mluvím plynule, ale s psaním už je to 
horší. (usmívá se) Ale rozhodně se, 

Mladý Dmitrij v Braníku spíše střídá, to 
by se ale do budoucna mohlo změnit.



i když v Praze žiju celý život, pova-
žuju víc za Ukrajince než za Čecha. 

 J Odkud vlastně vaše rodina po-
chází?
Z vesnice Lažeščina. To je poslední 
vesnice Zakarpatské Ukrajiny a bý-
valé Podkarpatské Rusi.

 J Zůstali vám tam nějací pří-
buzní?
Mám tam babičky, strejdy, tety, pra-
tety… Vlastně většinu naší rodiny.

 J Jste s nimi v kontaktu?
V kontaktu jsme neustále a zhruba 
třikrát do roka za nimi jezdíme. Vět-
šinou tak na týden, ale třeba o prázd-
ninách před dvěma lety jsem tam zů-
stal měsíc.

 J Platí, že Ukrajinci jsou, podobně 
jako další národy na východ od 
nás, ve srovnání s Čechy otevře-
nější, pohostinnější?

Platí. Pohostinnost je dobře vidět 
zrovna u nás na vsi. Lažeščina je 
horská vesnice na úpatí Hoverly, nej-
vyšší hory Ukrajiny, a lidé tam u sebe 
ubytovávají turisty. Dají jim k dispo-
zici pár postelí, ráno jim uvaří snídani 
a nachystají svačinu. Třeba moje ba-
bička teď v zimě ubytovala čtyři Mol-
davany, kteří jezdili na největší ly-
žařské středisko na Ukrajině. To se 
nachází 10 km od Lažeščiny.

 J Vnímáte, že mnoho Čechů do-
dnes bere Ukrajince jen jako lev-
nou pracovní sílu z Východu?
Mnohokrát jsem se s narážkami 
v tomto duchu setkal, ale vždycky je 
pouštím druhým uchem ven. Beru to 
tak, že Ukrajinci jsou pracovitý ná-
rod a žádná práce jim nevadí, tak se 
jich tu prostě hodně živí rukama. Ale 
nejsou tu jen za prací, hodně boha-
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PRAHA MĚSTO FOTBALU

FOTBALOVÉ BESEDY

mujprvniklub.cz

 

Cítí se jako Ukrajinec, ale narodil se v Praze.

Už dlouho je věrný klubu z Prahy 4.
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tých Ukrajinců jezdí poslední dobou 
do Prahy na dovolenou nebo zde mají 
byznys.

 J S těmi narážkami se setkáváte 
dodnes?
To bylo spíš v dobách, kdy jsem byl 
malý. Mafiáne, zloději… Dřív jsem to 
bral těžce, teď to neřeším. Nebo se 
tomu zasměju.

 J Člověk by se ani nemohl divit, 
kdybyste měl k Čechům averzi.
To určitě ne! Češi, které mám kolem 
sebe, jsou úžasná parta a skvělí lidé. 
Proti Čechům rozhodně nic nemám.

 J Existují v Praze místa, kde se 
setkává ukrajinská komunita?
Zrovna nedávno jsem čistě náho-
dou narazil na Václavském náměstí 
na jeden klub, kam chodí Ukrajinci, 
ale třeba i Rusové nebo Bělorusové. 
Mile mě to překvapilo. Je zajímavé, že 
v centru Prahy je místo, kde nikoho 

neuslyšíte mluvit česky. Jen rusky 
nebo ukrajinsky.

 J V souvislosti s poklesem úrovně 
fotbalu jste mluvil o mizerné po-
litické situaci na Ukrajině. Mů-
žete to rozvést?
Jsou dva hlavní problémy. Ten první 
je obrovská korupce, která je politi-
kou prolezlá. Ten, kdo je ve vládě, se 
zajímá jen o své věci, o svůj byznys. 
Nejsmutnější je, že za nějakých pěta-
dvacet let se v tomto ohledu na Ukra-
jině vůbec nic nezměnilo. Veřejnost 
nedávno po událostech na Majdanu 
čekala, že se situace obrátí k lepšímu. 
Ale nezlepšila se vůbec. Dokonce se 
spíš ještě zhoršila.

 J Ten druhý problém je anexe 
Krymu?
O Krym tolik nejde. Byl, teď není, to se 
zkrátka nedá nic dělat. Navíc pro Ukra-
jinu vždy znamenal velkou zátěž, dlouho-

době ho dotovala, tamní obyvatelé měli 
vodu i elektřinu zdarma, to všechno šlo 
z Ukrajiny. Smutná je spíš válka, která 
to všechno provází. Když vidíte, kolik lidí 
už úplně zbytečně zemřelo…

 J Majdan, Krym, válka, to 
všechno souvisí s Ruskem. Jaký 
k němu máte vztah?
Popíšu to na osobní zkušenosti: 
Dlouho jsme měli jednoho Rusa za 
souseda a vztahy s ním byly straši-
delné. Od dětství mi nadával, pořád 
mě kritizoval. Když jsem hrál fotbal, 
křičel na mě, ať ho neruším a po-
dobně. Asi před třemi lety to vyvr-
cholilo takovým způsobem, že jsme 
se málem porvali. Ale jde o to, že to 
je jen jeden člověk. Ukrajinec a Rus si 
sednout nemusejí, ale můžou.

 J A obecně vzato?
V Rusku je silná Putinova propa-
ganda proti Ukrajině, to je prostě 

fakt. Nenávist nebo spíš nesympa-
tie ze strany Ukrajiny vůči Rusku ur-
čitě také. Ale jak jsem říkal, mělo by 
se to posuzovat případ od případu. 
Jak říká můj táta: Přece nemůžete 
nenávidět celý národ za to, co dělá 
jeden člověk.

 J Ani jsem se nezeptal, co vlastně 
děláte? Ještě studujete?
Letos mě čeká maturita na Střední 
odborné škole civilního letectví a pak 
bych rád šel na vysokou. Na nějakou, 
díky které bych se mohl pohybovat 
kolem letadel, která mě baví a zají-
mají. Chtěl bych podat přihlášku na 
brněnskou Univerzitu obrany, což je 
jediná vojenská vysoká škola v Česku. 
Ale na to se moji rodiče moc netváří, 
takže zkusím ještě nějakou dopravku 
se zaměřením na létání. Teď je pro 
mě na prvním místě každopádně ma-
turita. A co bude pak? Uvidíme… 

C I Z I N E C

 OBČANSTVÍ — ČESKÉ  (O UKRAJINSKÉ SI CHCE ZNOVU ZAŽÁDAT)

 VĚK — 19
 KLUB — ABC BRANÍK
 POST — KRAJNÍ OBRÁNCE

DMITRIJ 
VASYLČUK

Vasylčuk na sobě hodlá dál makat… … přestože na tom prý není špatně silově ani technicky.
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Technika, práce s míčem v rychlosti, ale i pozitivní přístup k životu a chuť 
neustále na sobě pracovat. To jsou základní aspekty, na něž kladou důraz 
ve Fotbalové akademii Alexe Zbura a které jsou zároveň přednostmi 
DANIELA DAŇKA. Třináctiletý útočník či záložník, jenž se kromě fotbalu 
věnuje i lyžování, volejbalu a trochu netradičně i orientačnímu běhu, by 
to jednou rád dotáhl až do české první ligy. Udrží-li dobře nastavenou 
hlavu, není nereálné, že se mu sen splní.

 J Fotbalové začátky – co ho při-
vedlo k fotbalu:
Jako malý jsem si prý hodně hrál s mí-
čem, kopal do něj, házel s ním… Tak 
mě rodiče přihlásili na fotbal.

 J Důležité kroky v kariéře:
Asi to, že jsme s výběrem Prahy vy-
hráli „celou republiku“.

 J Nejoblíbenější trenér:
Nedá se říct, jaký je můj nejoblíbe-
nější trenér, protože všichni mě toho 
dost naučili. A toho si moc cením.

 J Fotbalový vzor:
Ronaldo.

 J Oblíbený klub:
Real Madrid.

 J Neoblíbený klub:
Sparta Praha.

 J Výsledek posledního zápasu 
starších žáků FAAZ:
Vítězství FAAZ nad SC Xaverov 4:0

 J Jaký nejlepší zápas kdy osobně 
odehrál:
Když jsme hráli v Rakousku finálový 
zápas proti nějakému maďarskému 
klubu a já zvyšoval na 2:0 gólem do ši-
benice. Byl to strašně hezký pocit dát 
gól v takové chvíli a užít si tu radost.

 J Jaký nejlepší zápas kdy viděl:
Real Madrid vs. Atlético Madrid, když 
Sergio Ramos dával gól v poslední 
minutě nastavení a vyrovnal. Potom 
se vše rozhodlo na penalty a Real vy-
hrál, takže jsem byl moc rád.

 J Nejlepší spoluhráč v týmu:
Nemám to rozdělené na nejlepší 
a nejhorší. Se všemi vycházím 
dobře a dobře se mi s nimi hraje. 
V našem týmu jsem opravdu moc 
spokojený.

 J Sportovní cíl:
Můj sen je jednou hrát někde vysoko, 
myslím tím i první českou ligu. Takže 
být profesionálním fotbalistou.

 J ... a kdyby to nevyšlo ve fot-
bale – čím chce být:
To ještě nemám jasné, ale asi půjdu 
na gympl a odtamtud to budu roz-
víjet dál.

 J Dělá i jiný sport než fotbal:

Dvakrát týdně plavu. Rád lyžuju jak na 
sjezdovkách, tak na běžkách. V létě 
rád hraju volejbal, beach volejbal 
a běhám orientační běhy.

 J Mimosportovní zájmy:
Rád hraju na počítači, jsem na face-
booku, instagramu, chodím ven s ka-
marády, do kina atd.

 J Nejlepší relax a odpočinek:
Dobré jídlo. A taky ležení u filmu nebo 
jednoduše spaní.

 J Oblíbené jídlo:
Pizza.

 J Oblíbená hudba (skupina, in-
terpret):
Imagine Dragons.

 J Oblíbený film:
Rychle a zběsile 8.

 J Prospěch ve škole:
Výborný a chvalitebný.

 J Počet přátel na facebooku:
221. 

DANIELA DAŇKA Z FOTBALOVÉ AKADEMIE ALEXE ZBURA ZDOBÍ NEJEN PRÁCE S MÍČEM V RYCHLOSTI

KLUK, CO HOŘÍ PRO FOTBAL

SPARTA nebo SLAVIA

RONALDO nebo MESSI

ÚTOČIT nebo BRÁNIT

BLONDÝNY nebo BRUNETY

PREMIER LEAGUE nebo BUNDESLIGA

ROZSTŘEL

M L Á D E ŽTEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: ARCHIV DANIELA DAŇKA

„Dan je, a i proto jsme si ho vybrali k nám do akademie, obrovsky pozi-
tivní, usměvavý kluk, který neodmlouvá a chce na sobě neustále pracovat. 
To je právě to, co se snažíme našim hráčům vštěpovat, aby byli po lidské 
stránce pozitivní a aby na sobě po fotbalové stránce pracovali. Co se her-
ních aspektů týče, Dan je pohybově velmi nadaný. Hraje v záloze nebo v 
útoku a jeho největší předností je práce s míčem v rychlosti. Ať už jde o 
přebírání míče nebo jeho vedení. Na velmi slušné úrovni má i techniku, na 
kterou rovněž klademe velký důraz, v podstatě to na ní máme postavené. 
Zapracovat by měl na důrazu. Zlepšuje se to, ale ještě bude muset přidat. 
Předpoklady pro to, aby to dotáhl opravdu vysoko, rozhodně má. Alespoň 
v mládežnickém fotbalu. V tomto věku je to hodně o hlavě, bude záležet, 
jak se vypořádá s nástrahami, které na něj čekají. A on to v tomto ohledu 
zatím zvládá skvěle.“

Alex Zbur,  
trenér starších žáků FAAZ

OČIMA TRENÉRA



ZIMA 201820

Dětský fotbalový pohár je největší halovou soutěží pro děti prvních 
a druhých tříd pražských základních škol. Tento tradiční turnaj se 
těší velké oblibě a do letošního ročníku se přihlásil rekordní počet 
101 týmů. Poprvé se tak podařilo pokořit magickou stovku!

„Hlavním cílem a smyslem tohoto tur-
naje je přivést k fotbalu další kluky 
a holky, kteří zatím nejsou registro-
vaní v žádném klubu, a pomoci tak 
pražským oddílům s náborem nových 
hráčů. Věřím, že letošní osmý ročník 
bude zase o něco kvalitnější než ty 
předchozí. Doufáme, že si děti z tur-

naje odnesou nezapomenutelné zá-
žitky, a přimějeme je k tomu, aby se 
sportu věnovaly pravidelně,“ uvedl 
předseda Pražského fotbalového 
svazu Dušan Svoboda.
Letošní DFP je rozdělen do dvanácti 
základních kol, které se odehrají v ha-
lách po celé Praze. „Novinkou je roz-

šíření počtu hal, ve kterých se turnaje 
odehrají. Oproti loňskému ročníku při-
byly haly ve Vinoři, na Třebešíně a na 
Jižním Městě,“ řekl marketingový ma-
nažer PFS Jan Gruber. „Čtyřiadvacet 
finalistů základních kol postoupí do 
tří semifinálových turnajů. Celý turnaj 
poté završí finálové kolo v polovině 
března,“ popsal systém turnaje.
Oblíbený dětský projekt probíhá také 
letos za podpory Magistrátu hlav-
ního města Prahy a MČ Praha 1. 
I díky tomu si pro všechny účast-

níky jednotlivých kol organizátoři 
připravili drobné dárečky a medaile, 
které jim budou jejich účast v tur-
naji připomínat. Vítězné týmy navíc 
obdrží poháry.
Neváhejte a přijďte začínající fot-
balisty a fotbalistky podpořit i vy. 
Zváni jsou samozřejmě i zástupci 
mládežnických kategorií pražských 
klubů, neboť turnaj je již tradičně 
ideální příležitostí, kde lze případné 
neregistrované malé hráče či hráčky 
oslovit… 

OSMÝ ROČNÍK OBLÍBENÉHO DĚTSKÉHO FOTBALOVÉHO POHÁRU JE V PLNÉM PROUDU

ŠANCE PRO DĚTI I KLUBY

M L Á D E Ž TEXT A FOTO: PFS

V letošním ročníku DFP se to dětmi jen hemží. Výsledky? O ty opět tolik nejde.
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ZÁKLADNÍ SKUPINY

SEMIFINÁLOVÉ TURNAJE

FINÁLE DFP 2018

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR  
2 0 1 8

ROZPIS SOUTĚŽE

1. kolo – hala Třebešín úterý 16. ledna

2. kolo – hala Pankrác středa 17. ledna

3. kolo – hala Motorlet čtvrtek 18. ledna

4. kolo – hala Jedenáctka úterý 23. ledna

5. kolo – hala Pankrác středa 24. ledna

6. kolo – hala Motorlet čtvrtek 25. ledna

7. kolo – hala Petřiny úterý 30. ledna

8. kolo – hala Vinoř středa 7. února

9. kolo – hala Pankrác středa 14. února

10. kolo – hala Motorlet čtvrtek 15. února

11. kolo + 12. kolo – hala Jižní Město úterý 20. února

Semifinále 1  – hala Jedenáctka úterý 27. února

Semifinále 2  – hala Motorlet čtvrtek 1. března

Semifinále 3  – hala Pankrác středa 7. března

Finále – hala Petřiny úterý 13. března

Pozn.: Všechny turnaje probíhají v čase 8.00–12.00.

ZÁKLADNÍ  
ÚDAJE PŘIHLÁŠENÝCH  

TÝMŮ

ZAPOJENÝCH 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL

TURNAJŮ

101
67 16

PRAŽSKÝCH HAL6
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Pro cílené získání míče od soupeře musíme v rámci tréninku zařazovat 
i nácvik obranných dovedností jednotlivců a herní součinnosti dvou a více 
hráčů při bránění. Z kategorie přípravek by hráči měli zvládat správné 
bránění v menších formách 1na1, 1na2, 2na2. Jedná se většinou o osobní 
způsob bránění. S přechodem na větší hřiště přichází prostor k tomu, 
abychom hráče seznámili i se základy zónové obrany. Individuální kvalita 
hráče v obranných činnostech však zůstává klíčovým předpokladem.

INDIVIDUÁLNÍ BRÁNĚNÍ
Bránění hráče s míčem a jeho 
klíčové okamžiky:

 J  správného přistupování k protihráči 
(zavření možnosti udělat snadnou 
kličkou na střed nebo do výhodné 
pozice)

 J  zpomalení protihráče
 J  boční postavení s cílem navést 
soupeře s míčem do méně nebez-
pečného prostoru (v bočním po-
stavení lepší možnost sprintovat 
s útočníkem)

 J  reakce na pohyb (zrychlení nebo 
změnu směru) protihráče

 J  udržení správné vzdálenosti v situ-
acích, kdy navádí útočník míč na 
obránce nebo přijímá míč – vyhod-
notit, kdy vyrazit do souboje a kdy 
počkat

Bránění hráče bez míče:
 J  bránění ze správné strany – vzhle-
dem k vlastní brance

 J  vnímání více podnětů – mít přehled 
o průběhu hry (pohyb míče, soupeře 
s míčem) a zároveň pohybu ,,svého“ 
protihráče

TÝMOVÉ BRÁNĚNÍ
Přestože se zónová obrana vyznačuje 
vzájemnou spoluprací bránících hráčů, 
tak o úspěšnosti stále rozhoduje indi-
viduální obranné řešení jednotlivce ve 
hře 1na1. Ostatní bránící hráči mohou 
přispět k zisku míče správným obsa-
zením prostoru i okolních protihráčů. 
Zároveň by měli být připraveni na va-
riantu, že obránce v souboji neuspěje 
a dojde k nové situaci (např. přečíslení). 
Hráče postupně učíme, jaké výhody má 
udržení svých prostorů a s tím spojené 
přebírání hráčů. Do obranné hry rovněž 
zahrnujeme vzájemné zajišťování při 
souboji 1na1 – zisk odraženého míče, 
možnost napojení se na útočníka – 
když obejde spoluhráče atd. Důleži-
tým faktorem pro spolupráci na zisku 
míče je zdvojování hráče s míčem. To 
vyžaduje odvahu opustit hráče, kterého 
bráním, a vydat se pro míč.

ZPŮSOB BRÁNĚNÍ  
A ORGANIZACE HRY
Všichni hráči by měli mít jasno v tom, 
jakým způsobem bude tým chtít zís-

kávat míč. Zda to bude tlakem na 
míč – presink, nebo hrou v obranném 
bloku – přesouvání a vystupování po-
dle těžiště hry.
Pro hráče v žákovské kategorii by 
měla být hlavním způsobem obrana 
s aktivním presinkem, kde hráči 
„útočí“ na míč a před soupeřem neu-
stupují. Pro hráče je jednodušší brá-
nit dopředu (na soupeře před ním). 
Je potřeba odhadnout a vyzkoušet si 
různou výšku napadání. Čím odváž-
nější hra, tím rychleji můžeme po 
zisku míče ohrozit branku soupeře. 

Tento způsob bránění však vyžaduje 
dobrou kondiční připravenost hráčů – 
zejména při opakovaných sprintech.
Při týmovém bránění je velkou pomocí 
a do budoucna nezbytností umět mezi 
sebou komunikovat a tím organizo-
vat hru. Tato komunikace by měla být 
rovněž součástí tréninkových cvičení 
a her. Pro hráče by mělo být přiro-
zené předávat informace o hře svým 
spoluhráčům, kteří mají pozornost na-
příklad v souboji o míč nebo nemají 
přehled o spoluhráčích a protihráčích 
kolem sebe. 

SERIÁL O PŘÍPRAVĚ MLÁDEŽE

OBRANNÉ HERNÍ DOVEDNOSTI

T R É N I N K TEXT: MILAN TITĚRA ILUSTRAČNÍ FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.



ZIMA 2018 23

TRÉNINKOVÉ MODELY

T R É N I N K

Věková kategorie:  
U12 – U15

Zaměření cvičení:  
správné napojení hráče s cílem navést útočníka do prostoru, který 
mu obránce otevře

Slovní popis:  
Útočník vybíhá s míčem na obránce, ten se snaží zaujmout správné 
postavení a vzdálenost od útočníka.

HERNÍ CVIČENÍ 1

Věková kategorie:  
U12 – U15

Zaměření cvičení:  
reakce na situaci, správné dostoupení hráče a zajištění

Slovní popis:  
Po přihrávce na jednoho z hráčů reagují zbylí dva na hráče s míčem. 
Snaží se mu míč odebrat a zamezit ohrožení branky.

HERNÍ CVIČENÍ 2

Věková kategorie:  
U13 – U15

Zaměření cvičení:  
rychlá reakce na nové situace, pohyb obranné čtveřice, vykrývání 
kolmých přihrávek

Slovní popis:  
Obránci se snaží získat míč, zabránit vstřelení branky nebo kolmé 
přihrávce na středového útočníka. Pokud získají míč, zakončují 
střelbou. Útočníci mají v kombinaci volbu vstřelit gól do malých 
branek nebo prostrčit míč na volného útočníka, který zakončuje na 
velkou bránu.

PRŮPRAVNÁ HRA 1

Věková kategorie:  
U12 – U15

Zaměření cvičení:  
přesouvání obrany, zajišťování, vystupování na hráče s míčem

Slovní popis:  
Hra 3na3. Obránci se snaží přesouvat a vytvořit tlak na míč, útočníci 
se snaží vstřelit branku, rychlým přenášením hry vytvořit přečíslení 
nebo řešit 1na1.

PRŮPRAVNÁ HRA 2
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Před dvanácti lety přišli o svůj areál, tato nepříjemnost však paradoxně 
nastartovala v SOKOLU BENICE úspěšnou etapu. A-tým se s příchodem 
nových hráčů a nastavení profesionálnějšího přístupu semkl a postupně 
ze III. třídy vystoupal o dvě úrovně výš. Dokonce nechybělo moc a mohl 
se podívat i do I. A třídy. Zdárné období je sice už minulostí, Benice loni 
sestoupily do II. třídy, přesto jsou nadále stabilizované a ambiciózní. 
A také se mohou pyšnit tím, že za ně hraje legendární český hokejista, 
trojnásobný mistr světa!

Největšího úspěchu se klub s bez-
mála pětašedesátiletou historií do-
čkal v roce 2001, kdy postoupil až do 
semifinále Poháru Pražského fotba-
lového svazu. S Vyšehradem v něm 
tehdy remizoval 1:1 a vypadl až na 
penalty. „V té době jsme stabilně hráli 
třetí třídu. Až právě před nějakými dva-
nácti lety jsme fotbal začali brát vážně 
a postupně jsme se dostali do I. B třídy. 
V té jsme vydrželi tři roky, spadli jsme 

až loni,“ popisuje trenér Milan Růžička, 
bývalý fotbalista, který si během kari-
éry zahrál mj. za Bohemians a Viktorii 
Žižkov. „Trochu jsme to odskákali. Nikdo 
z Prahy nepostupoval do divize, takže 
sestupovaly tři týmy. Mezi nimi i my.“

FOTBAL DOSTAL ŘÁD
Co přesně se pod termínem „brát fot-
bal vážně“ skrývá? „Když jsem do Benic 
přišel, což je už nějakých dvaadvacet 

let, nebyl klub v ideální kondici. Na tré-
ninky se scházelo šest lidí, na zápasy 
nás jezdilo deset, jedenáct,“ uvádí do 
obrazu. „Začali jsme tedy víc trénovat, 
kluky začal fotbal bavit. Přišlo několik 
nových hráčů, takže na zápasy jsme už 
jezdili třeba ve čtrnácti,“ vypočítává.
Záhy se dostavil efekt v podobě stme-
lení party. „Tomu pomohla třeba i po-
zápasová hodnocení u piva, na kterých 
se nás také scházelo dost,“ usmívá se. 
„Kromě toho jsme začali jezdit na sou-
středění, což platí dodnes. Na letní i na 
zimní. Prostě se fotbalu v Benicích dal 
nějaký řád, dostal se na vyšší úroveň, 
což vyústilo v postupy,“ líčí.
Hned první sezonu v I. B třídě zakončil 
Sokol Benice na skvělém třetím místě. 
„Ještě asi pět kol před koncem jsme do-
konce pořád byli ve hře o postup,“ prozra-

zuje. „Asi to bylo zejména nováčkovským 
elánem,“ myslí si. „Další sezonu jsme to-
tiž skončili na osmém místě, potom na 
desátém a loni se bohužel spadlo.“
Dnes je cílem vedení, do něhož kromě 
trenéra Růžičky patří i předseda Ivan 
Zeman a sekretář Lukáš Jetenský, 
opětovný postup o soutěž výš. „Letos 
už se to asi nepodaří, ale rádi bychom 
v budoucnu I. B třídu opět hráli,“ netají 
Milan Růžička a dodává, že Benice 
disponují i B-týmem. „Ten je pro kluky, 
kterým už je dnes kolem pětačtyřiceti, 
padesáti, takže tam je to spíš odde-
chové. Trénuji ho společně s Jaroslavem 
Koděrou,“ říká Milan Růžička.

SPOLUPRÁCE S KINGEM
Energie, která se do mužstva před 
lety napumpovala, prý během let po-

SOKOL BENICE HRAJE UŽ DVANÁCT LET V AZYLU, PŘESTO VĚŘÍ V NÁVRAT DO I. B TŘÍDY

FOTBAL JSME ZAČALI BRÁT VÁŽNĚ

K L U B TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

Rok založení: 1954

Vývoj názvu klubu:  TJ Benice,  
Tělovýchovná jednota Sokol Benice

Úspěchy:  účast v I. B třídě

Současnost: II. třída, skupina C

Počet týmů:   dva mužské („A“ – II. třída, skupina C,  
„B“ – III. třída, skupina C)

TJ SOKOL BENICE

Tak tady se fotbal hrát nedá, proto Beničtí 
vzali zavděk areálem v sousední Uhříněvsi.

Zatím se prý pro hosty z Benic vždy místo našlo.
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malu vyprchala. „S postupy do vyšších 
soutěží jsme doplňovali kádr, protože 
kvalita soupeřů šla nahoru. A tím, jak 
přišli noví kluci, sice stoupla fotbalo-
vost, nicméně se trochu vytratila sou-
držnost v partě. Někteří mladí kluci na 
tom byli dobře fotbalově, ale do kolek-
tivu prostě nezapadli,“ vysvětluje.
Jelikož Benice nedisponují mládeží, což 
je vzhledem k absenci vlastního hřiště 
a zázemí logické, nemůže vedení spo-
léhat na doplňování kádru z vlastních 
zdrojů. Po posilách se tak musí poohlí-
žet výhradně v jiných klubech. „Před pár 
lety proběhla naše spolupráce s FC King 
Praha, kdy k nám od nich přišlo nějakých 
jedenáct lidí. Právě oni nám výrazně po-
mohli ke zmíněným postupům,“ hlásí kouč, 
jemuž se v této fotbalově velmi úspěšné 
době narodila vnučka Emička.

O založení mládeže vedení dlou-
hodobě přemýšlí, má však svázané 
ruce. „Kdyby byla možnost mít vlastní 
hřiště a zázemí, tak bychom mládež 
udělali. Ale pokud jsme v nájmu, tak 
to zkrátka nejde,“ říká trenér. „Už teď 
je velmi obtížné nacpat do Uhříněvsi, 
kde hrajeme, naše dva týmy mužů. 
Ladíme každý termín, kdy bychom tu 
mohli trénovat. Do toho se v místním 
areálu připravuje Bohemka, takže tu 
zkrátka není prostor,“ dodává Lukáš 
Jetenský.

HVĚZDA VLASÁK
Velkou personou benického fotbalu je 
bývalý hokejový reprezentant a troj-
násobný mistr světa Tomáš Vlasák. 
„Dlouhá léta hrával za Újezd Praha 4. 
Pak se přestěhoval do Uhříněvsi, takže 

to má do areálu blízko. Přes správce 
jsme ho zkontaktovali, jestli by za nás 
nechtěl hrát. Ve finále to sice nejdřív 
nevyšlo, protože se nejprve rozhodl pro 
Uhříněves, ale po dvou letech už nás 
posílil. Je tu dva roky a věříme, že je 
u nás spokojený,“ tvrdí sekretář.
Vlasáka si vedení nemůže vynachválit. 
„Tomáš je v první řadě výborný člověk 
a profesionál. Kdyby tady ostatní měli 
alespoň poloviční přístup ke sportu, 
jaký má on, tak jsme někde jinde,“ po-
pisuje Milan Růžička.
I po fotbalové stránce je na tom 
prý někdejší hráč Litvínova, Slavie 
či Plzně skvěle. „Hraje střed zálohy 
a tvoří kostru týmu, do níž kromě něj 
patří ještě Tadeáš Toulec a kapitán 
Marek Michálek. Ty doplňují zkušení 
hráči Lukáš Matoušek, Jan Šliwa, Ja-

kub Motyčka a gólman Jan Tůma,“ vy-
počítává trenér.
Nabízí se, že sportovec, který patří 
k legendám českého hokeje, by mohl 
svým přístupem inspirovat a strhnout 
spoluhráče. To ale tak úplně neplatí. 
„Jakýsi respekt a úctu k němu chováme 
spíš my starší, kteří jsme ho zažili ještě 
jako aktivního hokejistu. Mnozí mladí 
ani nevědí, kdo to vůbec je,“ prozrazuje 
Lukáš Jetenský.
Kromě Vlasáka hájily zeleno-bílé 
barvy Sokola Benice i jiné známé 
tváře. „Právě Tomáš sem přivedl dal-
šího bývalého hokejistu Lukáše Hronka. 
Hrál tu mnohonásobný mistr republiky 
ve squashi Honza Koukal, bývalý fotba-
lista Viktorky Žižkov a Hradce Dan Ma-
šek nebo další hokejista Radek Dlouhý,“ 
sumíruje trenér. 

Sokol měl vlastní areál v Benicích přes půl století. Před dvanácti lety 
o něj však přišel a od té doby hraje, s výjimkou prvního půl roku po 
odchodu z Benic, v uhříněveském azylu. Vzhledem ke stoupajícímu 
počtu mužstev SK Čechie je čím dál těžší najít volný termín na 
tréninky i na zápasy, nakonec se však vždy v diáři místo, kam by se 
Benice vmáčkly, najde. 

Důvody, kvůli kterým musely Benice 
opustit své tradiční prostory, nechce 
vedení nijak obšírně rozebírat. „Po-
psal bych to jen tak, že hřiště patřilo 
soukromníkovi, se kterým jsme se ne-
dohodli na dalším pronájmu,“ nazna-
čuje sekretář Lukáš Jetenský. „Nejdřív 

jsme šli do Hostivaře, což pro nás ale 
nebylo úplně strategické místo. Většina 
hráčů totiž byla z Benic nebo z Petro-
vic, takže to měli daleko,“ vysvětluje 
trenér Milan Růžička.
Už po půl roce se benické vedení 
domluvilo s Uhříněvsí. „Ta je pro 

nás v tomto ohledu pochopitelně 
mnohem praktičtější. Navíc v době, 
kdy jsme sem přišli, tu nepůso-
bil jiný tým než uhříněveské áčko. 
Neměli tehdy děti ani béčko, takže 
jsme tu s nimi byli sami,“ vzpomíná 
sekretář. „Postupně se to plní. Žá-
kovské týmy, Bohemka… Teď už je 
to zkrátka složitější, ale pořád to 
nějakým způsobem funguje, vždy se 
někam vmáčkneme.“
Ač Benice nemají vlastní hřiště, 
v existenčních potížích se nenachá-
zejí a do budoucna koukají s relativ-

ním optimismem. Jaké jsou vlastně 
dlouhodobé ambice vedení? „Kdyby-
chom tenhle článek dělali před čtyřmi 
lety, když jsme postoupili do I. B třídy, 
tak bychom asi mluvili jinak. Tehdy 
jsme totiž byli rozjetí opravdu solidně,“ 
usmívá se trenér.
„Momentálně jsme trochu v útlumu, 
což nám pochopitelně není jedno, pro-
tože fotbal v Benicích děláme dlouho, 
máme ho moc rádi a chtěli bychom ho 
posunout nahoru,“ doplňuje sekretář. 
„Rádi bychom se vrátili do I. B třídy 
a v té se drželi,“ shodují se. 

VŽDY SE NĚKAM VMÁČKNOU

K L U B

Milan Růžička

Pohled na místa, kde se původně hrál fotbal.

Ne, teď to jednoduše opravdu nejde.
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Na úvod trochu nezvykle pár s fotbalem nesouvisejících faktů. V Česku 
ubývá řemeslníků; zatímco před deseti lety navštěvovalo střední odborné 
školy s maturitou nebo s výučním listem téměř 385 tisíc žáků, loni to 
podle Českého statistického úřadu bylo jen necelých 270 tisíc. To je 
nemilé pro ty, jež řemeslníky shánějí, ovšem pozitivní pro samotné 
řemeslníky, kteří tím pádem nemají nouzi o kšefty. Tak jako záložník 
Sokola Písnice DAVID KUNEŠ, který je instalatér. Své profesi se věnuje 
už od školy, tedy i v dobách, kdy se díky fotbalu podíval do Německa 
a do Rakouska. Nižší soutěže tam postupně hrál hned za tři oddíly a na 
závěr kariéry se vrátil do klubu, který jej vychoval.

TJ Sokol Písnice je pro Davida Ku-
neše osudovou záležitostí. Ve skrom-
ném klubu na jihu Prahy k fotbalu 
poprvé přičuchl a jeho barvy hájí 
i v roce 2018. Celou kariéru v něm 
však nestrávil. „Jsem písnický rodák, 
takže jsem s fotbalem logicky začínal 
tam. V žáčcích jsem šel do Bohemky, 
odkud jsem se vrátil do Písnice. Pak 
jsem přestoupil na Libuš, kde jsem vy-
držel až do chlapů, a potom jsem byl 
na chvíli v Cholupicích,“ vypočítává 
střední záložník.

NEBYLO CO OPRAŠOVAT
Poté už následovala angažmá v niž-
ších soutěžích v zahraničí. „Bylo nás 
víc, co jsme tehdy dostali nabídku 
z německého klubu Sebnitz, který 
hrál regionální soutěž. Už ani nevím, 
jak dlouho jsem tam působil, ale ur-
čitě to byly minimálně dvě sezony,“ 
vzpomíná.
Jeho další kroky vedly do rovněž ně-
meckého Bad Füssingu, kde strávil 
rok. Následovalo působení v rakous-
kém klubu SK Altheim a návrat do 

Bad Füssingu. U našich západních 
a jižních sousedů tak suma sumá-
rum odkopal šest sezon. Jak tuto 
etapu hodnotí? „Na nejvyšší úrovni 
byl Sebnitz. Tamní Landesliga odpo-
vídá kvalitou zhruba naší divizi, což 
soudím podle toho, že jsme tehdy měli 
přípravu v Česku a hráli jsme proti di-
vizním týmům, které na tom byly po-
dobně jako my,“ porovnává po fotba-
lové stránce.
Po té lidské toho moc srovnávat ne-
může. „Nežil jsem tam, jen jsem do-
jížděl. Takže to bylo stylem: trénink, 
domů, zápas, domů. Ke konci už jsem 
jezdil vlastně jen na zápasy,“ vysvět-
luje. „Maximálně jsme tam po dohodě 
s klubem vyrazili s rodinou na víkend, 
ale to zpravidla bývalo, jen když byl 
v plánu dvojzápas.“
Ani znalost němčiny nijak zásadně ne-
oprášil. „Ono ani nebylo moc co opra-
šovat, moje němčina nikdy nebyla na 
vysoké úrovni,“ směje se. „Učil jsem 

se ji na základní škole, ale když člo-
věk cizí jazyk nepoužívá, vytratí se mu 
z hlavy. Což byl i můj případ. Ke konci 
už jsem sice celkem rozuměl, jenže vní-
mání němčiny u mě bylo lepší než její 
aktivní používání,“ přiznává a jedním 
dechem dodává: „Základní pokyny na 
hřišti ale samozřejmě vstřebáte rychle, 
to není nic složitého.“

PÍSNICE ŠLAPE
Když dal cizině sbohem, putoval přes 
Cholupice do ČAFC Praha, kde strávil 
dva roky. „Potom jsem na chvíli přestal 
hrát, protože jsem si přetrhl křížový vaz. 
A pak už jsem se na stará kolena vrátil 
do Písnice, kde jsem momentálně tře-
tím rokem. Rád bych tu vydržel, dokud 
mi to zdraví dovolí,“ hlásí.
Ve svém prvním a zároveň dost 
možná i posledním oddílu je navý-
sost spokojen. „Kluci mě berou, klub 
funguje. Vedení se snaží dělat maxi-
mum, momentálně například plánuje 

INSTALATÉR DAVID KUNEŠ ZAČÍNAL S FOTBALEM V PÍSNICI, PŘES NĚMECKO A RAKOUSKO SE DO NÍ ZASE VRÁTIL

VŠECHNO TEČE, KUDY MÁ

C I V I L TEXT: ŠTĚPÁN ŠIMŮNEK FOTO: PAVEL JIŘÍK ST.

Věk: 38
Klub: TJ Sokol Písnice
Post: střední záložník

DAVID KUNEŠ

David – fotbalista
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založení mládeže. Ale to jsou všechno 
funkcionářské záležitosti, do těch bych 
se jako hráč nerad pouštěl, abych ne-
plácnul nějakou hloupost. Za sebe 
můžu říct, že na Písnici všechno šlape,“ 
usmívá se.
V osmatřiceti letech už může David 
Kuneš s klidným srdcem hodnotit ka-
riéru. A převládají pozitiva. „Myslím, že 
můžu být spokojený. Něco jsem ode-
hrál, poznal jsem díky fotbalu dobré 
kluky, a to jak herně, tak lidsky. Jestli 
bych něco udělal jinak, kdybych měl tu 
možnost? Upřímně nevím, co bych mohl 
udělat jinak, vlastně jsem tu možnost 
ani neměl,“ ohlíží se.
Potřebu zkusit si angažmá v něja-
kém kvalitnějším klubu neměl. „Když 
jsem hrál za Libuš, nějaká poptávka 
nebo spíš vyzvídání o mně proběhlo. 
Ale žádná konkrétní nabídka nepřišla, 
takže to skončilo u oťukávání,“ tvrdí. 
„Vždy jsem se snažil odevzdat maxi-
mum tam, kde jsem zrovna působil. 

V každém klubu jsem byl spokojený, ka-
ždý mi něco dal a na žádný si nemůžu 
stěžovat. Nikde jsem nezažil žádný zá-
sadní problém, ať už s vedením, spolu-
hráči nebo s trenérem. Všude panovaly 
dobré vztahy,“ shrnuje.

MALÁ FANYNKA
David Kuneš je vyučený instalatér 
a této profesi se věnuje už roky. Pro 
úplné laiky raději přidává její definici. 
„Řešíme rozvody vody, kanalizace, to-
pení,“ vypočítává. „Děláme i rozvody 
plynu, případně havárie plynu. Ale to 
se týká jen těch malých,“ upozorňuje. 
„Jsem zaměstnaný, ale mám i IČO, 
takže částečně dělám i sám na sebe. 
Vychází to tak půl na půl,“ dodává.
Platí podle něj, že řemeslníků, ze-
jména těch kvalitních, je dlouhodobě 
málo? „Myslím si, že ano. Mladí se 
dneska na učiliště moc nehrnou,“ při-
kyvuje, že i díky malému počtu lidí 
v oboru nemá o práci nouzi. „Záleží na 

tom, jaký je rok. Teď je to dobré, zaká-
zek je plno, hodně se staví, takže u mě 
po pracovní stránce všechno funguje.“
Ač se narodil v Písnici, momentálně 
bydlí s přítelkyní Janou na Libuši. Tu-
díž, jak sám říká, o jednu pražskou 
vesnici dál. Co se povinností na domě 
týče, zvládá takřka vše. „Neřekl bych, 
že jsem v pravém slova smyslu kutil. Že 
bych si třeba vyráběl nějaké zlepšováky, 
to ne. Ale když je na domě něco potřeba 
opravit, nějak to zvládnu. Tedy pokud 
je to v mých silách,“ říká a s úsměvem 
doplňuje, že s rozvody vody doma pro-
blém nemají. „Teče, kudy má.“
Pro Davida Kuneše je v životě zá-
sadní i jeho rodina. S přítelkyní plá-
nují svatbu, koneckonců spolu mají 
zanedlouho jedenáctiletou dceru Si-
monu. Nabízí se otázka, zda ji coby 
fotbalista směruje ke svému milova-
nému sportu. „Když byla malinkatá, 
ráda si kopala, tak jsme si mysleli, že 
by fotbal hrát mohla. Ale nakonec to 

neklaplo. Ani nevím, jestli by mi doma 
prošlo, kdyby se z ní stala fotbalistka,“ 
směje se.
I přes Simonino zřejmé sportovní na-
dání ji do ničeho netlačí. „Chodí na 
kroužek gymnastiky, kde jí říkali, že je 
škoda, že nezkusí nějaký další sport, 
protože pohybové nadání má. Ale ne-
budeme ji někam cpát, když nechce. 
Aby někam chodila jenom kvůli rodi-
čům a nebyla tam ráda, to by nemělo 
smysl,“ přemítá.
Přesto by byl rád, kdyby se dcera 
nějakému sportu věnovala. „Alespoň 
bych jí mohl chodit fandit, tak jako ona 
vždy jezdila fandit mně. Odmala byla, 
hned po tátovi, mojí největší fanynkou. 
A s Janou mi na Písnici fandí dodnes,“ 
prozrazuje. 

INZERCE

C I V I L

Kuneš ještě coby hráč ČAFC.

Řemeslníků prý mnoho 
není, a tak si David na 

nedostatek práce nestěžuje.

S kariérou jsem spokojený, 
říká 38letý veterán.
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