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i v nové sezoně pokračují zástupci PFS v rozjetých projektech zaměřených hlavně na mládež. A já
bych na vás rád apeloval, abyste je pokud možno neignorovali.

Střelci přeborů

Naopak až se objeví konkrétní termíny dalšího ročníku Dětského fotbalového poháru, zbystřete.
Stovky žáků a žákyň I. a II. tříd základních škol znovu svedou desítky bitev, ve kterých snad ani
nejde o celkové prvenství, jako spíše o to ukázat, jak krásnou hrou fotbal je.

Talent Ondřej Vomočil

A vy během turnajů v různých částech Prahy máte jedinečnou možnost skautovat, lanařit a získávat hráče do přípravek svých klubů. Zatím jste během čtyř let tuto možnost opovrhovali, možná
jste ji jen podcenili, ale věřte: nic jednoduššího neexistuje. Vždyť i nábory musíte pořádat sami,
což s sebou nese řadu úskalí. A zde hrají týmy složené ze základních škol po celém hlavním městě…
Jinak doufám, že opět oceníte Přeborový speciál, který již tradičně patří k zářijovému vydání a je
skvělou prezentací nejvyšší pražské fotbalové soutěže.
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ROZHOVOR

CHCEME FOTBAL V PRAZE
DÁL ROZVÍJET!
Místopředseda svazu Michal Fischer hodnotí
snahy o finanční stabilitu pražských klubů
Text: Lukáš Vrkoč
Foto: Jiří Vyskočil, Pavel Jiřík ml.

Setkávání i rozhovory s důležitými lidmi –
i o tom je činnost Michala Fischera.

Až budete na přelomu září a října projíždět Prahou 15, velmi pravděpodobně uvidíte na billboardech známou tvář. První místopředseda
Pražského fotbalového svazu MICHAL FISCHER je lídrem kandidátky
politického hnutí Pro Prahu ve volbách do zastupitelstva právě
v Horních Měcholupech a v Hostivaři. „Když jsem na přelomu roku
dostal nabídku vstoupit aktivně do politiky, chvíli jsem váhal a přemýšlel, jestli se do toho pouštět, nakonec ale zvítězila touha mít šanci
něco aktivně měnit. Mám chuť dělat věci tak, aby se posouvaly dál, což
vlastně koresponduje i s mou dobrovolnou činností v PFS, a nakonec
jsem se rozhodl nabídku využít. Získal jsem tím mimo jiné možnost
spoluvytvářet teze tohoto hnutí v oblasti sportu, což jsem samozřejmě
uvítal, protože podpora klubů a sportu vůbec je velmi důležitá a měl by
na ni být kladen důraz,“ říká Fischer v rozhovoru pro Speciál.
JJ
Téměř každý, kdo sleduje dění
v pražském fotbale, si mohl všimnout, že vedení svazu systémově
pracuje na získávání finančních
prostředků pro kluby a že se tato
aktivita setkává s úspěchem. Jde
skutečně všechno podle stanoveného plánu?
Je to celkově běh na dlouhou trať
a vše začalo tím, jak dlouho se chystala změna udělování grantů na
Magistrátu hl. města Prahy, kde se
někteří politici a zastupitelé v čele
s Petrem Břízou (předseda představenstva HC Sparta Praha – pozn. red.)
snažili o změnu navýšení dotací do
sportu. My jako zástupci Pražského
fotbalového svazu jsme se od prvních
chvil snažili být u toho a připomínkovat jejich kroky. Účastnili jsme se
zasedání různých komisí, které spoluvytvářely grantové programy, a chtěli
tak být nápomocni rozvoji klubů
spojeného s financováním jejich činnosti. Poprvé se nám podařilo získat
finanční prostředky v loňském roce,
kdy šlo na Prahu cca 50 milionů korun. A ty směřovaly přímo do klubů.
Nastolený trend jsme udrželi navíc
i pro letošek, kdy se podařilo získat
z grantového programu VIII podobnou částku. Čili mohu říci, že se podařilo projekt spustit a v tuto chvíli
dochází k dalším změnám opět za
naší přímé účasti a připomínkování.

Jedná se o obrovské prostředky, takže
věřím, že to bude fungovat dál…
JJ
Kluby se tedy opravdu mohou
těšit na další vrchovatou dávku
podpory?
Nechci nic zakřiknout, ale pevně
věřím, že ano. Jen připomínám, že
veškeré prostředky, které získáme,
jdou do klubů a mládežnických projektů PFS.

návrhů smluv až po celkové vyúčtování. K tomu musím říci, že to
není vůbec jednoduché, protože ne
všechny kluby předávají podklady
tak, jak by měly.
JJ
Jak se řeší, když klub nespolupracuje?
Problémy s některými kluby byly zejména proto, že neměly v pořádku
podklady. A je nutné říci, že to do budoucna může ohrozit celý záměr a na
případnou chybu by posléze mohly
doplatit i ostatní.
JJ
Proč?
Protože ti lidé, a je jich dost, co nepřejí oblasti sportu dostatek finančních prostředků, čekají právě na naše
chyby. Třeba na to, že neumíme ani
účtovat, a to pak dobré světlo na svaz
nevrhá. Situace je pro nás složitější
i kvůli tomu, že jsme v Praze největším sportovním svazem s největší
členskou základnou a všichni na nás
koukají jako na lídry. I proto musíme

„Nechceme, aby veškerou odpovědnost nesli
na svých bedrech rodiče, i když víme, že je
tato snaha možná nestandardní.“
Jak složitý je proces získávání
zmíněných grantů od magistrátu?
Samozřejmě jde o mravenčí práci.
Každý projekt se musí do detailu
připravit a je úsilím mnoha lidí. Pracovníci svazu vše fyzicky zpracovávají a je na nich, aby vše dotáhli tak,
aby se celý projekt v pořádku předal na magistrát. Od nás jakožto
vedení svazu vycházejí ty cíle, kterých chceme dosáhnout v jednotlivých oblastech podpory pražských
fotbalových klubů. Největší díl práce
pak leží na bedrech Jakuba Masáka,
Františka Vitovského, Slávy Houšky,
ale také Richarda Beneše a Tomáše
Capouška, kteří chystají a kontrolují vše, co je třeba. Jde o věci od

JJ

mít vše v pořádku. Možná jsme nastavili pro kluby trochu tvrdší podmínky, ale aspoň máme jistotu, že
budou podklady v pořádku a nikdo
nám nic o hlavu neotluče.
JJ
Můžete jmenovat někoho, s kým
jsou problémy, aby se třeba do budoucna polepšil?
Nezlobte se, to třeba už jen ze slušnosti nechci. Jelikož vyúčtování letos proběhlo poprvé a všichni jsme
se to učili, tak se u některých více
či méně dají „malé nesrovnalosti“
omluvit. Doufám, že příští granty
budou úplně v pořádku.
JJ
Jak dlouho trvá dotažení jedné
„akce“, když jste hned v úvodu řekl,
že je vše během na dlouhou trať?

Granty jsou vyhlašované jednou
ročně a připravené projekty je nutné
vždy v listopadu odevzdat. Pak následuje fáze připomínkování a obhajování oblastí, pro které chceme finanční prostředky, aby byly správně
směřovány do klubů Pražského fotbalového svazu… V průběhu dalších
měsíců dochází ke změnám a úpravám, proto býváme zváni na různá
zasedání komisí a vysvětlujeme, kam
bychom příslušné prostředky rádi použili. Základní snaha je taková, aby
se fotbal v Praze neustále rozvíjel
a získal finanční stabilitu.
JJ
Co konkrétně znamená, aby se
fotbal rozvíjel?
Výkonný výbor PFS spatřuje největší rozvoj kopané v Praze v zajištění dostatečného počtu dětí, které
přijdou do našich klubů hrát fotbal.
Aby je v klubech připravovali kvalifikovaní trenéři, kteří mají snahu si
neustále kvalifikaci zvyšovat a kteří
za to získají alespoň minimální odměnu. Aby kluby měly dostatečné
materiální vybavení. A aby děti, na
jejichž sportovní činnost jsou granty
žádány, mohly mít a pak skutečně
měly v klubech zajištěny zdravotní
prohlídky, díky nimž by se předešlo
zdravotním problémům a komplikacím. Nechceme, aby veškerou odpovědnost nesli na svých bedrech rodiče, i když víme, že je tato snaha
možná nestandardní.
JJ
Jakým dalším směrem se chcete
zaobírat dál?
Do budoucna bychom rádi získali peníze také na údržbu a provoz hřišť.
A aby se financování klubů prostřednictvím svazu podařilo zajistit dlouhodobě. Jedině tak mohou kluby
očekávat, že nějaký nezanedbatelný
příspěvek pravidelně obdrží a získají
tak jistotu, že výhledově dokážou
svou činnost stabilizovat.
JJ
Na svazu jste už 14 let… Kdy se
zlomil přístup vedení v tom, že je
září 2014
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Členem vedení PFS je Michal
Fischer od roku 2000

na prvním místě tato forma pomoci
klubům? S příchodem Dušana Svobody do pozice předsedy a lidí kolem něho?
Je pravda, že jsem už delší dobu členem výkonného výboru, do kterého
mě přivedl bývalý předseda PFS Václav Chvála, a pamatuju éru za nepoměrně složitějších podmínek, než
jsou teď. I tehdy se však dařilo držet
finanční chod svazu v černých číslech
a bez větších problémů. S příchodem
Dušana Svobody do pozice předsedy
se hodně změnilo. Myslím, že se mu
daří plnit veškeré sliby, které dal před
svým zvolením. A to že zajistí větší
možnosti financování, získá sponzory a partnery, že Pražský fotbalový svaz získá větší prestiž a zlepší
mediální obraz svých soutěží. V neposlední řadě se mu podařilo prolomit cestu při jednání s Magistrátem
hl. města Prahy a právě díky tomu
se prostředky ve vyšší a vyšší míře
daří získávat. Dětský fotbalový pohár, Tour de club, Můj první klub – to
všechno jsou aktivity, které financujeme z prostředků získaných z grantů
a od našich partnerů. Nemůžu opomenout ani to, že se zvedly náklady
na další projekty. Například na časo-

„S příchodem Dušana Svobody do pozice
předsedy se hodně změnilo. Myslím, že
se mu daří plnit veškeré sliby, které dal
před svým zvolením.“
pis, po kterém mnoho hráčů a funkcionářů volalo a který má teď vysokou
kvalitu. Neskutečně se zvedla úroveň
a atraktivita webu. PFS má díky tomu
v tuto chvíli opravdu nadstandardní
prezentaci své i klubové činnosti, za
což patří všem, kteří se podílejí na
tvorbě, velký dík.
JJ
Když jste zmiňoval mládežnické
projekty, co na ně říkáte?
Jak už jsem řekl, naše největší priorita, směr, kterým se snažíme nejvíce jít, je přivést co možná největší
množství dětí k fotbalu, protože po
celou dobu, co se snažím dělat fotbal ať už klubový v Horních Měcholupech, nebo na úrovni PFS, si myslím, že díky mládeži a mládežnickým
mužstvům každý klub žije. Proto tyto
aktivity děláme. Bohužel se mi zdá,
že ne vždy se nám daří dostatečně
prezentovat a propojit akce s oddíly.
Jako příklad uvedu Dětský fotbalový pohár, kde je odezva od klubů
opravdu nízká. Ani po čtyřech roč-

PROČ!?
Sázka na známou tvář… I tak by se dal zjednodušeně popsat důvod,
proč se politické hnutí Pro Prahu obrátilo na Michala Fischera coby
lídra na Praze 15 v souvislosti s komunálními volbami 2014. Více
říká kandidát na primátora hlavního města Prahy a hlavní lídr Pro
Prahu Zbyněk Passer: „Volnočasové aktivity dětí a mládeže jsou pro nás
velmi důležité. Podpoříme rozvoj sportovních klubů a svazů a jejich členské základny. Chceme zajistit dlouhodobější koncepci sportu v Praze, jejíž součástí bude pevná procentuální částka z rozpočtu hlavního města
Prahy a víceleté granty.“
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nících, během nichž neustále stoupá
počet účastníků z řad I. a II. tříd
základních škol, si tam nechodí zástupci oddílů vybírat hráče. I přesto,
že za tyto akce dostáváme ocenění od
UEFA, tady jako by je někteří funkcionáři a trenéři ani nezaregistrovali.
(povzdechne si)
JJ
Co dál se zatím daří méně, nebo
se dokonce vůbec nepovedlo?
Myslím, že se nám málo daří zvyšovat členskou základnu FAČR. A tím
nemám na mysli jenom děti, ale i fanoušky a další lidi, kteří mají rádi
pražský fotbal. Bohužel i vinou tohoto nezískáváme z velkého svazu
takové finanční prostředky, které
bychom si zasloužili a potřebovali
je. Adekvátně tomu, kolik členů na
FAČR máme, tolik dostáváme pro
kluby zpátky finančních prostředků.
A Praha opravdu nepatří ke krajům
s největší členskou základnou.
JJ
Není problém 200 korun na
osobu, které členství stojí?

Určitě není. Vždyť kluby dostávají
z velkého svazu jen ve financích víc,
než je výše příspěvku.
JJ
Jak ještě se dá posunout několikrát proklamovaná pomoc klubům?
Doufám, že i mou kandidaturou do
zastupitelstva hlavního města Prahy.
Tam bych rád své zkušenosti a praxi
v rámci programu politického hnutí
Pro Prahu rozvinul ve zpracování
tezí, jak zakotvit do rozpočtu hlavního města pevnou procentuální
částku na sportovní a volnočasové
aktivity. Další věc, co hraje roli, je
to, že si myslím, že Praha má obrovskou historii v oblasti sportovních
klubů. Existují oddíly a organizace
s více než stoletou tradicí a takových
spolků ve společnosti není mnoho.
Tradiční kluby jsou součástí kultury
a historie každého města. Ta by jim
měla věnovat patřičnou péči ať již finanční podporou pro jejich činnost,
nebo pomocí s údržbou a investicemi do stávajících sportovních areálů a budováním nových sportovišť
splňujících nároky lidí v jedenadvacátém století.
JJ
Jak toho docílit?
Například formou víceletých investičních grantů do těchto ma-

Má na velký fotbal?
Láká vás ještě trénování ve vyšší
Ve Vlašimi začal dobře, ale pak ho soutěži?
trenér Frýdek posadil, protože neza- V přeboru člověk trochu zpohodlní,
hrál. Šel za farmu na Vyšehrad, což
protože to není časově tak náročné
mu trochu mohlo pomoct. Musí si to
na cestování ani trénování. Zápasy
srovnat a začít makat. Je to záložník
jsou blízko, nestane se, že bych vyjel
nebo útočník, jezdím na všechny jeho
z domu v šest ráno a vrátil se večer
zápasy. Je ale těžké to kloubit s mým
pozdě domů. Divize je navíc méně
fotbalem a být všude.
sledovaná, to se s pražským přeborem vůbec nedá porovnávat. Je z něj
Má to s vámi, s trenérem, syn těžké?
Sám pozná, kdy hrál dobře a kdy ne. perfektní zpravodajství, videopřenoNejsem ten, co by na něj při zápa- sy, mediálně se to dělá velmi dobře.
Velký rozdíl je i v rozhodčích, nikdo
se křičel. To si pak v klidu sedneme
si tady nedovolí to, co v divizi, což je
a řekneme si něco k jeho výkonu. Nepozitivní. Jen ta úroveň je slabší, divistalo se mi, že by nesouhlasil s mým
ze je někde jinde.
názorem. Hned po zápase nehodnotím
ani své hráče, málokdy jdu do kabiny
Takže by vás ještě lákala, nebo ne?
a křičím. Řekl bych něco, co mě bude
Pokud by byla nějaká nabídka, tak urjetků.
Dále třeba
A to
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toMá
blízko.
Nebylo případně
to těžké rozhodocož je důležité.podporu,
Není tammohu
žádná zmízášť.
páky
něné
začítbaví.
naplňovat i ve
vání. na to skutečně proměnit svoji
Fotbalmyšlenky
mě teď hodně
pozici v pomoc sportu, kterou takto
skutečnosti nejen na své domovské
veřejně slibuje?
Praze 15. Proto je potřeba mě volit.
fotbalový
svazse)také najdete na:
Sám ne, ale s Pražský
podporou dalších
ano.
(směje
JJ
Když budu mluvit za sebe, musím
Pryč od politiky… Jak je to s vámi
získat lidi, kteří se s výše zmíněnými
a aktivním fotbalem v současnosti?

www.facebook.com/fotbalpraha

KDO JE MICHAL FISCHER
Úřadující místopředseda Pražského fotbalového svazu Michal Fischer se
narodil 25. 9. 1965 v Praze. Aktivně hrál fotbal do roku 1997 převážně
za Horní Měcholupy, kde kariéru začal i ukončil. Mezitím si zahrál dorosteneckou ligu v RH Strašnice. Velmi rychle převzal A-tým Měcholup,
s nímž okamžitě postoupil do I. B třídy. Posléze trénoval přípravku a věnoval se rozvoji klubu, až se stal jeho prezidentem. Tím byl do roku 2006.
V roce 2000 byl zvolen do výkonného výboru Pražského fotbalového
svazu a zároveň se stal jeho místopředsedou, kterým je nepřetržitě dodnes. V období let 2006 až 2010 byl místostarostou Městské části Prahy
15 a na radnici by se po letošních volbách do zastupitelstva rád vrátil.

KArEl
JEŘábEK
Já dneska
fotbálek
na hřišti hraju už
dřiny. Jinak už spíš vyhledávám bezjennarodil
výjimečně.
Chodívám
svými trenér
kontaktní
sporty,
je třebakatenis,
se 3. února
1962 sefotbalový
a občasný
DJ jako
Hráčská
bývalými
hráči, co Újezd
jsem trénoval,
na
golf nebo
riéra: Vršovice,
Praha 4, Chocerady,
Horníkolo.
Měcholupy, Struhařov,
JJ
pravidelný
vánoční Mukařov
zápas. Z někteNebudeteHorní
tedy Měcholupy,
spíš časem bojovat
Jevany, Ondřejov,
Trenérská
kariéra:
Merých
z
nich
jsou
dnes
už
ligisté
a
muza
golfové
hřiště
a tenisové
kurty?
teor, Admira, Vršovice Zaměstnání: vedoucí
pobočky
pojišťovny
GeneUrčitě ne. Fotbal u mě byl a vždycky
símrali
říct,
že mě10
moc nešetří. (směje
na Praze
bude jasnou prioritou!
se) Jako by mi chtěli vrátit ta léta
INZERCE
inzerce

Osobní přístup v prodejně
internetového obchodu.
V každé prodejně KASAHOUSE
můžete využít náš školený personál.

www.kasa.cz

Skorkovská 1511, 198 00 Praha 9-Černý Most
V Oblouku 266, 251 01 Průhonice/Čestlice

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

841 800 800

POD PALBOU

TÁTA MI DĚLAL OCHRANKU
Rozhodčí Jan Švorc v pravidelném dotazníku
Text: Lukáš Vrkoč Foto: Pavel Jiřík st.

Ten příběh je podobný většině ostatních. Na velký fotbal to u JANA
ŠVORCE nevypadalo, tak se dal na dráhu rozhodčího. Sympatické
je, že na sobě chce neustále pracovat a dotáhnout to v kariéře co
možná nejdále!
Prozraďte něco o sobě… Co děláte, kde jste studoval, jaké máte
koníčky?
Dokončil jsem gymnázium Postupická, nyní studuji ČZU na provozně
ekonomické fakultě. Mezi mé záliby
patří všeobecně sport, nejvíc však
fotbal, cyklistika a tenis. Každý si
přeje, aby práce nebo brigáda byla
zároveň koníčkem. Právě rozhodování pro mě znamená oboje.
JJ
Kde a jak jste se dozvěděl o možnosti stát se rozhodčím a jak dlouho
trvalo, než jste poprvé pískal?
S touhle myšlenkou přišli společně
můj táta a trenér ČAFC Ivan Kovačík, když se shodli na tom, že jako
hráč fotbalu žádnou díru do světa neudělám. Přesvědčili mě, abych to zkusil aspoň jako rozhodčí, a tak jsem
podal přihlášku na internetových
stránkách a po absolvování akademie
jsem do měsíce dostal první delegaci
a mohl se těšit na premiéru.
JJ
Jak se udržujete v kondici?
JJ
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Rozhodování dostalo přednost před
hraním, ale stále se snažím udržovat
kondičku na fotbalových trénincích
a občas si nějaký ten zápas zahraju.
Vím, že jako rozhodčí dokážu dát fotbalu víc než jako hráč, proto jsem fotbal omezil a dal se na dráhu arbitra.
JJ
Kam se chcete jako rozhodčí dostat a co vás k tomu motivuje?
V mém věku si nikdo nebude klást
malé cíle. Jako každý rozhodčí chci
rozhodovat utkání co nejvyšších soutěží, ale vím, že je přede mnou dlouhá
cesta a mám se ještě hodně co učit,
aby mé ambice byly zrealizovány.
JJ
Charakterizujte svůj styl pískání…
Rád nechávám hru plynout, snažím
se do ní vstupovat co nejméně, na
druhou stranu musím před hráči zachovat autoritu, zvlášť v případech,
kdy přestanou dodržovat určitá pravidla. Jindy si to naopak můžu dovolit pustit, když hráči respektují můj
styl rozhodování.

Řekl jste si někdy po utkání větu:
To byl můj poslední zápas! Kolikrát
a proč?
V téhle situaci jsem se ocitl zatím pouze po jediném zápase, a to
bylo před třemi lety lokální derby
ve II. třídě mezi Březiněvsí a béčkem Ďáblic. Na zápas se přišlo podívat kolem 200 lidí. Za Březiněves
nastoupili dorostenci a za Ďáblice
zkušení hráči, což na hřišti nedělalo
dobrotu. Nikdy jsem neměl zápis
víc popsaný než po tomto utkání.
Byl jsem rád, že se na utkání přišel podívat táta, který mi po závěrečném hvizdu dělal ochranku.
Všichni si mysleli, že to byl delegát, a tak to po utkání vypadalo,
že se sehrál bezproblémový zápas.
Opak byl pravdou.
JJ
Jakou radu byste dal začínajícím
rozhodčím?
Aby se chodili dívat na zápasy vyšších tříd a sledovali výkony zkušenějších.. Nejvíc jim samozřejmě dá, když
jsou sami přítomni na utkání a jsou
v centru dění okolo zápasu jako asistenti. Vzít si ponaučení z každého zápasu a každé rady, kterou dají ostatní
kolegové nebo delegáti.
JJ

Kolega Karel Kučera
se vás ptá…
JJ
Jistě jsi sledoval zápasy MS
v Brazílii. Jaký je tvůj názor na
využití moderních technologií při
rozhodování zápasů, resp. jaké
pravomoce bys ponechal rozhodčím a které svěřil videu? A dovedeš si představit užití mizícího
spreje v pražských soutěžích?
Jsem určitě pro. Fotbal se zase posunul o kousek dál a další technologická překážka byla prolomena.
Sprej je výborný nápad a dokážu
si představit jeho využití v pražských soutěžích. U videa je to složitější, co se týče finanční dostupnosti, ale myslím si, že se fotbal
vydal správnou cestou a bude nadále nejpopulárnějším sportem
na světě.

Zeptejte se kolegy
Vojtěcha Opočenského
z příštího dotazníku
úplně na cokoliv!
JJ
S jakým kolegou-rozhodčím
chodíš na zápasy nejradši? A myslíš si, že vytváříme dobrou partu
pražských rozhodčích?

U LESA
K RADNICI
KE HŘIŠTI

Stačí si vybrat
www.grandreality.cz

LEGENDA

KAPITÁN OD PÁTÉHO ZÁPASU
Významné osobnosti historie pražského fotbalu
jak je (možná) neznáte: Ladislav Novák

Dukla z let největší slávy: roku 1963 završili hattrick
ligových prvenství (zleva) Masopust, Borovička,
Čadek, Šafránek, Pluskal, Novák, Kučera, v podřepu
Vacenovský, Brumovský, Pavel Kouba a Adamec.

Text: Miloslav Jenšík Foto: archiv autora

„Osobní vzor? To víte, že jsem jej měl, jako snad každý kluk, který
propadne fotbalu,“ řekl LADISLAV NOVÁK novinářům. „Obránce to ale
nebyl. Bekem se většinou nestanete proto, že byste si ten post vysnili.
Z deseti malých fotbalistů se osm devět chce stát slavným útočníkem,
nejlépe středním, a dávat spousty gólů. Když jsem hrál za žáky, táta mě
na motorce vozil do Prahy na ligu a já se zhlédl v Bicanovi. Od té doby
jsem chtěl být jen centrforvardem!“
Také se jím na čas stal. Ještě mu nebylo ani sedmnáct, když v rodných
Lounech vedl útok prvního mužstva
SK. Góly střílel ostošest. Pak to jednou
zkusil v obraně a bylo to ještě lepší!
Do Mostu dojížděl na strojnickou průmyslovku. Tehdy se o něj jako první
začal zajímat hornický klub Uhlomost.
Otec, sám bývalý hráč (v mládí i v Pardubicích), se začal Láďovou sportovní
budoucností vážně zabývat, teprve
když k Ohři přisvištěla smyčka lasa z ligových Teplic. Trénoval je Rudolf Vytlačil, ten měl na příští borce neomylný
čich; nejspíš už tehdy si představoval
fotbal, jaký ovládne trávníky za pár let:
s prohlubující se univerzálností hráčů
a pružným měněním míst, s beky, kteří
budou bystrá křídla odzbrojovat ne
přehnanou tvrdostí, ale rychlostí myšlení i pohybu, a místo bezhlavého odkopávání založí protiakci přesným pasem
8
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na volného spoluhráče nebo rychlým
zatažením podél postranní čáry.
„Rudy“ si vybíral posily pro konkrétní
úkoly. Láďu už předem viděl na levém beku žlutomodrých a jeho otce

LADISLAV NOVÁK
5. 12. 1931–21. 3. 2011

dokázal přesvědčit o vážnosti svých
úmyslů. V lounských fotbalových kuloárech se pak žertem říkalo: „Franta
Novák prodal kluka do Teplic.“ Když se
tam ještě ne devatenáctiletý černovlasý mládenec představil v podzimních ligových kláních roku 1950, byl
mezi elitou rázem jako doma.

Jako kdyby tam
kopal odjakživa
Tak si to fanoušci začali říkat: „Ten
Láďa válí, jako kdyby ligu kopal už

Ladislav Novák, lídr Dukly i národního
mužstva a dlouhá léta i jejich kapitán

Post: levý obránce
Hráčská dráha: SK Louny, 1950 Teplice, 1952 ATK / ÚDA / Dukla Praha,
1966 Jablonec (do roku 1968)
Bilance v lize: 16 ročníků nejvyšší soutěže v letech 1950–1966, 309 utkání
Mistrovské tituly: 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966
Mezistátní utkání: 75 v letech 1952–1966, 1 gól; účast na MS 1954, 1958
a 1962, vicemistr světa 1962, třetí na ME 1960
Trenérská dráha: 1968 Jablonec, 1971 národní mužstvo (spolu s Ladislavem
Kačánim), 1972 Jablonec, 1974 Lokeren, 1977 Royal Antverpy, 1979 Berschoot
(všechny tři Belgie), 1980 Dukla Praha (do roku 1986); mistrovský titul 1982.

nejmíň pět let!“ Stačilo pár zápasů
a jméno Novák se začalo v novinářských referátech pravidelně objevovat v hodnocení nejvýraznějších výkonů, nejčastěji ve spojení s pojmy
přehled, rozvaha, spolehlivost, stálost výkonu, čistá hra…
V letech 1950 a 1951 Severočeši jen
tak tak odvrátili sestup. Následujícího jara se však zčistajasna vyhoupli na vrchol ligového žebříčku!
Sparťanům se podařilo je sesadit až
v 17. kole. Ale to už Masopust s No-

DROBNÉ KLEPY
Tři dukelští mušketýři
Na vojnu narukovali ještě do strahovského barákového tábora v rozpětí
několika měsíců: v listopadu 1951
Svatopluk Pluskal ze Zlína, v létě následujícího roku Josef Masopust s Ladislavem Novákem z Teplic. O všech
třech trenér Karel Kolský od prvních
společných kroků věděl, že je chce mít
v příštím pevném jádru armádního
týmu. Když jim vyložil své plány, souhlasili okamžitě a bezvýhradně. Vsadil
nejen na jejich talent, ale především
na charakter. Nezmýlil se v nich. Na
dlouhý čas se stali páteří týmu, jeho
skálopevnými oporami.

Průvodce švédského
krále
S kolika světovými esy si Novák jako
kapitán národního mužstva potřásl
rukou před zahájením zápasů v národním mužstvu na třech světových
šampionátech nebo v Dukle v časech
jejích triumfů v letní Mezinárodní
lize za Velkou louží? Byla by to pozoruhodná galerie! Slavnou chvíli prožil
na MS 1958 ve Švédsku, kdy se na náš
zápas v Hälsinborgu s obhájci Zlaté
Niké ze SRN (2:2 po problematickém
gólu Němců) přišel podívat i švédský král a Láďa mu před zahájením
hry představil své spoluhráče. Gus-

tav Adolf VI. byl i ve vysokém věku
aktivní sportovec. Znamenitě hrál
tenis, závodil v chůzi a kdysi v čase
studií na vojenské akademii patřil
i k výborným fotbalistům.

Nádherné loučení
s rekordem
Dlouho, předlouho se i na nejzasloužilejší odcházející reprezentanty zapomínalo. Až ve středu 18.
května 1966 na Spartě byli Josef
Masopust, Ladislav Novák a Svatopluk Pluskal vyznamenáni zlatými
a Jiří Hledík, Ján Popluhár a Viliam
Schrojf stříbrnými upomínkovými

míči. Láďa sice původně svou dlouhou reprezentační sérii uzavřel už
na konci roku 1963, ale teď ještě
jednou a naposledy vedl národní
mužstvo do boje – proti sborné
SSSR (1:2). Po symbolických deseti minutách vyběhl na trávník
náhradník Bohumil Smolík, kapitán předal pásku Popluhárovi a za
bouřlivých ovací hlediště odešel ze
hřiště. Korunou té slávy bylo, že
sedmdesátým pátým a posledním
vystoupením v národním mužstvu
překonal bezmála třicet let starý
rekord Františka Pláničky v počtu
mezistátních zápasů.

S Velšanem Johnem Charlesem
před kvalifikačním utkáním MS
na jaře 1957 na Strahově (2:0)

Finalisté MS 1962 v Chile: zleva
Tichý, Masopust, Popluhár, Schrojf,
Pluskal a Novák, před nimi Pospíchal,
Scherer, Kadraba, Kvašňák a Jelínek

vákem oblékli khaki sukno a k ligovým zápasům vybíhali v dresech
ATK. Patřili do odvodního ročníku,
o tom žádná. Tehdy se ještě chodilo
na vojnu v jedenadvaceti letech, po
překročení původní hranice plnoletosti. Fotbalisté však zpravidla rukovali na podzim. Že by vycházející
fotbalové hvězdy z Teplic musely
neodkladně posílit obranu tábora
míru a socialismu? Nebo to bylo tím,
že ATK už v pěti zápasech po sobě
nevyhrál? Ministr Čepička byl všemocný a nadto se klub z lázeňského
města netěšil žádné přízni poúnorového tělovýchovného ústředí…
Buďme spravedliví: fotbalovým kariérám těch dvou dodalo přesídlení do
Prahy a do armádního týmu obrovskou akceleraci. V létě 1952 Novák
odcestoval s národním mužstvem ke
dvěma zápasům do Ruska. Oficiální
křest v mezistátním utkání pak podstoupil v zářijovém pražském utkání
s Poláky (2:2). V následujících jedenácti letech ho z reprezentační sestavy dokázalo vyřadit jen zranění
nebo onemocnění.
Kapitánem armádního týmu se stal
skoro okamžitě. To byl muž, jakého

Horká chvíle u branky Dukly roku 1960
v ligovém mači se Slovanem Bratislava
(1:2); zleva Václav Pavlis, Anton Bíly,
Ladislav Novák a Jiří Čadek (číslo 3)

trenér Kolský potřeboval: charismatická osobnost, za všech okolností
fér bojovník, nezpochybnitelná morální autorita, vzor stoprocentního
nasazení v zápasech i v tréninku
a asketické životosprávy.

Levý bek pro
mužstvo světa
Národní mužstvo poprvé vedl do
boje už ve svém pátém mezistátním utkání v úvodu kvalifikace pro
světový šampionát v červnu 1953
na Strahově proti Rumunům (2:0).
A potom ještě sedmdesátkrát. Překoná někdy někdo ten rekord?
Novákova kariéra neznala žádné
zvraty, žádné krize. Vyvíjela se jako
podle dobře uváženého plánu; stále
vzhůru, soustavně, klidně a zákonitě až do finále chilského šampionátu. Rok poté byl spolu s Masopustem a Pluskalem pozván do výběru
FIFA, který se k oslavě stého výročí
založení Anglické fotbalové asociace
utkal ve Wembley s její reprezentací.
Pokazilo mu to zranění, třetím naším reprezentantem tam nakonec
byl Popluhár. Ale na velké poctě to
nic nezměnilo!

Nástup ke královskému loučení na
Spartě: Ladislav Novák naposledy se
lvíčkem na prsou spolu s kapitánem
Rusů Albertem Šestěrněvem

září 2014
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EXTRA

BIERFEST 2014
Zahájení sezony PFS proběhlo
opět ve Štěrboholích
Text: Lukáš Vrkoč Foto: Pavel Jiřík ml.

Půlka srpna už tradičně patří přátelskému posezení a slavnostnímu
zahájení sezony. A tak i letos Pražský fotbalový svaz uspořádal tzv.
Bierfest pro zástupce klubů z hlavního města, partnery a vzácné hosty.
Nutno dodat, že akce na hřišti ve Štěrboholích se znovu povedla.
Však už to znáte, pivo teče proudem,
sommelier z vinařství Beneš nestíhá
běhat pro lahve a napříč provizorním
stanem na trávníku štěrboholského
hlavního hřiště voní pestrá paleta pochutin. Občerstvení na Bierfestu už
je zkrátka zaběhnuté a kdo se někdy
během čtyř let zúčastnil, určitě pozvání od zástupců svazu nelitoval…
Ale není to jen jídlo a pití, o co na
akci pravidelně kráčí!

Dvě stovky hostů
V první řadě jde o přátelské setkání
lidí, kteří dýchají pro pražský fotbal,
a těch se letos sešly podle skromného odhadu pořadatelů téměř dvě
stovky. Nechyběly persony z řad bývalých reprezentantů, úspěšní tre-
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néři a samozřejmě politici, protože
bez nich by aktuálně byla podpora
sportu nulová.
A tak přítomní mohli vyslechnout
či pozdravit zastupitele Magistrátu
hlavního města Prahy Petra Břízu
a radního Lukáše Manharta, poklábosit s nedávným provizorním trenérem reprezentace Josefem Pešicem, se sportovním ředitelem Dukly
Günterem Bittengelem nebo s hrajícím koučem posledního mistra Prahy
z Královic a velmi pozitivně hodnoceným televizním spolukomentátorem
Martinem Hyským.
Jedním z tradičních bodů programu
je ocenění nejlepších střelců přeborů
z loňské sezony, jimž vedle předsedy
PFS Dušana Svobody předávají ceny

osobnosti z fotbalové minulosti (letos např. Stanislav Vlček nebo Miroslav Baranek). Druhý ročník za sebou má i vyhlášení Ceny Fair play
Václava Drobného. Jejím letošním
laureátem je Luboš Martinák z Modřan, který nechal po odpískání domnělého faulu na svou osobu odvolat nařízený pokutový kop. „Udělal
bych to znovu!“ měl jasno férový fotbalista! Kolik dalších takových běhá
v Praze po trávnících? Cenu vítězi
předal úspěšný trenér reprezentace
do 21 let Jakub Dovalil.

Plakety do sbírky
Svou chvilku slávy si užili i zástupci
dvou klubů, které v letošním roce
oslavily rovnou stovku let existence –
TJ ABC Braník a FK Zlíchov 1914.
Obdržené plakety jistě krásně zapadnou do sbírky oddílových trofejí…
A pak samozřejmě nemohla chybět
tombola s patnáctkou zajímavých

AKCE V ČÍSLECH
200
15
5
1

návštěvníků
cen v tombole
nejlepších střelců
cena fair play

cen, mezi nimiž nechyběly fotbalové míče, vstupenky na utkání
reprezentace, dresy tradičních
pražských klubů, ale také chytré
telefony nebo velmi užitečné poukázky na ošetření trávníků od společnosti Teskahor druhého místopředsedy PFS Karla Horčíka.
Zajímavou vložkou se soutěžním nádechem se opět stal slalom po hřišti
na sekačce a chybět nemohl příjemný
hudební doprovod kapely Party Band,
který dodal posezení u piva, vína či
nealka na fotbalovém Bierfestu 2014
ten správný šmrnc!

Dobré jídlo, pití i atmosféra, to jsou hlavní
atributy přátelského setkání lidí kolem
pražského fotbalu na úvod sezony. A ano,
ve Štěrboholích se i letos v rámci pečlivě
připraveného programu jezdilo na sekačce…

září 2014
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Bierfest, jak vedení PFS nazvalo
(ne)oficiální start sezony, je
zejména o vzájemné konfrontaci
fotbalových nadšenců z hlavního
města, ale také o osobnostech
fotbalové minulosti i současnosti.
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ÚVOD

Co čekat od probíhající sezony?

TÝMY

Představení šestnáctky účastníků

SERVIS

Kompletní rozpis podzimní části ročníku 2014–15

Přeborový speciál

ÚVOD

ZASE KRÁLOVICE, NEBO NĚKDO JINÝ?
Jak vidí podzimní dění v Pražská teplárenská přeboru
mužů redakce Pražského fotbalového speciálu?

Nejlepší čtyři týmy Pražská teplárenská přeboru z minulé sezony
odmítly postup do divize, do nejvyšší soutěže v metropoli naopak
přibyli nováčci, kteří ji jistě oživí. Tohle bude nejspíš velmi zajímavá
a vyrovnaná podívaná. Kdo bude hrát čelo tabulky, koho čeká boj
o udržení? Pražský fotbalový speciál se pokusil tipovat podzimní
umístění přeboru. Trefíme se? Nebo bude všechno jinak? Dokažte,
že právě váš tým jsme podcenili, že má na víc. A hlavně: berte to
jen jako hru…
Je to jako v každé soutěži: i Pražská teplárenská přebor má své jasné
favority, nevyzpytatelné celky ze
středu tabulky, ale i ty, které nebudou na sezonu vzpomínat s nadšením, protože budou hájit přeborovou příslušnost. Týmy jsme rozdělili
do tří skupin, chcete-li „výkonnostních košů“.

Skupina 1
Podívejte se na soupisku posledního
vítěze přeboru z Královic a hned
máte jasno, kdo je největším adeptem na 1. místo. Ano, od Královic se
čeká obhajoba triumfu. Vše nasvědčuje tomu, že by se parádní jízda
z minulého ročníku mohla opakovat.
Vždyť z úspěšného týmu, který pro
Královice vyhrál přebor poprvé v historii, odešel jen brankář Havlík. Toho
však nahradil zkušený Drbout, přibyl
také záložník Horáček ze Slavie. Jinak žádné zásadní změny. A hlavně:
trio Pospíšil, Formáček a Randa se
podařilo udržet pohromadě. To je klíčové. Jejich 73 gólů z posledního ročníku nebudí u soupeřů respekt, spíš
hrůzu. Mužstvo je velmi zkušené, navíc mu pevnou rukou vládne hrající
trenér Martin Hyský. Chcete příklad?
Když se v srpnu duo Pospíšil – Krejča
účastnilo slavnostního zahájení pražské fotbalové sezony, neměl Hyský
slitování: oba museli areál ve Štěrboholech předčasně opustit, Královice
14
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měly totiž naplánovaný trénink. Bez
výjimek.
Zajímavé bude také sledovat Přední
Kopaninu. Ta se vloni podzimem
po sestupu z divize protrápila, ale
téměř zázračný účinek měl na tým
zimní příchod exligového dua Tomáš Pešír – Tomáš Poláček. Dva kamarádi se společnou slávistickou
minulostí (Poláček hrál ovšem i za
Spartu), řádí v ofenzivě. Poláček je
báječný exekutor standardních situací, Pešír se zase rozstřílel. Oba hrají
v obrovské pohodě, což ukázalo poslední jaro, v němž patřila Kopanina
k nejlepším.
Ambice rozhodně mají i Třeboradice, kde po tragickém úmrtí Václava Drobného z konce roku 2012
zástupci klubu vyhlásili, že jednou
chtějí právě pro Drobného přebor vyhrát. Nejdřív z toho bylo 6.
místo, naposledy 4. Pokud bude
zlepšování pokračovat ve stejném
tempu, vychází na Třeboradice tentokrát 2. místo – a z něj už je na vrchol jen kousek, co říkáte? Výrazně
by k tomu měli pomoci borci se zkušenostmi z ligy: Pavel Grznár, Pavel
Macháček a Zdeněk Šenkeřík. Ten si
dokonce zahrál i Ligu mistrů. Navíc
mohou Třeboradice využívat posily
z třetiligových Bohemians Praha, jejichž se staly farmou.
Pomalejší rozjezd mají už tradičně
na Libuši. I tady najdete zajímavá

jména z nedávné ligové historie:
Müller, Kučera, Hrdlička. Ve špičce
přeboru se v posledních dvou letech
nečekaně usadily také Vršovice. A jejich nový kouč Roman Dubovči už na
startu přeboru odhadoval: „Čekám,
že nahoře bude hrát Kopanina s Královicemi, ty dva celky každopádně řadím
hodně vysoko. Nevím jak Libuš, ta asi
trochu oslabila,“ říkal Dubovči. „U nás
vedení vyhlásilo, že by chtělo být do 5.
místa.“ To by se Vršovicím mohlo
a mělo povést.

Skupina 2
Silný střed, který by podle našeho odhadu neměl patřit k absolutní špičce, ale tyhle týmy by
si mohly užít sezonu bez velkých
stresů. Kromě ostřílených přeborových týmů ČAFC, Uhelných skladů
a Hájů do této skupiny řadíme také
nováčky – Tempo, Střešovice a Cholupice. Zatímco první trojice bude
velmi těžkým protivníkem bez
ohledu na místo konání zápasu,
postupující z I. A třídy jsou plní
elánu a nadšení. Hlavně doma by
tato mužstva měla být velmi nepříjemným protivníkem. Pro všechny
v tomhle ohledu mluví i na přebor
velmi slušné a spíš nadstandardní
divácké zázemí.
Zatímco nové přeborové kluby by se
nejspíš s umístěním v této skupině
spokojily, s podobnými prognózami
nechoďte za Robertem Hlavicou,
trenérem Uhelných skladů, které
v minulé sezoně skončily bronzové,
což byla malá senzace. O rok dřív
se totiž zachránily až v posledním
kole, ač se jejich pozice během jara
zdála beznadějná. „Chci být zase
mezi nejlepšími,“ vyhlašuje Hlavica.
„Laťku jsme si dali hodně vysoko, ale

Radost Královic z vítězství v loňském
ročníku přeboru byla ohromná! Logicky…

nemám rád řeči o umístění v klidném
středu tabulky. Komu stačí něco takového, ať jde hrát třeba rekreačku. Chci
obhájit umístění z poslední sezony.“
No, uvidíme…

Skupina 3
V těchto klubech budou s naším
tipem asi souhlasit nejméně. O to
větší motivaci můžou béčka Meteoru, Motorletu a Admiry mít, aby
ukázala, že je do spodní třetiny tabulky řadíme neprávem. Stejně tak
proměněný Radotín a poslední nováček z Kolovrat. U béček je situace
tradičně hodně nečitelná. Mohou
využívat hráče A-týmů z vyšších
soutěží, všechny tři kluby mají také
velmi silnou mládež.
Radotín nejspíš doplatí na radikální
změny v klubu. Spousta hráčů z minulé sezony odešla a osu týmu tvoří
hráči bývalého béčka. Někteří z nich
už si ani nemysleli, že si ještě někdy
nejvyšší pražskou soutěž zahrají, ale
okolnosti je k tomu donutily.
A Kolovraty? Historický postup
zhořkl mužstvu hned na začátku:
tři kola a 13 inkasovaných gólů,
jen jeden vstřelený. S tím nejpočetnější publikum soutěže nemohlo být
spokojené. I od hráčů a trenérů brzy
zněly hlasy, že přebor není I. A třída.
Soupeři jsou tady vyspělejší, chyby
se nekompromisně trestají. Těžko
ovšem čekat, že se Kolovraty smíří
s rolí otloukánka. I proto po prvních
neúspěších rychle angažovaly zkušeného brankáře Janocska. Dá se čekat, že bude mít dost práce. Stejně
jako jeho kolegové bez ohledu na zařazení do skupin.
Ne, Pražská teplárenská přebor by
vás neměl nudit.
A jak vlastně tipujete vy?

Přeborový speciál

FK ADMIRA PRAHA B
Sídlo klubu: Na pecích 46, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Horní řada zleva: Robert Rambousek – trenér, Vít Blahovec, Rudolf Poništ,
Patrik Berger, Lukáš Němec, Petr Jackl, Jaroslav Kvapil, Dominik Němec, Jan
Ondrůšek, Jakub Lupínek, Daniel Šindelář, Miroslav Petrů – vedoucí týmu

www.fkadmira.info

14.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Do přeboru vlétla vloni rezerva Admiry jako uragán. Od podzimu 2013 však
týmu, zdá se, dochází dech.

Dolní řada zleva: Filip Soukup, Jiří Hergesell, Kamil Káninský, Jakub Štefan,
Lukáš Beníšek, Ajdin Mustedanagič, Patrik Zolotuchin, Tomáš Hybeš

ČAFC PRAHA
Sídlo klubu: K vodě 2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Horní řada zleva: Miroslav Kaliba – vedoucí týmu, Zdeněk Herink – trenér,
Michal Svoboda, Zdeněk Ulrich, Tomáš Fitzel, Jan Vrňák, Martin Nagy,
Martin Chvátal, Jan Kaliba, Kateřina Medelská – masérka

www.cafcpraha.cz

6.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Nečitelný tým, který umí porazit nejlepší, ale zaváhat se slabšími. Téměř vždy
se ale prokouše do lepší poloviny.

Dolní řada zleva: Jakub Šlitr, Kryštof Mandík, Tomáš Kaliba, Miloš Moravec,
Jakub Kučera, Daniel Vilhelm, Lukáš Bláža

září 2014
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FC HÁJE JIŽNÍ MĚSTO
Sídlo klubu: K jezeru 2, 149 00 Praha 4

Horní řada zleva: Petr Procházka – trenér, Matěj Soucha, Josef Hančl, Jiří
Janoušek, Jan Pánek, Vojtěch Vlasák, Josef Bičanik, Tomáš Dub, Jan Slabý,
Vojtěch Krejčí, Radek Fedič, František Bubeník – vedoucí týmu

www.fc-haje.cz

8.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Všem se líbí, jak hrají, první polovinu tabulky ale jen umělecký dojem nezajistí. Háje jsou „středová“ jistota.

Dolní řada zleva: Lukáš Provazník, Martin Dvořák, Vladimír Solař, Jakub
Novák, Martin Brož, Martin Bednář, Michal Balík, Martin Tlustý

TJ SOKOL CHOLUPICE
Sídlo klubu: Hrazanská 128, 143 00 Praha 4 – Cholupice

Horní řada zleva: Rudolf Kahle – trenér, David Pajaziti, Lukáš Srba, Jakub
Sznapka, Luboš Neveršil, Ondřej Honka, Zdeněk Jemelík

www.sokolcholupice.cz

Dolní řada zleva: Tomáš Pechar, Tomáš Bábovka, Tomáš Souček, Roman
Janoušek, Josef Masner

11.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
V I. A třídě si počínaly suverénně, navíc mají slušnou přeborovou minulost.
Do této soutěže patří a potvrdí to.

16
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Přeborový speciál

SOKOL KOLOVRATY
Sídlo klubu: Do Hlinek 427, 103 00 Praha 10 – Kolovraty

www.sokolkolovraty.cz

15.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Vydrápat se do pater, aby měl tým klid od záchranářských starostí, to bude
fuška. Kolovraty asi čeká perná sezona.

Horní řada zleva: Jindřich Všetečka ml. – asistent trenéra, Jindřich
Všetečka – trenér, Marek Luňák, Lukáš Tuša, Ondřej Malíček, Jan Neuwirth,
Jakub Všetečka, Jaroslav Linhart, Milan Seko, Petr Všetečka – vedoucí týmu
Dolní řada zleva: Miroslav Procházka, Jakub Zajíček, Jan Tuša, David
Podskuba, Jiří Linhart, Matěj Lechner, Tomáš Kasalický, Kryštof Petr

TJ SOKOL KRÁLOVICE
Sídlo klubu: Do Dolnic 72, 104 00 Praha 10 – Královice

www.sokolkralovice.cz

1.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Fantastická ofenziva, velká zkušenost v obraně. Tenhle mix by měl v přeboru
opět fungovat. Obecně největší favorit.

Horní řada zleva: Jiří Drbout, Matouš Slováček, Martin Hyský – hrající
trenér, Michal Záhorec, Aleš Hořický, Štěpán Böhm, Jan Hrazdíra, Petr
Homolka, Miroslav Ulitka – vedoucí týmu
Dolní řada zleva: Eduard Formáček, Jakub Pospíšil, Tomáš Randa, Michal
Krejča, Petr Dušek, Luboš Horáček, Pavel Dufek

září 2014
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FSC LIBUŠ
Sídlo klubu: Meteorologická 533, 144 00 Praha 4 – Libuš

www.fsclibus.cz

4.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Tradiční člen TOP 5 přeboru. Nejsou indicie, že by ji Libuš měla opustit, kádr
má velmi dobrý, touha vítězit taky nechybí.

Horní řada zleva: Horní řada zleva: Zdeněk Hruška – trenér, Jan Maňák,
Michal Polodna, Jakub Smrčka, Petr Hruška, Filip Adámek, Daniel Holubář,
Tomáš Hrdlička, Michal Rohlíček, Jakub Malina, Marcel Štochl
Dolní řada zleva: Václav Hrdlička, Martin Müller, Jindřich Pavlů, Ondřej
Nekola, Miloslav Stuchlík ml., Ondřej Čížek, Daniel Pouva

FK METEOR PRAHA VIII B
Sídlo klubu: U Meteoru 3, 180 00 Praha 8

Horní řada zleva: Jan Olah, Matěj Čonka, Martin Hosnedl, David Hanek,
Petr Studnička, Jan Ludvík, Matěj Pikous, David Svozil, Sergo Kurtiashvili

www.fkmeteorpraha.cz

Dolní řada zleva: Kirill Durov, Petr Janda, Martin Pilík, Vlastimil Zezula –
asistent trenéra, Marek Kopač – trenér, Marek Kudrlička, Matěj Šupina,
Daniel Prejza

12.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Když se mladým nedaří, pomůžou hráči z áčka, to je na Meteoru tradice. Sestup by (nejen proto) týmu hrozit neměl.

18
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FK MOTORLET PRAHA B
Sídlo klubu: Butovická 35, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Horní řada zleva: Josef Tóth – asistent trenéra a vedoucí týmu, David
Novotný, Ondřej Měska, Adam Tobolka, Martin Jaroš, Tomáš Fischer, Antonín
Syrovátka, Štěpán Frank, David Lukeš – trenér

www.fotbal-motorlet.cz

13.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Stejně jako u ostatních béček, na výsledky se netlačí. Přebor je pro mladíky
z Jinonic hlavně na otrkání.

Dolní řada zleva: Martin Bělčický, Petr Vácha, David Eppert, Ondřej Stříbrský,
Luboš Kučera, Ondřej Konopásek, František Hák

FC PŘEDNÍ KOPANINA
Sídlo klubu: Ke goniu 123, 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

www.fcpk.cz

2.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Trápení z minulého podzimu je nejspíš definitivně zapomenuto. Kopanina
najela na vítěznou vlnu. Na ní se udrží.

Horní řada zleva: Sálem Hebousse – trenér, Martin Brabec, Tomáš Pešír, Jan
Mikeš, Martin Čihák, Josef Turek, Radoslav Melničuk, Jiří Švarc, Jaroslav
Šturma – trenér
Dolní řada zleva: Radim Blažek, David Průša, Petr Fárka, Dominik Santler,
Šimon Vik, Jakub Sýkora, Tomáš Poláček, Jakub Tržický

září 2014
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SC RADOTÍN
Sídlo klubu: Ke Zděři 1111, 153 00 Praha 5 – Radotín

Horní řada zleva: Miroslav Petr – asistent trenéra, Jindřich Neumann, Filip
Mazánek, Ondřej Havelka, Koloman Polyoka, Dias Idrissov, Radek Toman,
Radek Kasík, Josef Konta – trenér

www.scradotin.cz

16.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Zásahy do týmu byly příliš citelné. Ač v sestavě najdete zajímavá jména, celkově bude mít Radotín problémy.

Dolní řada zleva: Michal Peták, Martin Svrček, František Zeman, Jan Tyburec,
Karel Klíma, Adam Löffelmann, Jiří Bahenský

SK STŘEŠOVICE 1911
Sídlo klubu: Cukrovarnická 62, 162 00 Praha 6

www.sk-stresovice-1911.cz

10.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Na přebor se ve Střešovicích nechodilo 40 let! Teď je zpátky, klubem cloumá
euforie. Měla by z toho být pohodová záchrana.

20
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Horní řada zleva: Jan Klír – vedoucí týmu, Jiří Vajnar – asistent trenéra, Jan
Syrový, Pavel Kopal, Jakub Zimčík, Martin Inneman, Tomáš Mulač, Tomáš
Obermajer, Tomáš Rothe, Tomáš Slabý, Stefan Zvolenský, Matěj Brantal,
Martin Šilhavý, Martin Pačanda – sekretář, Radek Trhlík – trenér
Dolní řada zleva: Jakub Turek, Milan Bialek, Norbert Mikš, Martin Charvát,
Petr Věchtík, Daniel Smejtek, Daniel Vokurka, Robert Minařík, Jan Kašpar

Přeborový speciál

FC TEMPO PRAHA
Sídlo klubu: Ve Lhotce 1045/3, 142 00 Praha 4

Horní řada zleva: Jan Varecha, Radek Geissler, Michal Netušil, Josef Hurka,
Marek Holko, Christ Nwogu, Jiří Hendrich, Jiří Žalud, Jiří Nechvíla, Jan
Kuchař, Libor Koller – trenér

www.fctempo.cz

9.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Podle nás nejlepší z nováčků. I proto, že do přeboru v posledních letech patřili. Zajímavé bude sledovat střelce Nwoga.

Dolní řada zleva: Václav Kalina, Jaroslav Klouček, Tomáš Geissler, Tomáš
Kolínský, Patrik Geissler, Lukáš Tománek, Martin Vrzal

SK TŘEBORADICE
Sídlo klubu: Scheollerova 231, 196 00 Praha 9 – Třeboradice

www.sktreboradice.cz

3.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Zdá se, že zkušeného útočníka Šenkeříka přebor baví. Tým má nejvyšší ambice, dost zkušeností i kvalitu.

Horní řada zleva: David Hruška, Petr Viktorín, Tomáš Dufek, Patrik Urban,
Pavel Červenka, Tomáš Pechač, Bořek Jehlička, Pavel Macháček, Richard
Brauneis, Ivan Petrbok – trenér, Radek Pechač – vedoucí týmu
Dolní řada zleva: Jakub Trýzna, Milan Čáp, Martin Trnka, Lukáš Pechač,
Zdeněk Šenkeřík, Pavel Grznár, Jakub Hájek

září 2014
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Přeborový speciál

SK UHELNÉ SKLADY
Sídlo klubu: Fabianova 1134/2b, 150 00 Praha 5

Horní řada zleva: Martin Kozel – vedoucí týmu, Jan Petrla, Miroslav Kopecký,
Lukáš Zilvar, Jan Ramba, Petr Šatný, Luděk Steinocher, Jakub Majerčin,
Zdeněk Zmeškal, Ladislav Toman, Robert Hlavica – trenér, Adam Borský

www.us-praha.cz

7.

Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
místo
V minulé sezoně Uhelky překvapily přebor. Teď už jsou víc čitelné, soupeři
si na ně dají větší pozor.

Dolní řada zleva: Štěpán Hrazdíra, Jan Bartůněk, Šimon Hrazdíra, Matěj
Pártl, Milan Stolfa, Ondřej Valenta

SK UNION VRŠOVICE
Sídlo klubu: Na vrších 1/1503, 100 00 Praha 10

Horní řada zleva: Petr Maha, Martin Minařík, Michal Uhlíř, Jan Šimr, Jakub
Kučera, Karel Protivínský, Vladislav Kejha, Patrik Jizba, Jaroslav Bellada –
asistent trenéra, Vladimír Šimr – asistent trenéra, Roman Dubovči – trenér

skunionvrsovice.webnode.cz

5.

místo
Odhad umístění v sezoně 2014–15 podle Speciálu:
Nestárnoucí stoper Šimr, drzý šikula Uhlíř v záloze, pracovitý střelec Kejha.
Tahle osa zajistí splnění plánu.
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Dolní řada zleva: Lukáš Koutenský, Michal Zukal, Daniel Janout, David
Petržílka, Pavel Homolka, Jan Špaček, Ondřej Svatý, Matěj Baum, Radek Lhotan

Přeborový speciál

SERVIS

ROZPIS PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ PŘEBORU
15. kolo (předehrávané)
Vršovice – Kolovraty
Př. Kopanina – Cholupice
Radotín – Královice
Motorlet B – Libuš
Meteor B – Háje
Střešovice – ČAFC
Uh. sklady – Admira B
Třeboradice – Tempo

4:0
4:2
2:6
3:1
1:2
1:1
3:2
5:5

1. kolo
Tempo – Kolovraty
Admira B – Třeboradice
ČAFC – Uh. sklady
Háje – Střešovice
Libuš – Meteor B
Královice – Motorlet B
Cholupice – Radotín
Vršovice – Př. Kopanina

5:0
0:2
5:2
4:4
3:1
2:0
7:1
2:1

2. kolo
Kolovraty – Př. Kopanina
Radotín – Vršovice
Motorlet B – Cholupice
Meteor B – Královice
Střešovice – Libuš
Uh. sklady – Háje
Třeboradice – ČAFC
Tempo – Admira B

1:4
1:1
0:0
2:2
3:2
2:1
3:1
3:1

3. kolo
ČAFC – Tempo
8:2
Libuš – Uh. Sklady
0:5
Háje – Třeboradice
1:2
Vršovice – Motorlet B
1:0
Královice – Střešovice
nedohráno
Př. Kopanina – Radotín
2:0
Admira B – Kolovraty
0:1
Cholupice – Meteor B
3:1

4. kolo

8. kolo

12. kolo

5. kolo

9. kolo

13. kolo

6. kolo

10. kolo

14. kolo

7. kolo

11. kolo

13. září
10.15 Střešovice – Cholupice
15.00 Meteor B – Vršovice
17.00 Tempo – Háje
14. září
16.00	Uh. sklady – Královice
(hř. Královice)
17.00 Kolovraty – Radotín
17.00 Motorlet B – Př. Kopanina
17.00 Třeboradice – Libuš
17.00 Admira B – ČAFC
20. září
10.15 ČAFC – Kolovraty
10.15 Libuš – Tempo
10.30 Háje – Admira B
10.30 Vršovice – Střešovice
16.00 Královice – Třeboradice
16.30 Př. Kopanina – Meteor B
21. září
16.30 Radotín – Motorlet B
16.30 Cholupice – Uh. sklady

27. září
10.15 Střešovice – Př. Kopanina
10.15 ČAFC – Háje
16.30 Tempo – Královice
28. září
15.00 Meteor B – Radotín
16.30 Kolovraty – Motorlet B
16.30 Uh. sklady – Vršovice
16.30 Třeboradice – Cholupice
16.30 Admira B – Libuš

4. října
10.15 Libuš – ČAFC
10.30 Vršovice – Třeboradice
10.30 Háje – Kolovraty
16.00 Královice – Admira B
16.00 Př. Kopanina – Uh. sklady
5. října
16.00 Radotín – Střešovice
16.00 Motorlet B – Meteor B
16.00 Cholupice – Tempo

11. října
10.15 Střešovice – Motorlet B
10.15 ČAFC – Královice
10.30 Háje – Libuš
16.00 Tempo – Vršovice
12. října
16.00 Kolovraty – Meteor B
16.00 Uh. sklady – Radotín
16.00 Třeboradice – Př. Kopanina
16.00 Admira B – Cholupice

18. října
10.15 Libuš – Kolovraty
10.30 Vršovice – Admira B
15.30 Př. Kopanina – Tempo
19. října
15.00 Meteor B – Střešovice
15.30 Královice – Háje (hř. Háje)
15.30 Cholupice – ČAFC
15.30 Radotín – Třeboradice
15.30 Motorlet B – Uh. sklady

25. října
10.15 Třeboradice – Motorlet B
10.15 ČAFC – Vršovice
10.15 Libuš – Královice
10.30 Háje – Cholupice
15.30 Tempo – Radotín
26. října
14.30 Kolovraty – Střešovice
14.30 Uh. sklady – Meteor B
14.30 Admira B – Př. Kopanina

1. listopadu
10.30 Vršovice – Háje
11.00 Střešovice – Uh. sklady
14.00 Př. Kopanina – ČAFC
14.00 Královice – Kolovraty
2. listopadu
14.00 Radotín – Admira B
14.00 Motorlet B – Tempo
14.00 Meteor B – Třeboradice
14.00 Cholupice – Libuš

Přeborový speciál připravili: Lukáš Vrkoč, Radim Trusina, Pavel Jiřík st., Ondřej Hanuš a Pavel Slavíček

8. listopadu
10.15 ČAFC – Radotín
10.15 Libuš – Vršovice
10.30 Háje – Př. Kopanina
14.00 Tempo – Meteor B
14.00	Královice – Cholupice
(hř. Újezd Praha 4)
9. listopadu
14.00 Kolovraty – Uh. sklady
14.00 Třeboradice – Střešovice
14.00 Admira B – Motorlet B
15. listopadu
10.30	Vršovice – Královice
(hř. V Úžlabině)
11.00 Střešovice – Tempo
13.30 Př. Kopanina – Libuš
16. listopadu
13.30 Uh. sklady – Třeboradice
14.00 Meteor B – Admira B
17. listopadu
13.30 Radotín – Háje
13.30 Motorlet B – ČAFC
13.30 Cholupice – Kolovraty
22. listopadu
10.15 ČAFC – Meteor B
13.30 Háje – Motorlet B (hř. Motorlet)
14.00	Královice – Př. Kopanina
(hř. Újezd Praha 4)
23. listopadu
13.30 Kolovraty – Třeboradice
13.30	Tempo – Uh. sklady
(hř. Horní Měcholupy)
13.30 Admira B – Střešovice
13.30 Libuš – Radotín (hř. Radotín)
13.30 Cholupice – Vršovice

Pozn.: Termíny zápasů jsou bez záruky,
mohou se měnit. Aktuální informace
sledujte na www.fotbalpraha.cz.
září 2014
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Ústí
nad Labem
Most
Chomutov
Karlovy
Vary

Děčín

Mělník

Kladno

Liberec
Česká Lípa
Trutnov
Jilemnice
Náchod
Mladá
Hradec Králové
Boleslav
Ústí
Kolín
nad Orlicí

PRAHA
Beroun
Příbram

Plzeň
Klatovy
Strakonice

35 studií
po celé ČR a SR
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Kutná
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Havlíčkův Brod Svitavy

České
Budějovice

Šumperk

Ostrava
Frýdek-Místek

OLOMOUC
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nad Sázavou

Jihlava

Jindřichův Hradec

. grafický 3D návrH ZDarMa

Opava

Pardubice

Blansko

Třebíč

Kroměříž
BRNO
Znojmo

Uherský
Ostroh

Služby
studia koupelen

. výPiS MaTEriáLU

Třinec

Valašské
Meziříčí
Zlín
Uherské
Hradiště

Žilina

Trenčín

Hodonín
Prievidza
Trnava

. TEcHnická ZPráva

Poprad

Martin

Prešov

Bánská
Bystrica
Zvolen

BRATISLAVA

. oDborný PErSonáL
. široký výběr ve všech
cEnovýcH úrovnícH
. individUální řešení slev
. SPoLUPrácE S oDbornýMi
montážními firmami

www.koupelny-ptacek.cz

STUDIA KOUPELEN V PRAZE

www.kupelne-ptacek.sk

. dodávka zboží zdarma

. Praha, Sykora Home: Českomoravská 183/27, 190 00 Praha 9, tel. 284 019 300
. Praha-Jinočany, Severní 275 . 252 25 Praha-Jinočany, tel. 257 192 202
. Praha-Podolí: Jeremenkova 14, 140 00 Praha 4-Podolí, tel. 244 001 166-168
. Praha-Uhříněves: Bečovská 939, 104 00 Uhříněves, tel. 267 315 225

CHRIST NWOGU

JAKUB POSPÍŠIL

ADAM DVOŘÁK

JAN POSPÍŠIL

Michal Bareš

Dotazníky

STŘELCI PŘEBORŮ

Úspěšní hráči sezony 2013–14
radí jak dávat góly
Text: PFS Foto: Pavel Jiřík ml.

Minulá sezona jim shodně vyšla mimořádně! Soupeřům ve svých
soutěžích nasázeli nejvíc branek. I proto byli na slavnostním zahájení ročníku nového slavnostně vyhlášeni a odměněni. To jsou oni,
nejlepší střelci přeborů.

3. Únik sám na branku, udělat kličku
brankáři a poslat to do prázdný kasy.
Nebo obstřel z hranice vápna na
zadní tyč…

1. Co je potřeba k tomu, aby se
stal útočník králem střelců?
2. Jaký je váš gólový plán na sezonu 2014/2015?
3. Jaký způsob zakončení máte
nejradši?

který nám loni utekl, a proto máme
co napravovat.
3. Upřímně? Toto je složité! U mě je
vše většinou tak, že se ke mně míč
odrazí nebo propadne. Ale rád mám,
když mohu po křídle utéct nebo si naběhnout do prostoru a zakončit jeden
na jednoho.

JAN POSPÍŠIL

CHRIST NWOGU

Přebor starších žáků
SK Aritma Praha – 53 gólů
1. Důležité je mít rychlost, techniku
a ostatní fotbalové dovednosti. Ale
také si myslím, že strašně důležitá
je touha, protože můžete být Messi,
Neymar atd., ale když nebudete mít tu
touhu po gólech a po vítězství, nikdy
nevstřelíte hodně gólů ani nevyhrajete.
2. Spíše než na góly bych se chtěl
soustředit na rozvíjení svých fot-

JAKUB POSPÍŠIL

Pražská teplárenská přebor mužů
Sokol Královice – 25 gólů
1. Kvalitní tým za zády a velká dávka
štěstí. To jsou asi ty nejdůležitější
věci… Potom si myslím, že u střelce
je to i hlad po gólech, se kterým ty
branky přijdou.
2. Chtěl bych potvrdit svou roli
v týmu a být i nadále přínosem, proto
jsem si stanovil hranici nad 15 gólů.
Hlavním cílem však je vyhrát s celým
týmem „double“, tedy přebor i pohár,

Kasa.cz – přebor staršího dorostu
FC Tempo Praha – 39 gólů
1. Každý útočník potřebuje kvalitní
spoluhráče, co mu ty šance připraví,
a já je v devadesáti procentech měl.
Plus je třeba mít chladnou hlavu
a podporu trenéra.
2. Pohybovat se kolem 20 gólů.
Máme dobrý tým, takže si myslím,
že to není nedostižitelný cíl!

Extrafotbal.cz – přebor mladšího dorostu
Fotbalová akademie Praha – 26 gólů
1. Sebejistota.
2. Stát se znovu nejlepším střelcem
týmu i ligy.
3. Po zemi k tyči.

ADAM DVOŘÁK

balových dovedností a posunování
se ve fotbale dál. I tak by ale bylo
skvělé zopakovat nebo i vylepšit výkon z minulé sezony.
3. Přelobbování gólmana.

Michal Bareš

Přebor mladších žáků
SK Union Vršovice) – 29 gólů
1. Ne vždycky musí být králem
střelců útočník, já jsem odehrál nejvíc minut na postu záložníka, ale
někdy hraju i v obraně. Náš trenér
uznává víc asistence než góly, proto
dávám i dost gólů ze zálohy a tomu
nahrává i hra 7 + 1. Za to, že se mi
v tomto roce gólově dařilo, vděčím
hlavně spoluhráčům, kteří mi nahrávali.
2. Gólové plány nemám, chci jen,
aby se dařilo celému týmu. Letos
bude náš ročník hrát 2. třídu a budeme se snažit vykopat 1. třídu pro
ty mladší.
3. Vršovickým dloubákem.
září 2014
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MLÁDEŽ

POJĎTE HRÁT FOTBAL!
Pražský fotbalový svaz láká děti k fotbalu na festivalech
Text: PFS Foto: archiv

Dlouhodobým cílem Pražského fotbalového svazu je nárůst členské
základny v jednotlivých klubech. Přilákat děti k fotbalu se PFS snaží
prostřednictvím mládežnických projektů, především se jedná o už
dobře známé akce „Můj první klub“ a „Dětský fotbalový pohár“. Mimo
to se však naplno rozjela prezentace na rodinných festivalech, kde
si navíc děti mohou fotbalové dovednosti přímo v praxi vyzkoušet.
Prvním navštíveným festivalem byl
květnový RatolestFest, který se konal na náplavce Rašínova nábřeží.
Pro děti a jejich rodiče si promotým
PFS připravil stánek, kde se rodiče
mohli dozvědět veškeré důležité informace o projektech svazu. Důraz
byl kladen zejména na projekt Můj
první klub, ke kterému byla připravena speciální mapa pražských fotbalových klubů. Samotné fotbalové
dovednosti si mohly vyzkoušet děti
přímo na břehu Vltavy pod vedením
fotbalových trenérů z ABC Braník
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a ČAFC Praha. „Pražským klubům
jsme umožnili se na akci také aktivně podílet a jsem rád, že této možnosti využili právě zástupci Braníku
a ČAFC. Tyto kluby přivedly na akci
své trenéry a ti připravili pro mladé
budoucí sportovce zajímavá cvičení
a rodičům dali cenné rady, kdy a kam
dítě přivést,“ prozradil o formě spolupráce Jakub Masák, marketingový manažer PFS.
Druhou festivalovou zastávkou byl
největší rodinný festival Kašpárkohraní, jenž se konal v červnu

v Letenských sadech. Ve velké konkurenci ostatních sportů a jiných
volnočasových aktivit se fotbal v podání Pražského fotbalového svazu
neztratil. U stánku a jednotlivých
stanovišť fotbalových dovedností
bylo stále živo. Děti si vyzkoušely
slalom s míčem nebo střelbu na minibranku. Zpestřením pro ně byla
i přítomnost maskota, ten si s dětmi
„zakopal“ a skoro všechny se s ním
chtěly vyfotit.
Prozatím posledním festivalem, na
němž se PFS představil, je Sporťáček,
který se konal první zářijovou sobotu
ve sportovním centru Hamr Braník
a v jeho přilehlém okolí. Tento festival je výjimečný tím, že je zaměřen
čistě na sport a děti si zde mohou vyzkoušet velké množství sportovních
disciplín všeho druhu. Vyslanci z řad

svazu na akci ukázali dětem základy
fotbalu a rodičům poradili, jak dítě
zaregistrovat do klubu, jaké vybavení
pro začátek pořídit, a prozradili, co
vše fotbalové začátky obnášejí.
Na děti, které se snažily vsítit svůj
první gól či udělat kličku lvíčkovi
Bruncvíkovi, mimo promotýmu
v barvách PFS dohlížel i profesionální trenér mládeže Milan Titěra,
který si celou akci velmi pochvaloval. „Tyto projekty jsou pro propagaci sportu jako kvalitní náplně volného času dětí ideální. Viděli jsme zde
spoustu sportovně talentovaných dětí,
které si vyzkoušely mnoho sportů, a my
na PFS věříme, že si nakonec vyberou
právě fotbal a rozšíří tak členskou základnu v pražských klubech,“ řekl s nadějí v hlase nový PTM Pražského fotbalového svazu.

Ratolestfest, Kašpárkohraní i festival Sporťáček
jsou akcemi, na kterých Pražský fotbalový svaz
prezentuje svou činnost. Že jde o chvíle, jež děti
prožívají velmi intenzivně, je jasné z našich
fotografií. A není to jen přítomností maskota!

září 2014
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KARIÉRA NA HŘIŠTI NEBO ZA MIKROFONEM?
Ondřej Vomočil z PSK Union odpovídá v tradičním dotazníku
Text: Štěpán Šimůnek Foto: archiv O. Vomočila

Čtrnáctiletý střední záložník PSK Union ONDŘEJ VOMOČIL by chtěl
hlavně zůstat zdravý, aby mohl fotbal hrát co nejdéle. Kdyby však
kariéru neudělal, u milovaného sportu by hodlal zůstat i tak – má
totiž sen stát se komentátorem. Budou tedy talentovaného mladíka
v budoucnu živit kopačky nebo mikrofon?
Fotbalové začátky – co ho přivedlo k fotbalu:
Zpočátku samozřejmě rodiče, ale
hlavní byla moje touha po sportu,
konkrétně po fotbalu.
JJ
Důležité kroky v kariéře:
Asi to, že jsem vůbec začal s fotbalem.
JJ
Nejoblíbenější trenér:
José Mourinho.
JJ
Fotbalový vzor:
Steven Gerrard.
JJ
Oblíbený hráč v ČR:
Bořek Dočkal.
JJ
Oblíbený světový hráč:
Lionel Messi.
JJ
Oblíbený klub:
Barcelona.
JJ
Neoblíbený klub:
Paris Saint-Germain.
JJ
Poslední výsledek A-týmu mužů
PSK Union v sezoně:
Vyhráli 6:2 nad Juniorem.
JJ
Nejlepší spoluhráč v týmu:
Petr Sedlák.
JJ
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Sportovní cíl:
Hrát ve zdraví co nejdéle.
JJ
… a kdyby to nevyšlo ve fotbale –
čím chce být:
Láká mě být sportovním komentátorem.
JJ
Dělá i jiný sport než fotbal?
Ne, fotbal je pro mě jediný.
JJ
Mimosportovní zájmy:
Šachy, počítač.
JJ
Nejlepší relax a odpočinek:
Bazén a sauna.
JJ
Oblíbené jídlo:
Přírodní kuřecí řízek.
JJ
Oblíbená hudba (skupina, interpret):
Kabáti, Tomáš Klus.
JJ
Prospěch ve škole:
Skvělý.
JJ
Počet přátel na Facebooku:
250.
JJ
Typ holky, který se mu líbí:
Sympatické, hezké, zábavné a sportovní dívky.
JJ

Pro Ondřeje je fotbal a radost
z něho na prvním místě.

trénink

HRY A CVIČENÍ…
… na přihrávky a převzetí míče ve starších přípravkách
Foto: Pavel Slavíček

Předminulý díl byl o přihrávání a převzetí v mladší přípravce.
Podívejme se i do starší přípravky nebo třeba až k žákům, kde
přicházejí další kvality a detaily provedení. ANTONÍN PLACHÝ,
vedoucí trenérsko-metodického úseku FAČR, na stránkách Pražského
fotbalového speciálu přináší pokračování seriálu, v němž prezentuje
názory zaměřené na trénink malých fotbalistů.
Zhruba na přelomu U9/U10 přichází
nová kvalita – přihrávka do prostoru
před nabíhajícího hráče a s tím je
vhodné již začít ukazovat výhodu
průnikové přihrávky mezi obránci,
za které zabíhá útočník. Přihrávku
do prostoru již ve starší přípravce
trénujeme naplno, i když se nebude
ještě ve hře dařit úplně. Průnikové
přihrávky mezi obránci přicházejí
samovolně, ale vidění prostoru
mezi dvěma obránci a možnost naběhnutí do tohoto prostoru je spíše
obrázkem ze hry mladších či starších žáků.
Základní požadavky, aby hráči před
přijetím přihrávky nestáli a prvním
dotykem si míč přijali, kam chtějí, je
možné samozřejmě i drilovat méně
zábavnou formou než v níže uvedených hrách, ale vždy jde jen o pár
minut (cca 10) takového pro děti ne
zcela zajímavého cvičení. Přesto do
starší přípravky již dril naplno patří,
ale je vhodné jej oživovat a prokládat různými typy soutěží a her. Přihrávky jsou žádány opravdu tvrdé,
což zvyšuje i nutnost soustředit se
na přijetí míče.

PŘÍKLADY HER A CVIČENÍ:
Stále můžeme využívat cvičení
z mladších přípravek, ale uveďme

další, třeba i známá cvičení, která
ukazují jak využít nutný dril.
1. ŠOURANDA
Hráči se jen volně pohybují v prostoru,
volají si o míč a snaží se tvrdě přihrát
a dobře přebírat míč různými způsoby.
Navazovat může Barcelona s modelovaným bráněním (viz cvič. 4).
Koučink: Na detail přihrávky do
prostoru by měl kouč dbát a hráče
upozornit a ukázat, jakou výhodu
má, pokud míč letí do prostoru před
hráče. V normální hře se tento detail ještě zcela dařit nebude, ale ve
cvičeních, jako jsou tato, budeme
tuto činnost zlepšovat. Dalším detailem je převzetí míče, které by již
mělo odrážet postavení hráčů kolem
sebe a vždy směřovat do volného prostoru, což znamená, že hráči vědomě
kontrolují před převzetím prostor
kolem sebe pohledem.
2. OTÁČEČKA
Navazuje na cvičení „otáčečka trojic“
v mladší přípravce. První hráč přihrává vhozením (či po zemi) útočníkovi, který se uvolňuje a prvním dotykem se otáčí se zpracováním míče
tak, aby se dostal mimo mety branky.
Pak zase on přihrává a další hráč se
otáčí s míčem.

U zkušenějších hráčů (U11) se směr
převzetí a zpracování míče řídí tím,
kam se posune hráč, který je za zády.
Jestliže tedy zadní půjde k pravé
metě, pak převzetí je k levé. Po střele,
která je co nejdříve po posledním otočení se s míčem, hráč nekončí, ale
hned se nabízí pro přihrávku, kterou
může dát brankář, když míč chytí do
ruky, nebo druhý brankář či kouč vedle branky. (červené šipky). Hráč se
opět hned prvním dotykem snaží obtočit kolem překážky za sebou. Až potom pro něj akce končí. Učí se tedy po
zakončení znovu nabíhat a chtít míč.
Převzetí i zpracování můžeme určovat (šajtle, placírka, pod nohou…)
nebo nechat na hráčích, ale vždy se
snahou o zkontrolování prostoru za
sebou a otevřené postavení1 prostředního, který tím, že stojí natočen bokem, vidí lépe směry, odkud letí míč
a kam chce hrát. Otevřené postavení
nemusí mít nutně, protože významné
je zde i utajení směru pohybu a třeba
i s klamavým pohybem před přijetím
či po prvním dotyku. V tomto cvičení
jej ale chtějme, protože utajení je vyšší
kvalitou starších.
Koučink: Pokud chceme, aby hráč
přebírající míč piloval nějaký druh

převzetí, můžeme se jej zeptat, v jakých situacích to používá. Pokud
mu chceme ještě situaci zvýraznit,
stoupne si kouč za něj a představuje
obránce, s nějakou mírou aktivity.
To už hráči musí více reagovat na
situaci, pohyb obránce (herní cvičení). V těchto situacích může trenér také dávat úkoly typu: „Zkus sledovat, kdy je pro tebe lepší si přijmout
míč od obránce a kdy do protipohybu.“
nebo „Proč takové otevřené postavení
při hře? Zkuste v zápasech v televizi
najít, který hráč to použije a v jaké situaci. Sami si volte kdy si naběhnout,
aby to bylo výhodné pro hru.“ či „Co
myslíte, že dělá brankář při zpětné přihrávce při utkání?“

3. PŘIHRÁVKA POD SEBE
Tři až čtyři hráči u met, které vytvářejí obdélník cca 12 × 8 m. Využijeme
4 až 8 hráčů. Hráč 1 vede míč po delší
straně obdélníku, a když je skoro na
konci, přichází přihrávka „pod sebe“
na hráče 2, který již před tím vyra-

1 Otevřené postavení dovoluje hráči nejen vidět prostor, kam chce s míčem hrát, ale i upravit postavení celého těla směrem do tohoto prostoru. Stojí jakoby bokem
k přihrávce. Opakem je uzavřené postavení, kdy je pro hráče obtížnější vidět, co má za zády, a také se do volného prostoru složitěji otáčí.
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Čas na přihrávku nastává samozřejmě
i v zápasech, nejprve je ale potřeba potrénovat.

zil od protilehlé mety. Načasování
náběhu je na hráčích. Hráč, který
přebírá míč, má otevřené postavení
(bokem do směru pohybu) a prvním
dotykem si ho dává do pohybu (pravou či levou nohou podle přihrávky),
zrychlí a opět na konci dává „pod
sebe do druhé linie“ hráči 3. Při-

hrávka má být pokud možno z plného běhu před nabíhajícího, který
si zakřičel. Od hráčů, kteří to v plné
rychlosti nedokážou, požadujeme
hlavně přesnost a tvrdost, zrychlení
přijde později.
Pro zpestření drilu a ukázání významu zpětné přihrávky je možné
po zpětné přihrávce rychlé a přesné
zakončení na branku. Ne však zbrklé!
Klid v zakončení je v těchto letech
důležitější než nepřesnost ve snaze
o rychlost. Kouč může stát tak, aby
znepříjemňoval útočníkovi pohyb
a ukazoval tak význam zpětné přihrávky. Hráč by si měl v ten moment
vybírat, zda dá zpětnou před či za
obráncem (koučem). Po té si hráči
vymění role ve cvičení. V této úpravě
cvičení je možné využít cca 12 hráčů
bez zbytečně dlouhých prostojů
a spouštět cvičení současně z obou
stran, ale to až v případě, že hráči již

přesně chápou první lehčí organizaci.
Pokud je hráčů více, že by se zbytečně
moc zastavovali v zástupech, pak můžeme po zakončení při cestě zpět přidat nějakou doplňkovou činnost (obratnost, síla…)
Koučink: Pokud hráči nenaběhne
spoluhráč na zpětnou, není třeba zachovávat schéma cvičení a oceňme,
když hráč reaguje na situaci tím,
že zakončí sám. Tím se oprošťují
od schematického myšlení a učí se
v rychlosti řešit situaci.

4. BARCELONA
Hráči si přihrávají volně v prostoru
a snaží se prvním dotykem vždy
dostat do volného prostoru. Hráči,
kteří zrovna nepřijímají míč, se snaží
rychle přistoupit k tomu, který míč
přijímá, ale neatakují ho, jen vytvářejí tlak pro první dva doteky a pak se
hned nabízejí pro přihrávku od jiných
hráčů. V tomto může pomáhat i trenér. U cvičení postupně zvyšujeme
obtížnost a upravenými variantami
se dostáváme i ke zpracování míče
hozeného vzduchem.
Tato organizace zajišťuje nutnost pro
přihrávajícího orientovat se v prostoru a nabízejícího říci si o přihrávku. Jde o herní cvičení s modelovaným bráněním (U10 a výše).
Zde je opakovaně vidět snahu o kon-

trolu prostoru kolem sebe, podobně
jako ve hře je „nebezpečí“ z různých
směrů. Cvičení lze použít v rozcvičce
i všude jinde.
Koučink: Kouč vyzývá ke kontrole
prostoru před přijetím míče 2: „Ať
víte, kde máte protihráče!“ a pak se
pohybuje mezi hráči, čímž pomáhá
i v prostorovém tlaku. K tomu sleduje
projevy a ptá se: „Kouknul ses?“ Postupně můžeme přidávat nejen první
dotek do strany, ale třeba i „šajtlí“
za sebe, nebo s přišlápnutím míče
a otočkou o 180 ° a další druhy převzetí, nebo dokonce zpracování míče
po autovém vhození. Trenér také
upomíná hráče, aby přihrávka šla do
směru pohybu.
Tip: Pokud jsou hráči schopni si
dobře přihrávat do směru pohybu,
chtějme po nich, aby po kontrole
prostoru ukazovali přihrávajícímu
prstem před tělem, kam chtějí přihrávku. Tím učíme typ komunikace,
který může později přinést systém
spolupráce, který nabývá charakter
signálu. Příkladem může třeba být,
že útočník nabíhá proti spoluhráči
s míčem, ale jelikož ví, že prostor
za nimi je volný, ukazuje palcem, že
chce přihrávku do prostoru za sebe,
třeba dloubnutím přes hlavu – což
může být na přelomu U11/12 další
kvalita přihrávky. Ještě před přihrávkou je tedy o myšlenku napřed.
Tyto kombinace však nacvičujeme
a očekáváme spíše v žákovských
kategoriích.
Další varianty:
JJ
Přihrávání prvním dotykem zpět
či na třetího.
JJ
Ř ešení vhazování, kdy se z obvodu čtverce (kruhu) vždy vhodí
na nabíhajícího a ten zpracovává
do pohybu pro sebe (po dopadu či
ze vzduchu) nebo přihrává zpět na
vhazujícího. Všechny předchozí
principy zůstávají zachovány.
JJ
Z pracování pod sebe stažením
a okamžitou otočkou do kličky na
obránce.

hráčům věnujeme zejména v pohledu na kvalitu kopu, ale nezapomínáme ani na zaběhnutí pro přihrávku a dobré zpracování. V tom
je cvičení komplexní. Pro rozvoj
v tomto směru lze používat i výše
uvedená cvičení (1, 2, 4) s přihrávkou vzduchem.
Je zřejmé, že hráči budou lépe přihrávat svou „lepší“ nohou, ale přesto
by se měli pokoušet alespoň v poměru 2:1 přihrávat i tou druhou.
Význam je jak dovednostní, tak
i kompenzační, protože svaly jsou
při takovémto tréninku zatěžovány
nerovnoměrně.
JJ
Ze začátku hrajme „Kdo trefí přesněji stojícího hráče“, jakmile to budou hráči zvládat v nadpoloviční
většině, hrajme „Kdo trefí nabíhajícího hráče“.
JJ
Nenechme hráče přihrávat z místa,
ale vždy z mírného pohybu.
JJ
P ředkopnutí míče před přihrávkou je pro zvládnutí kopu jednodušší mírně do strany než přímo
před sebe.
Koučink: Nezapomeňme, že soutěž motivuje, ale může i demotivovat v případě velkého rozdílu.
Dávejme tedy zhruba stejně dobré
hráče k sobě nebo úkolujme jednotlivé hráče individuálně. „Kolik
kopů jsi zvládl minule přesně a jaký
cíl máš teď? Dáš to stejně, nebo
chceš o jeden víc?“ Takovéto progresy v kvalitě očekávejme v řádu
týdnů či měsíců, nikoliv z tréninku na trénink. K aždý týden
třeba můžeme udělat kontrolních
10 kopů. Organizačně alespoň dva
pokusy, tedy dvakrát 10, z toho
uděláme průměr a úkol za měsíc
bude, jestli se dostane nad průměr v každém z těch opakování.
S postupujícím věkem a kvalitou
ale cvičení musejí dostávat novou
kvalitu, pokud uvidíte dorostence,
že si kopou jen tak „v klídku“ se
spoustou přípravných doteků, je
někde něco špatně!
Plná znění témat a spoustu dalších
souvislostí pro trenéry i rodiče dětí
najdete v knížce, kterou v edici ČOV
vydá Mladá fronta již v říjnu.

5. PŘIHRÁVKA VZDUCHEM
V polovině starší přípravky již můžeme začít i s cíleným nácvikem
a zdokonalováním přihrávky vzduchem na delší vzdálenost (cca 20
až 25 metrů), protože hráči již jsou
schopni to dělat v utkání a přenášet hru tímto způsobem. Stačí přihrávky ve dvojici či trojici, kdy se

2 Norský výzkum zjistil, že excelentní hráči se oproti průměrným ohlížejí vícekrát v minimálních časových intervalech (časté „mrknutí stranou či za sebe“).
září 2014
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ZÁPLAVA GÓLŮ V „ERSATZLIZE“
Kapitoly z dějin pražského fotbalového svazu:
Zapomenuté Podzimní hry před sedmdesáti lety
Text: Miloslav Jenšík Foto: archiv autora

Kapitáni Josef Bican a Josef
Randák před utkáním
Slavie s Viktorií Žižkov

Jen co Sparta bez porážky vyhrála ligu 1943–44, byl vylosován nový
ročník. Měl odstartovat v poslední srpnovou neděli – ale to už Hitlerova „tisíciletá říše“ začala mlít z posledního. Na západě se Spojenci
drali Francií k německým hranicím, v Itálii postupovali od Říma dál
na sever, na východě Rusové pronikli na území Polska a Rumunska.
Nacističtí okupanti vydali zákaz cestování ke sportovním utkáním
na vzdálenost větší než 30 kilometrů…
Př inejmenším na ligu, divize
a župní I. A třídy (v těch časech
tři nejvyšší soutěžní stupně) nebylo za těchto okolností ani pomyšlení. Tehdejší Český svaz footballový se moudře rozhodl pro celou
pyramidu bojů o body. Fanoušci
přijali půst s porozuměním, vždyť
byl předzvěstí blížícího se konce
války i okupace. Už sama argumentace donedávna tak sebevědomých hitlerovců byla bezděčným
přiznáním, že jim začíná téct do
bot: hrozí nebezpečí náletů, doprava zápasí s rostoucím nedostatkem vlakových souprav a zejména
lokomotiv…
Aby se fotbalisté nemuseli omezit
pouze na přátelské zápasy, vyhlásil ČSF na základě dobrovolnosti
program Podzimních her v jednotlivých župách, obdobách dnešních
krajských svazů. Samozřejmě v hranicích už zmíněného dopravního
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omezení – a právě to byl pro venkovské ligové kluby i pro většinu
divizionářů kámen úrazu. V jejich
blízkém okolí téměř bez výjimky
chyběli přijatelní soupeři.
Zato metropole si změnu navyklého soutěžního pořádku docela
užívala. A jak by ne! Do pražských
Podzimních her se Středočeské
župě podařilo zapojit osmadvacet
klubů, rozřazených podle umístění v mistrovských soutěžích do
tří výkonnostních skupin. Tu nejvyšší tvořilo patero týmů, které se
měly utkávat v lize, a stejný počet
nejúspěšnějších zástupců hlavního
města ze středočeské divize.
Německé slovo „ersatz“ znamená
náhradu, v potupnějším slova smyslu třeba i chatrnou náhražku. Jak
se neodvratně blížil pád říše hákových křížů, bylo stále více všechno
„ersatz“ – nejen máslo nebo třeba
kůže. Přezdívka nové soutěže se

Sparťan Karel Horák byl stále nejlepším českým
gólmanem, ale jeho tým na podzim roku 1944
marně hledal oslnivou formu z jarní ligy.

bleskem rozšířila mezi fanoušky.
Neposmívala se atraktivnímu turnaji, ale stále zjevnější agónii nenáviděného rajchu.

Fotbal pro labužníky
Heslem doby byla otevřená hra kdo
s koho. Padalo hodně gólů, ale ani
tak se nikdo neuchyloval k betonování. I zjevní outsideři zkoušeli, co
to dá, i když je za to favorité často
trestali krutými debakly. Když šlo

o body, o mistrovský titul či o záchranu v soutěži nebo sestup, brousilo se, až jiskry lítaly. Z výsledků
Podzimních her však nic nekynulo
ani nehrozilo. A tak se hrálo na
krásu, pro diváky. Krásných gólů
se z líbivé bezstarostnosti rodilo
ještě víc než jindy.
V úvodu turnaje Bohemia (okupanti klubu zakázali anglickou
koncovku až u protinožců proslaveného jména) porazila Čechii Kar-

DOBOVÉ STŘÍPKY
JAK „ROURA“ PŘESTŘÍLEL
BICANA
Od roku 1937, kdy k nám přišel
z Vídně, se Josef Bican stal sedmkrát
v nepřetržité řadě králem ligových
střelců. První soutěží, v níž dal jiný
hráč víc gólů, se staly až Podzimní hry.
Tím opovážlivcem byl osvědčený snajpr z Ďolíčku Ladislav „Roura“ Kareš
s 20 úspěšnými trefami, na které Pepi
odpověděl „jen“ 16 zásahy. V tom
s ním dokonce udržel krok i další klokan Ferdinand Plánický. Vršovičtí borci
si nahnali skóre zejména v kanonádě
se SKEPem (13:3); první v tom utkání

nastřílel pět a druhý čtyři góly! Ve druhém oddělení her na sebe střelecky
upozornili příští známí borci Josef
Pravda (tehdy ještě Břevnov – 16 gólů),
Ladislav Müller (Slavoj IX – 13) a Josef
Forejt (Admira – 11).

LUDLOVA PARÁDA V DERBY „S“
Už ve 12. minutě otevřel skóre zápasu Josef Ludl nádherným volným
přímým kopem do šibenice. Brankář
červenobílých Karel Finek se po jeho
„žíni“ jen ohlédl… Zato druhý gól vítězů byl kapku ušmudlaný: centr zleva,
který před brankou postupně minuli

Král kanonýrů pražského turnaje
Ladislav Kareš v souboji se
žižkovským Miroslavem Zuzánkem

tři hráči, doputoval až k Janu Říhovi,
který nikým nebráněn ze dvou kroků
snadno doklepl míč do sítě.

JARNÍ PABĚRKY
V PĚTAČTYŘICÁTÉM
Úspěch pražských Podzimních her
podnítil vypsání nových turnajů na
poslední válečné jaro roku 1945, tentokrát už jen s celkem deseti mužstvy
ve dvou výkonnostních odděleních.
Elitní skupina zůstala nedohrána.
Nakonec sice chyběl pouze jediný
zápas, ale právě v něm se měla utkat
obě „S“ a výsledek měl určit konečné

Bohemka – štika Podzimních her (tady bez Jíry): zleva
Röder, Kareš, Vedral, Pešek, Štojdl, Češpiva, Havlíček,
Oldřich Urban st., před nimi Liška, Plánický a Panec

S blížícím se koncem nacistického panství se okupanty
nařízený „árijský“ pozdrav při nástupu mužstev více
a více měnil v grotesku – tady v podání Čechie.

lín 4:1, Sparta Viktorii Žižkov 8:2
a Slavia Braník 6:2; hotový brankostroj – v průměru bezmála osm gólů
na zápas! A to se ještě sešívaní po
většinu času marně potýkali s teprve devatenáctiletým, ale už skvělým brankářem Karlem Hanáčkem,
budoucím pilířem ligových týmů
Čechie i klokanů.
Gólů bylo i dál jako máku a ochozy
se utěšeně plnily. Na své si přišly
i klubové pokladny. Rekordní ná-

pořadí na prvních místech. Za těchto
okolností dopadla nejlépe Sparta
(9 bodů), následovaly Slavia (7),
Viktoria (5), Bohemia (5), Čechie (2),
Nusle (0). V pátek 4. května v posledním utkání v okupované Praze druhá
garnitura klokanů vyklepla vršovické
Železničáře 7:2; čtyřmi góly se vytáhl
obránce prvního týmu Josef „Buňa“
Vedral, který se pro jednou vrátil do
útoku. Nazítří se měly ve dvojutkání
na Invalidovně střetnout Viktorka
s Admirou a Čechie s Libní, jenže to
už v pražských ulicích zuřily první
boje Květnového povstání…

vštěva 35 000 diváků byla zaznamenána jak jinak než v derby „S“. Slavia
bodovala napořád, jen 23. října se
nechala zaskočit svým věčným rivalem. Porážka 0:2 ji ale o prvenství
v Podzimních hrách nepřipravila,
protože rudí prohráli hned dvakrát,
pokaždé 2:3 – dost nečekaně s klokany a ještě šokujíce s Čechií. Dva
z karlínských gólů nedávným spoluhráčům dali exsparťané Vlastimil
Preis a Bohuslav Vyletal.

Žižkovské chmury,
vršovické hody
Viktorka se na hry posílila výpůjčkou z Kladna: Antonín Rýgr, jinak
odchovanec Admiry a stále obyvatel Kobylis, který se tak vyhnul
obtížnému cestování k zápasům,
byl už vyhlášený střelec. I v tomto
turnaji nastřílel osm gólů. Co ale
zmůže osamělý kanonýr v mužstvu, které se zápas od zápasu
propadá stále hlouběji pod svůj

navyklý standard? V lize skončilo
páté, v této smíšené společnosti se
však muselo smířit až se sedmým
místem.
Zato Bohemka , v lize desátá
o pouhý bodík nad pásmem sestupu, šla v Podzimních hrách pod
novým trenérem a dlouholetým
hráčem týmu Antonínem Lanhausem od úspěchu k úspěchu. Nemálo
k tomu přispěl třiadvacetiletý novic ve středu zálohy: Václav Jíra se
po několikaletém působení v Nuslích (poslední dva roky už tam hrál
ligu) vrátil do Vršovic, kde kdysi
začínal v Unionu. Kdo by se byl
v těch dnech nadál, že budoucí
právník se stane nejen hráčem,
ale později i trenérem národního
mužstva a posléze bude řídit celý
náš fotbal?
Zelenobílí v turnaji podlehli pouze
Slavii (1:3); přitom ještě na prahu
druhého poločasu vedli… Ke druhému místu za jejich přemožiteli
je odsoudil pouze horší brankový
poměr. A takhle účastníky seřadila
konečná tabulka: Slavia (16 bodů),
Bohemia (16), Sparta (14), Čechie
(13), Libeň (9), Nusle (7), Viktoria (7), Slavoj VIII (5), SKEP (2),
Braník (1).
září 2014
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TIHLE FOTBALISTI MAJÍ KOULE
Trojice hráčů 1999 Praha hraje 3. bowlingovou ligu
Text: Štěpán Šimůnek Foto: Ondřej Hanuš

Zatímco s fotbalovým klubem nezažili nikdy žádný sestup, s tím
bowlingovým už ano. To však ANDREJE ŠNAJDERA, TOMÁŠE KAČENU
ani VIKTORA CHAČATUROVA netrápí. „Americké kuželky“, jak se
tomuto oblíbenému sportu přezdívá, totiž hrají hlavně pro zábavu.
I když přiznávají, že při zápasech zažívají podobné nervy a stejně
jako na hřišti chtějí vždycky vyhrát.
Založit bowlingový klub je podstatně snazší než ten fotbalový. „Je
to vlastně jen o poslání přihlášek na
Amatérskou bowlingovou ligu neboli
ABL, neřeší se žádné registračky, přestupní lístky nebo podobné formality,“
vysvětluje Andrej Šnajder, který stál
u zrodu jak fotbalového, tak bowlingového mančaftu. Není proto
divu, že oba nesou stejný název
1999 Praha.

Alkohol pomůže
Trojice kamarádů hraje bowling odnepaměti, ovšem profesionálněji se
mu začala věnovat až před několika
lety, když založila tým SK Torpedo
Ohrobec. Jméno dostal podle jejich
hanspaulkového mančaftu hrajícího
4. ligu. „Bylo tam nějakých sedm hráčů,
ale problém spočíval ve velkých výkonnostních rozdílech. Někteří byli fakt
slabí, jiní zase dost silní. No a nás ne34
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bavilo hrát s těmi slabšími, kteří nám to
v uvozovkách kazili. Proto jsme založili
vlastní tým,“ vzpomíná s úsměvem
Andrej na dobu před zhruba třemi
lety, kdy se zrodil mladší bratříček
fotbalového 1999 Praha.
Kostru týmu tvoří kromě něj ještě
Tomáš Kačena a Viktor Chačaturov.
Vzhledem k tomu, že v týmu mají
oficiálně být tři hráči, už nikoho
jiného nepotřebují, i když samozřejmě mají v záloze náhradníky,
kteří naskočí v případě, že někdo
z nich nemůže nebo je zraněný. „Systém té amatérské ligy je poměrně složitý. Každopádně my jsme se přihlásili
do čtvrté, ve které bylo volné místo,“
nastiňuje Tomáš.
Podobně jako s fotbalovým klubem dokázali v konkurenci sedmi
týmů soutěžemi rychle vystoupat
vzhůru, dokonce až do druhé ligy,
kterou hráli ještě minulou sezonu.

„To bylo ještě letos na jaře, protože sezona v ABL trvá půl roku. Bohužel jsme
sestoupili, což nás s fotbalem ještě nepotkalo. Tedy alespoň s áčkem. Snad
jsme tím neodstartovali období sestupů,“ usmívá se Viktor.
Zápasy v ABL se nehrají stylem
doma – venku jako ve fotbale, ale
vždy se zvolí jeden hrací den, během nějž se utká všech osm týmů
každý s každým. „Začíná se v sedm
večer, a protože zápas trvá asi půl hodinky, končí se mnohdy až před půlnocí,“ popisuje Andrej, který netají,
že na rozdíl od fotbalistů se bowleři mohou během klání osvěžovat.
„Neabstinujeme, spíš dost chlastáme,“
chechtá se Viktor s tím, že na každého funguje povolený doping jinak.
„Třeba já to mám tak, že alkohol potřebuju. Bowling je totiž dost o hlavě
a pitím se člověk uvolní,“ prozrazuje.
„Ale nesmí se to přehánět, pak jde ta
výkonnostní křivka zase dolů.“

Konec „béčka“
Nervozita na bowlingové dráze je
v případě 1999 Praha podobná jako
na hřišti, stejně jako ve fotbale totiž
chtějí pokaždé vyhrát. „Jsme zvyklí

na soutěživost. Soupeři to berou asi jinak, mezi hody se plácají, mají různé
pokřiky, je to takové divadélko. My ne,
my chceme vyhrát za každou cenu, což
jsme si asi přinesli z fotbalu. Koneckonců i při tréninku mezi sebou soutěžíme,“ shodují se oba.
Na první ligu (bowlingovou) 1999
Praha zatím nemyslí. „Už ve druhé
lize je to o něčem jiném, jak jsme se
mohli přesvědčit. Minimum týmů hraje
tzv. rovné hody, tedy tak, že se koule
hodí rovně. Skoro všichni používají
excentr, což je jakoby točený hod. To
bychom se museli naučit. Neříkám, že
se to časem nestane, ale zatím jsme
k tomu nedospěli,“ vysvětluje Andrej.
„Na rozdíl od fotbalu ale můžeme hrát
bowling ještě hodně dlouho. Věk nás
neomezuje, takže možná se tomu někdy v budoucnu budeme věnovat ještě
intenzivněji,“ doplňuje Tomáš.
1999 Praha nezažil letos sestup jen
v bowlingu, spadl i fotbalový „B“
tým. I to byl jeden z důvodů jeho
zrušení. „Museli jsme to ukončit, protože nebylo dost hráčů. Každý víkend
jsem řešil, kdo přijde, a permanentně
jsme hráli v deseti, devíti lidech. Občas jsme to museli kontumovat, protože

Ale ano, má styl!

To nevypadá na kouli, která je určená bežným návštěvníkům bowlingového centra.

Hoši z 1999 Praha jsou úspěšní!

nás dorazilo jenom sedm. A i když jsme
se náhodou sešli, dostávali jsme hrozné
klepce, nikoho to nebavilo,“ hledá příčiny zániku „béčka“ Andrej.

Usadili se
Většina hráčů z rezervy se přesunula
k „A“ týmu, se kterým alespoň trénuje, případně naskočí na závěrečné

minuty. „V áčku jsme ostatně také začínali mít problémy s účastí, takže nám to
pomůže alespoň početně. Navíc si musíme přiznat, že stárneme. Dřív nebyl
problém mít dva zápasy za víkend, dnes
už to tolik nejde, takže je jedině dobře,
že nás je víc,“ dodává Viktor.
Další zásadní novinkou v 1999 Praha
je fakt, že klub už přestal kočovat

a usadil se na Děkance, kde hraje
domácí zápasy a trénuje. „Definitivně
jsme opustili areál Sparty Krč a s celým
zázemím jsme se přesunuli na Děkanku,
což je pro nás opravdu zásadní změna,“
pokyvuje Viktor, podle nějž v týmu
nadále funguje správná chemie.
„Hlavní je, že pořád máme chuť. Sice
se mění priority, stárneme a rozmno-

Jméno: Tomáš Kačena
Věk: 33
Klub: 1999 Praha
Post: útočník

Jméno: Viktor Chačaturov
Věk: 33
Klub: 1999 Praha
Post: stoper/střední záložník

Vizitky
Jméno: Andrej Šnajder
Věk: 33
Klub: 1999 Praha
Post: krajní bek

žujeme se a s rodinami je logicky méně
času na fotbal, ale energie je stejná.“
Protože čas nejde přibrzdit, je nutné
alespoň lanařit do týmu mladou
krev. „Máme tam šikovného kluka
z ročníku 94 a teď jsme udělali ještě
jednu posilu, kluka, který je také ročník
94. Dokonce ještě nedávno hrál za juniorku Sparty, takže je to kvalitní posila.
Dost na něj spoléháme,“ usmívá se Andrej, podle kterého 1999 Praha ještě
zdaleka neplánuje s fotbalem skončit. „Rozhodně nehrajeme poslední sezonu, nás starších je v klubu tak půlka.
Ještě nějakou dobu to rozhodně půjde,“
hledí do budoucna. „Nevím, jestli to
dotáhneme do přeboru, ale v popředí
I. A třídy bychom se mohli držet,“ uzavírá Tomáš.
září 2014
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ZPÁTKY V PŘEBORU
Když přijel během srpna do Cholupic konkurenční Radotín, to bylo slávy.
Domácí totiž opět po čase hostili utkání přeboru, kam podle svých slov
rozhodně patří a který si v minulé sezoně s přehledem vykopali. Tradiční
kasa nemohla chybět, a kdo přišel, určitě nelitoval. Skóre 7:1 muselo
potěšit snad každého příznivce atraktivního fotbalu.
Foceno:	během 1. kola Pražská teplárenská přeboru mužů
Autor: Pavel Jiřík st.

Koho nehřeje fotbal,
toho zahřejeme my
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